Gözaltında İnsanlık Dışı
Koşullar ve Muamele, Şiddet
Odaklı Köktenciliği Önlemede
Ters Etki Yapıyor
BM Güvenlik Konseyi’nin Uluslararası Barış ve Güvenlik Tehditleri
Üzerine açık tartışma konulu oturumunda yapılan açıklama:
Uluslararası Terörizm ile Organize Suç Arasındaki Bağlantı
ICRC Birleşmiş Milletler Daimi Gözlemcisi ve New York
Delegasyon Başkanı Robert Mardini tarafından yapılan açıklama
şöyle;
Sayın Başkan, bugün bu önemli tartışmaya imkan tanıdığınız için
teşekkürler. ICRC, Güvenlik Konseyi’ne hitap etme ve
özgürlüklerinden yoksun bırakılmış kişilerle ilgili tecrübelerini
paylaşma fırsatı bulduğu için minnettardır.
Sadece 2018'de, ICRC gözaltında tutulan 1 milyondan fazla kişiyi
ziyaret etti. Faaliyetlerimiz sırasında, şiddet odaklı köktenciliğin
(aşırılığın) önlenmesi veya ortadan kaldırılması ile özellikle
“radikalleşmenin önlenmesi” ve “radikalleşmenin ortadan
kaldırılması” olarak tanımlanan politikalara yönelik programlarla
karşılaşıyoruz.
Terörizmle suçlanan veya mahkum olanları hedef alan bazı
tedbirler, sadece tutukluların kendileri için değil, aynı zamanda bir

bütün olarak genel tutuklu nüfusu ve toplum için de zararlı
sonuçları doğurabilir. Bu önlemler arasında, radikalleşmiş olarak
değerlendirilen veya radikalleşme riski altında değerlendirilen
tutulanların izole edilmeleri; onları özel alanlarda gruplandırarak
tutmak ya da katı uygulamalara maruz bırakmak; hizmetlere ve
rehabilitasyon programlarına erişimlerinin kısıtlanması; veya sık
ve tekrarlanan şekilde bir yerden başka bir yere transfer etmek,
yer almaktadır. Öte yandan bu tür önlemlerin olası sonuçları, halkı
şiddet içeren eylemlerden koruma amacı ile çelişmektedir.
Bugün, politikalara dahil edildikleri takdirde şiddet odaklı
köktenciliğin ya da gözaltı mekanlarında “radikalleşmenin”
önlenmesine yardımcı olabilecek beş temel güvenceye dikkat
çekmek istiyorum:
İlk sırada hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi ve tutuklulara
insanca davranılması geliyor. Hukuka saygı ile gözaltında
tutulanların fiziksel ve psikolojik bütünlüğü ve saygınlığının
korunması, başarılı gözaltı programlarının temelidir. Dahası, bu
bir zorunluluktur.
İkincisi, kişiselleştirilmiş bir risk ve ihtiyaç değerlendirmesi
yapılması ve bunun yine ihtiyaca göre belirlenen bir müdahale ve
takip sistemi ile birleştirilmesidir. Bu, bazı tutuklu gruplarının
damgalanmasının en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.
Üçüncüsü, kısıtlamaların yasal temelli, gerekli ve orantılı olmasını
sağlanması. Tüm tutuklular, açık havaya günlük erişim, su,
yiyecek, sanitasyon tesisleri, sağlık hizmetleri ile aile ile temas da
dahil olmak üzere anlamlı insan etkileşimi gibi başlıca hizmet ve
ürünlerden yararlanma hakkına sahiptir.
Dördüncü olarak, yüksek kaliteli, eğitimli, desteklenen ve
denetime tabi gözaltı personeli çalıştırılması.

Ve beşinci olarak, sadece belirli gruplar için değil, tüm tutuklular
için düzen ve güvenliğin sağlanması. Olumlu bir etki yaratmak ve
ayrımcılığı önlemek için maddesel veya finansal destek, gözaltı
sistemindeki herkese fayda sağlamalıdır. Bu aynı zamanda ikili ve
hükümetlerarası işbirliği girişimleri gibi herhangi bir dış
müdahale için de geçerlidir.
Her şeyden önce: tutuklulara insanca davranılmalıdır. İnsanlık dışı
koşullar ve muamele devletlerin yükümlülüklerine aykırıdır ve
“radikalleşmenin” ve şiddet odaklı köktenciliğin önlenmesinde
yarar sağlamaz.
ICRC, tüm tutuklulara insani muamele ve koşullar sağlanması için
devletlerle birlikte çalışmaya hazırdır.
Teşekkür Ederim Sayın Başkan.

