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ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ 50 YAŞINDA!...
50 yıl önce, adaletsizlikler Avukat Peter Benenson’u harekete geçirdi ve o, insanları ortak
bir eylemde kendisiyle birlik olmaya çağırdı. İnsan haklarımızı –adaletli bir dünya için
eyleme geçme özgürlüğümüzü– kullanarak, insanların olağanüstü şeyleri başarmak için
biraraya gelebileceğini gördü.
1961’den beri, sayısız kişi değişim için Uluslararası Af Örgütü ile birlikte çalışıyor.
Londra’dan Santiago’ya, Sidney’den Kampala’ya insanlar, herkesin insan haklarına saygı
gösterilmesi ve haklarının korunması için biraraya geliyorlar.
Arkadaşlar, aile bireyleri ile konuştu; eski iş arkadaşları, yeni iş arkadaşları ile... Her bir
kişi tek tek yasaların ve yaşamların değişmesinde rol alan diğerleri ile konuştu...
Ve elli yıl sonra, bazı insanların hakları hala ihlâl ediliyor. Fakat, biz bunu
değiştirebileceğimizi biliyoruz, teker teker...
50. yılımızda;
- Tüm dünyada ölüm cezasının kaldırılması için çağrıda bulunacağız,
- Baskıcı hükümetleri ifade özgürlüğüne saygı göstermeye, düşünce mahkumlarını serbest
bırakmaya ve insan hakları savunucularını korumaya çağıracağız,
- Kadınların ve kız çocuklarının cinsel ve üreme haklarını savunacağız,
- Şirketler ve hükümetlere yarattıkları kirliliği temizlemelerine ve insan hakları için
toplumsal bir taahhütte bulunmalarına yönelik baskı oluşturacağız,
- Soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suçların sorumlularının adalete teslim edilmesi
için çağrıda bulunacağız.
Bunlar zorlu hedefler ve bu nedenle bizimle birlikte çalışmanıza ihtiyacımız var. İnsan
haklarını savunmak için beraberce harekete geçelim. Başka kişileri de aramıza katılmaya
çağıralım. Sonuç, değişim için birleşen milyonlarca insandır. Bir kişi fazla olalım, bir kez
daha soralım, bir kez daha harekete geçelim. Birlikte bir değişim yaratalım ve
vazgeçmeyelim.
Bazı üyelerimiz baskıcı rejimlere karşı gösterilere katılıyor. Bazıları düşünce mahkumları
için mektup yazıyor. Diğerleri çalışmalarımızı zamanlarını ayırarak ya da para yardımı
yaparak destekliyor.
Tüm üyelerimiz hayatı değiştiriyor.
Son 50 yılda birlikte çok şey başardık. Karanlık cezaevi hücrelerinin içine bir mum yaktık
ve binlerce düşünce mahkumuna özgürce yürümeleri için yardım ettik. Ölüm cezasına
karşı yüksek sesle konuşarak düzinelerce ülkede zalim uygulamaların sonlandırılmasına
yardım ettik. İşkence Karşıtı Sözleşme’nin de içinde bulunduğu başlıca insan hakları
sözleşmelerinin taslağının hazırlanmasına ve kabul edilmesine katkı sağladık. Evrensel
insan haklarını yaygınlaştırdığımız için Nobel Barış Ödülü’nü aldık.
Bu bültende, bugün yine insan hakları için sesinizi yükselterek bize katılacağınız eylemleri
bulacaksınız.
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SAYFA 7’de... Mektup yazma maratonunda, haklar için tam
630.000 mektup ve çağrı mesajı

İÇİNDEKİLER

Uluslararası Af Örgütü 50. yaşını üyeleri ve aktivistleriyle bir
arada kutladı SAYFA 2’ve SAYFA 8’de...

“İnsan haklarına sahip çıkan bir kişi, binlerce insanın
daha iyi yaşamasını sağlayabilir.” - Yüzyüze ekibi
İstanbul’da çalışmalarına başladı... SAYFA 6’da

Ortadoğu’da Kriz-Yeni bir başlangıç için Uluslararası
Af Örgütü’nden çağrı...SAYFA 10-11-12’de
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SAYFA 18-19’da “Kendi dilinde eğitim herkes için bir
gerekliliktir.”- Dil Hakları
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İnsan Hakları ve Güvenlik kampanyası başladı;
yasadışı gözaltılara ve işkenceye hayır diyoruz!
SAYFA 4-5’de…

