Gurutze Gorriak kontaktua berrezarri du
migrazio-bidaian desagertutako
kasuetarako


Abuztuaren 30a, Nahitaezko Desagertzeen Biktimen Nazioarteko Eguna.



Familia Harremanetarako Zerbitzuaren bidez, Gurutze Gorriak senideen
kokapenaren berririk ez duten pertsonen sufrimendua arintzen saiatzen da.

2021eko abuztuaren 30a. 'Familia-harremanak berrezartzea' zerbitzuaren bidez, Gurutze Gorriak berriro
ezartzen du krisi humanitarioak, sozioekonomikoak, ingurumenekoak, gatazka belikoak edo hondamendi
naturalak jasan dituzten pertsonen arteko harremana. Familia-harremana oinarrizko premia bat eta
lehentasun humanitario bat da; horregatik, hori da Gurutze Gorriaren eta Ilargierdi Gorriaren Nazioarteko
Mugimendua gehien identifikatzen duen jardueretako bat, mundu osoan ahaleginak egiten baititu loturak
berrezartzeko eta familia-unitatea larrialdietan zaintzeko, desagertutako pertsonen zortea eta
egonlekua argitzeko, eta banatutako familiei edo drama humanitarioak eten dituen familiei
laguntzeko.
Estatuan, 2020an, 350 kasu ebatzi dira Gurutze Gorriaren bidez. "Pertsona ahulenekin lan egiten dugu
lehentasunez: gatazka-egoeretan bizi diren biztanleria zibila, familiarik gabeko haurrak, emakumeak, adineko
pertsonak eta desgaitasuna dutenak, ospitaleratuak, migratzaileak eta errefuxiatuak, desagertuak eta larrialdi
kasuetan bizi diren biztanleak", zehaztu du Carlos Chana proiektuaren arduradunak.
Testuinguru horretan bertan, Kanarietarako migrazio-bidean desagertutako migratzaileak aurkitzeko
eta identifikatzeko proiektu pilotu bat sortu zen, "Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordearekin
koordinatuta lan egiten dugu, eta desagertutako pertsonak bilatzeko prozesuan berrikuntzak egiten ditugu;
hondoratzeetan izandako heriotzen miaketan oinarritzen gara, funtsezko informatzaileen lekukotasunaren
bidez", eta Legezko Medikuntzako Institutuen eta Auzitegiko Medikuntzako Institutuen arteko hitzarmenaren
bidez (2017ko Justizia Ministerioa) ematen den informazioa dugu.

Zer da RCF?
Historian zehar eta mundu osoan, ehunka mila pertsona desagertu dira hondamendi natural baten, gatazka
armatu baten edo beste indarkeria- eta krisi-egoera humanitario batzuen ondorioz. Desagertzen den
pertsona bakoitzaren atzean beste asko daude, batez ere haien familiak, ahazten ez dutenak eta zer
izan den ez jakitearen larritasuna jasaten dutenak. Krisialdia bizi duten pertsonen ongizatea eta krisiari
aurre egiteko gaitasuna, neurri handi batean, senideekin harremanetan egoteko duten aukeraren
araberakoak dira.

Hori dela eta, Gurutze Gorriak, 1864tik aurrera, "Familia-harremanak berrezartzeko zerbitzua" (RCF) dauka.
Zerbitzu horren bidez, Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordeak eta Gurutze Gorriaren eta Ilargierdi
Gorriaren Elkarte Nazionalek laguntza ematen diete senideengandik bananduta geratu diren edo haien
berririk ez duten pertsonei.
Urte hauetan, RCFk bere jarduera indartu du migrazio-testuinguruetan, bereziki, Europako
errefuxiatuen krisiaren ondorioz. RCFak egoera horiek bizi dituzten pertsonei laguntzen die telefonoz,
Internetez edo idatzizko mezuz harremanetan egoten, desagertutzat jotako pertsonak aurkitzen ditu,
eta ahulenen datuak erregistratzen ditu, hala nola familiengandik banandutako haurrak eta
atxilotutako pertsonak. Kasu askotan, RCFren lana desagertutako pertsonei buruzko informazioa biltzea
ere bada.
RCF zerbitzuak edozein pertsonak edo erakundek eska dezake partikular baten izenean, baldin
eta eskatzaileak ahaidetasun-harremana badu pertsona desparekatuarekin. Behar bezala
justifikatutako lagunen eskaerak ere kontuan hartzen dira, betiere arrazoi humanitarioak frogatu
baditzakete. Hondamendi naturalen edo gizakiak eragindakoen kasuan, zerbitzua berehala eska
daiteke, inolako atzerapenik gabe.
www.familylinks.icr.org webgunean Gurutze Gorriak eta Ilargierdi Gorriak senideen arteko harremanak
berrezartzeko ematen dituzten zerbitzuei buruzko informazio guztia ematen da. Larrialdi-egoeretan, hala
nola Haitiko lurrikaran edo Afganistandik aterpe bidez irtetean, webgune honetan kanpaina espezifikoak
aktibatzeak aukera ematen du mundu osoko familia-harremanak berrezartzeko zerbitzuen
harremanetarako datuak eskuratzeko, eta bilaketa bat eskatu edo non dauden erregistratu ahal
izango da. Beste hedabide batzuetan ez bezala, familylinks mundu osora iristen da, eta datuak etengabe
eguneratu daitezke eta Interneterako sarbidea duen edonork munduko edozein lekutan kontsulta dezake.
Gainera, Trace The Face zerbitzuaren bidez, desagertutako pertsona baten argazki bat argitara daiteke ohol
batean, bere senideen bila ere ari diren pertsonak kontsultatu ahal izateko, bere burua ezagutu eta bilaketa
ebaztekotan. Programa honek gerraren, hondamendi naturalen edo migrazioaren ondorioz desagertutako
senideen bila ari diren pertsona guztiei laguntzen die.

IKUS-ENTZUNEZKO BALIABIDEAK
Bideoa: "Ez daude zain, bilatzen ari dira"
https://bityl.co/8SKi
Bideoa: bizi historia
https://bit.ly/38pmW5s
Webgunea: Family Links: www.familylinks.icrc.org
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