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SAKNAD?

lindring i           
ovissheten:  
efterforskning  
och  
meddelanden

Amina, hennes man och deras två barn 
flydde undan inbördeskriget i Afghanistan. 
Under den långa färden skiljdes hon 
från resten av familjen. Amina anlände 
till Finland och väntade sig att hennes 
anhöriga skulle följa efter, men de hörde 
inte av sig. Släktingarna som blivit kvar i 
Afghanistan visste inte heller var Aminas  
man och barn befann sig. Amina fyllde i 
Röda Korsets efterforskningsblankett och  
den skickades bland 
annat till Pakistans 
Röda Halvmåne. Aminas 
man och hennes barn 
återfanns i Islamabad. ?

amina hittade sin man  
och sina barn 

LIndRIng I ovIssheten
Röda Korset erbjuder lindring i ovissheten genom 
att hjälpa familjemedlemmar som skiljts från 
varandra att återfå kontakten och fortsätta hålla 
kontakt. Det hör till de uppgifter Röda Korset har 
haft sedan organisationen grundades.

I krigsområden leds arbetet av Internationella 
rödakorskommittén (ICRC). Kommittén utför år- 
ligen 10 000 efterforskningar (tracing) och för-
medlar mer än 500 000 rödakorsmeddelanden 
(Red Cross Message).

Alla 186 nationella rödakors- och rödahalv- 
måne-föreningar deltar i arbetet för att åter-
förena familjer.

Finlands Röda Kors är en del av det här  
globala nätverket. Varje år initierar vi ungefär 
150 efterforskningsuppdrag i mer än 30 länder.  
Varje år förmedlar vi ungefär 50 rödakorsmed-
delanden från Finland och tar emot ungefär lika 
många meddelanden från andra länder.

  

eFteRFoRsKnIng
Efterforskningen görs på anmodan av en anhörig 
eller en förmyndare/representant för en anhörig. 
Den anhöriga fyller i en rödakorsblankett med 
bland annat den saknades personuppgifter och 
sista kända adress.

Finlands Röda Kors skickar efterforsknings-
blanketten till det lands rödakors- eller rödahalv-
måneförening där den saknade tros vara. 
Tjänsten är konfidentiell och uppgifter om den 
efterforskade lämnas inte till utomstående. Den 
lokala rödakorsföreningen kan ändå söka efter 
den saknade bland annat i officiella register.

När den efterforskade hittas får han eller hon 
själv bestämma om Röda Korset får meddela den 
nya adressen till de anhöriga.

Om efterforskningen inte resulterar i att man 
hittar den saknade personen blir uppgifterna 
kvar i Röda Korsets databas. Om nya uppgifter 
uppdagas återupptas efterforskningsarbetet.

RÖdAKoRsMeddeLAnden
Röda Korset hjälper också familjemedlemmar 
att hålla kontakt med varandra när de normala 
post- eller telekommunikationsförbindelserna 
inte fungerar på grund av krig eller en katastrof. 
Organisationen förmedlar meddelanden tills 
kommunikationen igen fungerar på normal väg.

Ett rödakorsmeddelande skrivs på en färdig 
blankett. Meddelandet får endast innehålla 
personliga eller familjerelaterade uppgifter och 
fotografier av familjemedlemmar – politiska 
inslag är förbjudna. Man kan inte heller skicka IC
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bland de mest smärtsamma  
lidanden som krig och katastrofer  

förorsakar är ovissheten.  
vad har hänt mina anhöriga?
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Nioåriga Samuel från Angola tappade 
bort sina föräldrar när soldater förstörde 
familjens hem medan han var i skolan. 
Pojken letade efter föräldrarna en längre  
tid – förgäves. En farbror hjälpte honom 
sedan att fly undan kriget och han hamna- 
de i Finland. Här inleddes en efterforsk-
ningsprocess för att få tag på Samuels 
föräldrar. En dag fick Röda Korset kontakt 
med en avlägsen släkting till honom och 
fick den vägen veta att hans mamma 
kanske fanns i Kanada. Efterforskningen 
fortsatte genom Kanadas 
Röda Kors, som till slut 
hittade Samuels mamma. 