KİMİ HÜKÜMETLER
İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİ

İNSAN HAKLARI VE GÜVENLİK

TERÖRLE MÜCADELEDE
KABUL EDİLEBİLİR BİR YOL
OLARAK GÖRÜYOR

ONLARA YANILDIKLARINI
SÖYLEYİN T
YASA DIŞI GÖZALTILARA HAYIR!
İŞKENCEYE HAYIR!
HÜKÜMETLERİ EYLEMLERİNDEN
SORUMLU TUTUN!

erör tüm dünyada pek çok hayata mal oluyor, neredeyse her gün...
Hükümetlerin yapabileceği, aslında yapması gereken, yurttaşlarını
yasalar çerçevesinde bu şiddet tehdidine karşı korumaktır. Ancak çoğu
hükümet ellerinde meşru tepki ve muhalefet imkânı varken, bu terör tehdidini
insan haklarını ihlal etmek ve bir korku iklimi yaratmak için bahane olarak
kullanıyor.
Eylül 2001'de ABD'ye yapılan saldırılardan bu yana, dünya liderlerinin
beyanları, ''terörle savaş'' diye adlandırılan yöntemle kuralların
esnetilebileceğini ve hatta artık uygulanmayacağını ima ediyor. Birçok
hükümet, haklarını kullanan insanlara karşı yasa dışı gözaltılara ve bazı
durumlarda kovuşturmalara kapı açan geniş tanımlamaları içeren terör karşıtı
yasaları yürürlüğe koydu.
Peki sonuç?... Binlerce insan aylar ve yıllardır adil yargılama ve yasal temsil
olmaksızın tutuklu bulunuyor. Bazıları da gizlice diğer ülkelere götürülüp,
işkence ve insanlık dışı muameleye maruz bırakılıyor. Bu vakaların çoğunda,
henüz hiç kimse insan haklarını ihlal etmekten sorumlu tutulmadı.

YENİ KAMPANYAMIZ
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YENİ BAŞLATTIĞIMIZ

İNSAN HAKLARI
VE GÜVENLİK
KAMPANYASINA KATILIN

Uluslararası Af Örgütü, '' İnsan Hakları ve Güvenlik'' adındaki yeni
kampanyasıyla ulusal güvenlik ve terörle mücadele adına hükümetlerce
işlenen insan hakları ihlallerine bir son verilmesi için çağrıda bulunmakta ve
bunların sorumlularının ortaya çıkarılmasının üstünde duracak.
Bu kampanya, ABD'nin ''terörle savaş'' diye adlandırdığı süreçte insan
haklarının korunmasına odaklanan ''Terörle Mücadelede Adalet''
kampanyamızdan elde edilen başarılar üzerine inşa edildi. Zira 2006'da
başlatılan kampanya dünya çapında birçok aktivisti Guantanamo
Körfezi'ndeki gözaltı merkezinin kapatılması için çağrıda bulunmak ve
infazlara, yasadışı tutuklamalara ve işkenceye karşı çıkmak adına seferber
etti. İnsan Hakları ve Güvenlik kampanyası da bir önceki kampanyanın
devamı olacak ve aynı zamanda adaletsizlik, zulüm ve insan hakları ihlalleri

için terörle mücadeleyi bahane eden ülkeler üzerinde baskı kurmayı
hedefleyecek.
Kampanyamız ilk yılında teröre veya diğer ulusal güvenlik tehditlerine
bulaşmakla suçlanan insanları adil olmayan bir şekilde tutuklu bulunduran
ülkelere baskı yapacak. Zira bu tutuklular sıklıkla neden tutuklandıklarını
bilmeden ve onları savunacak bir avukattan yoksun olarak uzun süre tutuklu
kalıyorlar. Ayrıca alıkonulanlar, pek çok vakada bu tutuklamalara itiraz
edemiyorlar. Kimi zaman da haftalar ve aylar sonunda bile ailelerine nerede
olduklarına, dahası nerede ''kayboldukları'' na dair bilgi verilmiyor. Neden
tutuklandığını bilme, bir avukat edinme ve adil bir yargılama sürecinden
geçme hakları bu tutukluların ellerinden alınabilecek haklar değil. Bilakis, bu
hakları bir kimsenin elinden almak, o kimseyi özgürlüklerinden mahrum
bırakmak demek.

