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Birisi kaybolduğunda, ailesi psikolojik ve maddi açıdan ciddi
sıkıntılara maruz kalır. Belirsizlik içinde, sevdiklerinin hayatta olup
olmadığını bilemeden haber almayı bekleyen aileler, yaşamlarını
sürdürmekte zorluk çekerler.

Duygusal ıstırabın yanı sıra, evi geçindiren kişiyi kaybetmiş
olmaları nedeniyle bu aileler geçimlerini sağlamakta zorluk
çekebilirler. Geride kalan aile üyeleri - hatta çocukları ve
çocuklarının çocukları bile toplum tarafından yaftalanabilir ve
dışlanabilir. Bazı ülkelerde, geride kalanlar, emekli aylığı
almaktan, banka hesaplarına erişime, mirastan, yeniden
evlenmeye kadar çeşitli meselelerde idari ve yasal engellerle
mücadele ederler.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC), kayıp kişilerin takibi ile, çatışma
ve diğer şiddet olayları sırasında birbirinden ayrı düşen aile üyeleri arasında
iletişimi yeniden sağlama ve onları bir araya getirme alanlarında, belirli bir
yetkisi ve on yıllara dayanan deneyimi vardır. Farklı koşulları bulunan iki
ortam - coğrafi, sosyal veya politik açıdan - aynı değildir. ICRC olarak,
Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri ağıyla birlikte, ayrı düşen aile üyelerine
yardım etmek için dünya çapında faaliyetler yürütüyoruz.
Ancak şimdiki zorluklar – süregiden çatışmalarla, çok sayıda farklı şiddet,
felaket ve göç durumu, her zamankinden daha fazla sayıda kişinin
akıbetinin meçhul kalmasına ya da ailelerinden ayrı düşmelerine yol
açarken - bu konuda çalışan herkesin birbirleriyle daha verimli ve işbirliği
içinde olmalarını gerektiriyor. Bazı yerlerde, uygulanabilir çözümler
bulundu. Diğer yerlerede, sahadan etkili geri bildirim almakta zorluk
yaşanıyor. Ve bu konuda çalışanlar, sıklıkla başka yerlerde bulunan
akranlarıyla çok az temas halinde bulunduklarından, yalıtılmış bir şekilde
çalışıyorlar.
Bunu değiştirmek istiyoruz.
The Missing Persons Project (Kayıp Şahıslar Projesi), uygulayıcılar,
uzmanlar, kurumlar, devletler ve aileler - kayıp insanlar sorunuyla
mücadelede yer alan herkes için yeni bir uygulama topluluğudur. Birlikte,
deneyimlerimizi karşılaştırmak, bilgi ve tavsiyeleri paylaşmak, dünyanın her

yerine uygulanabilecek teknik standartlar ve en iyi uygulamaları geliştirmek
istiyoruz.
Önemli Sorular
Kayıp kişilerin nerede olabileceği ve onlara ne olduğu hakkında bilgi
toplamanın ve yönetmenin en etkili yolları nelerdir?
Kayıp insanların ailelerinin ihtiyaç duyulan psikososyal, yasal ve finansal
desteği en iyi şekilde nasıl sunabiliriz?
Hangi adli standartlar ve en iyi uygulamalar, cesetlerin kalıntılarını daha iyi
analiz etmemize ile tanımlamamıza ve kayıp vakaları çözmemize yardımcı
olabilir?
Göçmenlerin kaybolmasını nasıl önleyebiliriz ve önleyemediğimizde onları
bulmamıza yardımcı olmak için alakalı verileri nasıl bulabilir, paylaşabilir ve
analiz edebiliriz?

Bize katılın
Kayıpların önlenmesi ve kayıp vakalarının çözümlenmesi çabalarına
katkıda bulunmak isterseniz, missingpersonsproject@icrc.org adresinden
bizimle iletişime geçebilirsiniz.