?

MeR InFoRMAtIon
Mer information och blanketter finns att få  
på Finlands Röda Kors byråer och på adressen 
www.rodakorset.fi/efterforskning

Centralbyrån
Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsingfors
020 701 2000

distrikts- och regionbyråer
Björneborg 020 701 2820
Helsingfors 020 701 2000
Joensuu 0400 158 390
Jyväskylä 014 611 411
Kouvola 020 701 2710
Kuopio 0400 158 397
Mariehamn 018 528 503
Rovaniemi  020 701 2560
Seinäjoki 06 429 5800
St Michel 015 151 131
Tammerfors 020 701 2770
Uleåborg 020 701 2610
Vasa 06 317 4549
Åbo 020 701 2400
Åbo 020 701 2500

pengar eller mediciner till en anhörig via Röda 
Korset.

Röda Korset skickar vidare meddelandena 
genom sitt eget nätverk och delar sedan ut dem  
direkt till mottagaren eller publicerar mottagar-
namnlistor i flyktingläger, tidningar eller på radio. 
Om mottagaren inte går att nå returnerar Röda 
Korset meddelandet till avsändaren. Orsaken 
till att mottagaren inte kunde nås antecknas på 
blanketten.

InFoRMAtIonsteKnoLogIn hJÄLPeR
I dag lagrar Internationella rödakorskommittén 
alla uppgifter om krigsoffer som organisationen 
samlar in på olika håll i världen i databaser. 
De mest omfattande databaserna handlar 
om Rwanda och Balkan. Andra humanitära 
organisationer får också tillgång till uppgifterna.

Kommittén upprätthåller dessutom en 
webbsajt för återföreningen av familjer (Family 
Links) för att underlätta arbetet med att söka 
efter saknade anhöriga. På sajten kan man 
anteckna sina egna uppgifter och namnen på de 
personer man söker. Sajten finns på adressen 
www.familylinks.icrc.org. 
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InteRnAtIoneLLA AvtAL UtgÖR gRUnden
I krigsområden bygger Röda Korsets arbete för  
att återskapa kontakterna mellan familjemed-
lemmer på Genève-konventionerna och deras 
tilläggsprotokoll. I dem konstateras bland annat:
 
• Envar person, som befinner sig inom område, som 
tillhör eller är ockuperat av stridande part, skall vara 
berättigad att lämna underrättelser av uteslutande 
personlig natur till medlemmar av sin familj, var de än 
må befinna sig, och att mottaga sådana underrättelser 
från dessa. (Genèvekonvention IV 1949, artikel 25) 
• …internationella organisationernas verksamhet 
dikteras främst av familjernas rätt att få vetskap om 
sina anhörigas öde. (Tilläggsprotokoll I 1977, artikel 
32)
• De höga fördragsslutande parterna och parterna 
i konflikten skall i möjligaste mån underlätta åter-
förening av familjer som skingrats till följd av väpnade  
konflikter och skall särskilt uppmuntra det arbete som 
utföres inom humanitära organisationer som ägnar  
sig åt dessa uppgifter i enlighet med bestämmelserna 
i konventionerna och detta protokoll samt i enlighet  
med dessa organisationers respektive säkerhets-
föreskrifter. (Tilläggsprotokoll I 1977, artikel 74)

www.rodakorset.fi/efterforskning

de här principerna styr 
vårt arbete
humanitet
opartiskhet
neutralitet
frivillighet
självständighet
enhet
universalitet

samuels mamma 
överlevde ändå

Mohamed flydde undan oroligheterna i 
Somalia och ansökte om asyl i Finland. 
Han hade tappat kontakten med sin familj 
efter att krigare från en annan klan anföll 
hans föräldrahem. Mohamed skickade  
in en vädjan om kontakt till ett radioprog- 
ram som Internationella rödakorskommit-
tén sände i samarbete med det brittiska 
rundradiobolaget BBC.  
Mohameds syster hörde  
sitt namn i radioprog-
rammet och skrev ett 
rödakorsmeddelande  
till sin bror. ?

mohamed fick ett med-
delande av sin syster