İŞKENCE ALTINDA İTİRAF

* “Security With Human Rights” - WIRE (feb-march 2011)’dan çeviren Behram Doğan.
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Birleşik Devletler öncülüğünde başlatılan ''terörle savaş'' sürecindeki
insan hakları ihlallerinin bir kısmıyla ilgili gerçekler hâlihazırda su yüzüne
çıkmış değil. Bir önceki başkan George W. Bush şüphesiz işkence
sayılabilecek düzeyde sert sorgulama tekniklerinin uygulanmasına yetki
verdiğini gayet açık bir şekilde bildirmişti. Litvanya ve Irak gibi ülkelerde gizli
gözaltı tesislerinin olduğuna dair kanıtlar da ortaya çıkmaya devam ediyor.
Kimi ülkeler de işkence uygulamaları ile infazlar ve gizli tutuklamalar için
soruşturma yürütmüş ya da hâlihazırda yürütüyor.
Ancak devletlerden ve ya kişilerden neredeyse hiçbiri resmen sorumlu
tutulmadı ya da tutulsa bile bu etkili bir biçimde olmadı.
Tam da bu noktada, İnsan Hakları ve Güvenlik kampanyası hükümetlerin
terörle savaş ve ulusal güvenlik adı altında insan haklarını nasıl ihlal ettiğini
ortaya çıkarmaya devam edecek. Bizler, bu ihlallerin tümünün sorumlularını
bulmak adına baskı kuracağız. Yasadışı bir şekilde alıkonulanların, adil
yargılanma haklarının tanınması ya da serbest bırakılmaları talebinde
bulunacağız. Terör kurbanlarının hakları için mücadele edecek ve silahlı
gruplarca sivillere yöneltilen saldırıları da belgeleyeceğiz. Son olarak,
hükümetlere, savaş ya da savaş tehdidi, silahlı grupların saldırıları veya acil
durumlar dahil sebep her ne olursa olsun işkence ve diğer insanlık dışı
muamelelerin haklı çıkarılamayacağını hatırlatmaya devam edeceğiz.
Bu bizim sözümüz. Ya sizinki? İnsan Hakları ve Güvenlik kampanyasına
siz de katılabilirsiniz.
Irak ile ilgili daha fazla bilgi için http://snipr.com/1zvvhc
Türkiye ile ilgili daha fazla bilgi için http://snipr.com/1zvvii’yi ziyaret edebilirsiniz.
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Silahlı gruplarca yapılan bombalı saldırılar gibi yüksek düzeyde şiddetle
yüzyüze olan Irak'ta, halen binlerce tutuklu kovuşturma ve yargılama
olmaksızın gözaltında tutuluyor. Bazıları yedi yıla kadar tutuklu kalabiliyor. Pek
çoğu herhangi bir avukatla görüşmüş ve tutuklanmalarının kanuna
uygunluğunu sorgulamış değiller. Bazı tutuklular da Savunma Bakanlığı ve
İçişleri Bakanlığı'nın kontrolünde olan, düzenli olarak işkenceye maruz
kaldıkları ve şiddet suçlarını işlediklerine dair ''itirafta bulunmaları'' adına
baskı gördükleri gizli gözaltı tesislerinde tutuluyorlar. Tutukluların ezici bir
çoğunluğu da hükümet karşıtı faaliyetlere katılmak ve silahlı grupları
desteklemekle suçlanıyor. Terör karşıtı yasalar 2004 yılında çıkarıldı ve o
tarihten itibaren ölüm cezası uygulaması arttı.
Cezaevi şartları öylesine vahim ki, tutuklular bunun doğal bir sonucu
olarak sağlık sorunlarından muzdaripler. Uluslararası Af Örgütü de tutuklular,
daha önce tutuklu olanlar ve akrabaların tanıklıklarına başvurarak işkence ve

