Nijerya: Savaş sonrası kayıp
olarak kaydedilen 22,000 kişiyle,
dünyada ICRC’nin ilgilendiği
kayıp vakası en yüksek ülke

ICRC İzleme Hizmetleri, Maiduguri, Nijerya’da aile bağlarının yeniden kurulması çalışmaları

Abuja (ICRC) – Kuzeydoğu Nijerya’da on yıl kadar süren çatışmalar sırasında
yaklaşık 22.000 Nijeryalı Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC), kayıp olarak
bildirildi ki bu rakam, herhangi bir ülkede ICRC'ye kayıtlı en yüksek kayıp
vakası rakamı.

Kaybolanların neredeyse yüzde 60'ı kayboldukları sırada reşit değildi, yani
binlerce anne-baba çocuklarının nerede olduğunu bilmiyor ve yaşayıp
yaşamadıklarından habersiz.
ICRC Başkanı Peter Maurer, Nijerya’ya yaptığı beş günlük ziyaretin sonunda
yaptığı açıklamada; “Her ebeveynin en kötü kabusu, çocuklarının nerede
olduğunu bilmemektedir. Bu, binlerce Nijeryalı ebeveyni sürekli bir arayış
içinde olmanın sıkıntısı ile başbaşa bırakan trajik bir gerçekliktir. İnsanlar,
sevdiklerinin akıbetini bilme hakkına sahip ve aile üyelerinin en başta
birbirinden ayrı düşmelerini önlemek için daha fazla şey yapılmalı,” diye
konuştu.
Maurer, Nijerya ziyareti sırasında, Nijerya Devlet Başkanı Buhari ve üst düzey
hükümet ve sivil toplum yetkilileri ile iş dünyası liderleriyle bir araya geldi ve
birçoğu kayıp akrabaları olan Maiduguri ve Monguno'daki çatışmalardan
etkilenen ailelerle konuştu.
Kuzeydoğu Nijerya'da yaşayan aile üyeleri saldırılardan kaçarken sıklıkla
birbirlerinden ayrı düştüler. Diğerleri ise, kaçırılan veya gözaltına alınan
sevdiklerinin nerede olduğunu bilmiyor. ICRC, Nijerya Kızılhaçı ile bölgedeki
diğer Kızılhaç ve Kızılay dernekleriyle birlikte çalışarak, fotoğraflar göstererek,
isimler telaffuz ederek ve kamplarda ve topluluklarda kapıdan kapı dolaşarak,
kayıp insanların izini bulmak için çalışıyor.
ICRC'nin 2013 yılında ilk kayıp vakasını almasından bu yana Nijerya'da yalnızca
367 vakanın çözülmüş olması, kayıp kişileri bulmak ve onları aileleriyle
yeniden biraraya getirmekte karşılaşılan büyük zorlukları ortaya koyuyor,.
Ülkenin kuzeydoğusundaki geniş bölgeler insani yardım kuruluşları tarafından
erişilemez durumda. Aynı zamanda, insanların farklı çatışmalarda birçok kez
yerlerinden edilmiş olmaları nedeniyle bulunmaları daha da zor.
“Beni üzen, ölü ya da diri olup olmadığını bilememek. Bilmiyorum. Kardeşleri
için ne zaman yemek pişirsem, onu düşünüyorum.” Bunlar, 2013 yılında bir
saldırıdan kaçarken 10 yaşında kaybolan bir çocuğun annesi Falmata
Amodu’nun söyledikleri."Maiduguri'de kaldığımız üç yıl boyunca kocam çok
sıkıntılıydı ve defalarca kabus gördü. Hep kaçırılan oğlumuzun adını "Alkali,
Alkali, Alkali " diye sayıklardı."
Kuzeydoğu Nijerya'da iki milyon insanın yerlerinden edildiği tahmin ediliyor.
Monguno'da, ülke içinde yerinden olmuş Nijeryalıların sayısı, oranın yerli

halkını neredeyse ikide bir oranında geçti. Sağlık çalışanları ve tıbbi tesisler
sürekli ateş altında olduklarından, bölgedeki sağlık hizmetleri büyük endişe
kaynağı. Yaklaşık bir yıl önce, iki ICRC sağlık çalışanı, Hawa Mohammed Liman
ve Saifura Hussaini Ahmed Khorsa, Borno Eyaletinde bulunan Rann'daki bir
klinikten kaçırıldıktan sonra kasıtlı olarak öldürüldü. Sağlık hizmeti veren kişi
ve tesislere yapılan bu saldırılar yalnızca uluslararası insancıl hukukun ihlali
değil, aynı zamanda insanların en temel haklarından olan sağlık hizmeti alma
hakkına yapılan bir saldırıdır.
Maurer, “Aileler kuzeydoğu Nijerya'daki 10 yıllık savaşın en büyük zayiatıdır.
Birbirlerinden ayrı düştüler. Çocuklar bombalı saldırılarda öldürüldü ve
sakatlandı. Sağlık tesisleri acımasızca saldırıya uğradı, sivillerin evleri ve
eşyaları tahrip edildi. Aile üyeleri birarada olmalı ve herşeyden önemlisi siviller
savaştan korunmalıdır "dedi.
Not:
ICRC, ailesi tarafından arandığı kendisine bildirilen kişiyi kayıp olarak kabul
eder. Her vaka, Kızılhaç ve Kızılay ağı, kaybolduğu bildirilen kişiye ne olduğu
sonucuna varıncaya ya da aile sevdiklerini bulduğunu bildirene kadar açık kalır.
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