İLERİ ADIMLAR
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diğer istismarlar hakkında bilgi topluyor. Tutuklulardan biri ''Biz
(baba ve oğlu) işkence gördük.'' dedi. '' Tavana asılı bir yataktan
sarkıtıldık, vücudumuzun pek çok yerine elektrikli şok uyguladılar.
Birçok kez dayak yedim. Sonunda itiraf etmek zorunda kaldım.
Daha önce hiç bilmediğim şeyleri yaptığımı itiraf ettim.''
Hindistan'da Jammu ve Keşmir'de yetkililer Kamu Güvenliği
Kanunu(KGK)'ye dayanarak düzenli bir şekilde idari ya da
''engelleyici'' gözaltıları kullanıyor. Siyasi aktivistler, silahlı gruplara
üye olduklarından ve söz konusu gruplara destek verdiklerinden
şüphelenilenler, ''devletin güvenliği'' ya da ''kamu düzeninin
sağlanması''nı tehdit etmek gibi muğlak iddialarla halen göz
altındalar. KGK, ''devletin güvenliği'' ifadesini tanımlamıyor. Aynı
şekilde ''kamu düzeninin sağlanması'' da pek çok şekilde
yorumlanabilecek geniş bir tanım.
KGK'ye göre, Jammu ve Keşmir'deki yetkililer insanları yargılamadan
gözaltına alabilir ya da yargılama sürecini bir seferde iki yıla kadar uzatabilir.
İş uygulamaya geldiğinde ise, gözaltı emirleri sıklıkla yenileniyor ve
tutukluların tutukluluk haline itiraz etme hakları göz ardı ediliyor. Gerçekte,
devlet yetkilileri insanları iki yıldan daha uzun süre gözaltına alıyorlar.
Türkiye'de ise kimisi daha 12 yaşında olan binlerce çocuğa Kürt halkının
sorunlarıyla ilgili gösterilere katıldıkları iddiasıyla anti-terör yasalarına
dayanarak dava açılmış durumda. Tutuklandıktan sonra çoğu çocuk, gözaltı
sürelerinin çoğunlukla resmi olarak uygulanmadığı ve yargılama öncesi gözaltı
sürelerinin kanunlarca öngörülen süreden daha uzun tutulmasına izin verilen
yetişkin gözaltı merkezlerinde alıkonuluyor. Çocuklar çoğu defa avukat ve
aileleriyle görüşemiyor. Çoğu çocuk da tutuklandıkları ve sonrasında
alıkonuldukları süre zarfında insanlık dışı muamele ve işkence gördüğünü
bildiriyor.

İNSAN HAKLARI VE GÜVENLİK

© Dicle Haber Ajansi (DIHA)

Ortada: Al- Kadhimiya bölgesindeki Irak Ulusal Polis Gözaltı
Merkezi'nde kalabalık bir hücrede oturan mahkûmlar, Kuzey
Bağdat, Irak, Ağustos 2007.
Solda: Sivil kıyafetli bir polis memuru, esasen geleneksel bir
Kürt bayramı olan Newroz (Yeni Yıl) sırasında yapılan
gösterilerden sonra yakaladığı bir çocuğun kolunu büküyor, 22
Mart 2008, Hakkari, Türkiye.

YÜZYÜZE/İSTANBUL

"İnsan haklarına sahip çıkan bir kişi, binlerce
insanın daha iyi yaşamasını sağlayabilir"
Bu satırları okuyorsanız, insan hakları çalışmalarını desteklemeye karar
vermiş ve ‘Bülten abonelik formu’muzu doldurmuşsunuz demektir. Ya da
çalışmalarımıza destek veren bir arkadaşınız size bültenimizi iletti. İnsan
hakları mücadelesine destek vermek isteyecek insanlara ulaşmak için
çalışmakta olan Yüz Yüze ekibimizden, muhtemelen yanda fotoğrafı
bulunan biriyle yolda yürürken karşılaştınız ve bütçenizden aylık küçük bir
miktarı insan haklarını yüceltmek için yapılan çalışmalara ayırmaya karar
verdiniz. İşte bireylerin bu destekleri, dünyanın en büyük insan hakları
kuruluşu Uluslararası Af Örgütü’nün dünyanın dört bir yanında 50 yıldır
yılmadan mücadele etmesini, etkili kampanyalar yürütebilmesini ve birçok
insan hakları başarısına imza atmasını sağlıyor.
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Yüz Yüze projesi sivil toplum kuruluşları açısından, destekçi sayılarını
arttırmaları ve daha fazla insana ulaşarak daha etkili çalışmalar
yürütebilmeleri için çok önemli bir proje. Sadece İngiltere’de 100’e yakın
sivil toplum kuruluşu, kampanyalarını destekleyecek bireylere ulaşmak için
Yüz Yüze projesine devam etmekte. Yüz Yüze çalışması Uluslararası Af
Örgütü tarafından Avrupa ve Amerika’nın yanı sıra Kore’den, Avustralya’ya,
Yeni Zelanda’dan Latin Amerika’ya dünyanın dört bir yanında, insan hakları
çalışmalarını destekleyecek insanlara ulaşabilmek hedeﬁyle yürütülüyor.
Örgütün, 150 ülkeden 3 milyon destekçiye ulaşmış olmasında da bu
projenin –ve insan hakları çalışmaları için desteklerini devam ettiren
bireylerin- payı büyük.

insan haklarının herkes tarafından benimsendiği, uygulandığı ve korunduğu
bir dünya için çalışma kararlılığında birleşiyor. Bu destek sayesinde
Uluslararası Af Örgütü, aktivist, üye ve destekçileriyle birlikte, uluslararası
dayanışma temelinde kampanyalar yürüterek, insan haklarını geliştirmek
için yılmadan mücadele veriyor.
Desteğiniz, Türkiye’deki insan hakları mücadelesinin güçlenebilmesi ve
daha etkili olabilmesi için çok önemli, bir kez daha çok teşekkürler!

İstanbul Yüz Yüze ekibi
UAÖ, insan hakları mücadelesine destek vermek isteyecek insanlara
ulaşmak için Mayıs 2011’de Yüz Yüze projesini İstanbul’da başlattı.

Bu projeyi Türkiye’de başlatma ve sizin de Af Örgütü’ne katılma yılınız
ayrıca anlamlı. Bu yıl, ifade özgürlüğü için 1961 yılında yola çıkan
Uluslararası Af Örgütü’nün 50. yılı. Uluslararası Af Örgütü 1961 yılından
günümüze, yürüttüğü kampanyalar ve acil eylem çağrılarıyla 40.000’den
fazla düşünce mahkumunun serbest bırakılmasını, dünyanın dört bir
yanında insan haklarının iyileştirilmesiyle ilgili yasaların yürürlüğe girmesini,
devletlerarası kuruluşların, insan haklarını savunan pek çok deklarasyonu
kabulünü sağlamış, adalet ve dünya barışını koruma adına yaptığı
katkılardan ötürü 1977 Nobel Barış Ödülü’nü ve “insan hakları alanında
olağanüstü katkılarından” ötürü 1978 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Ödülü’nü almıştır.
İnsan haklarına sahip çıkan bir kişi, binlerce insanın daha iyi yaşamasını sağlayabilir.
Uluslararası Af Örgütü’nün dünyanın dört bir yanında 80’den fazla ülkede
oﬁsleri, daha fazlasında gönüllü grupları ve 150’den fazla ülkede 3 milyonu
aşkın destekçisi bulunmakta. Farklı kültürlere, farklı dini ve ideolojik
inançlara sahip bu insanlar, temel insan haklarına herkesin sahip olduğu,

“Sıradan insanlar gerçek bir fark yaratabilir.”
Salil Shetty, UAÖ Genel Sekreteri, New York’da Yüzyüze ekibiyle birlikte
çalışırken
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Mao Hengfeng sonunda ailesiyle görüştü
Çinli yetkililere binlerce mesaj gönderilmesinden kısa bir süre
sonra, insan hakları savunucusu Mao Hengfeng’in bir yılı aşkın
bir süre içerisinde ilk defa ailesini görmesine izin verildi.
Hengfeng, Pekin’deki Re-education Through Labour tesisinde
18 aylık hapis cezasını çekiyor.
Hengfeng’in eşi, uluslararası baskının ziyaretin önünü
açtığına inanıyor.

Peder Alejandro Solalinde Guerra şuanda
polis koruması altında
Meksika’da göçmenleri savunmasından ötürü aldığı
tehdit ve yapılan tacizlerden ötürü, Peder Solalinde’yi
korumak üzere iki koruma görevlisi tahsis edildi.
İşlettiği sığınma evinde, dayanışma göstermek
amacıyla gönderilen kartlardan ve mektuplardan büyük
bir aﬁş yapıldı.

Femi Peters artık evinde ve özgür
Gambiyalı muhalif politikacı Ekim 2010’da
tutuklanmasından hemen sonra serbest bırakıldı. Oğlu
Uluslararası Af Örgütü’ne “ Yılbaşı hediyesi olarak
dizüstü bilgisayar istemiştim,fakat babam geri geldi.
Şimdiye kadar aldığım en büyük yılbaşı hediyesi bu.”
dedi.

Basın, Norma Cruz’a yapılan tehditlere
odaklanıyor
Guatemala medyası kadın hakları aktivisti Norma Cruz
aleyhindeki tehditlere dikkat çekti. Norma, şu anda
Guetamala’daki Fundaciòn Sobrevivientes’in oﬁslerinin
duvarında sergilenen mektup ve posta kartlarını gönderen
herkese tek tek teşekkür etmenin bir yolunu bulmayı çok
istediğini belirtti.

Gösterilen destek Khady Bassène’i
“derinden etkiledi”
Khady Bassène, eşi Jean Diandy’nin 1999 yılında
tutuklanmasının ardından ona ne olduğunu öğrenmeye
çalışıyor. Khady kendisine yazan herkese şu mesajı
gönderdi: “ Yardımlarınız için teşekkür ederim...
Senegal’dan uzakta yaşayan insanların benim
sorunumla ilgilenmesi beni derinden etkiledi.” Aynı
zamanda insanların yetkililere de mektuplar
gönderdiğini bilmesinin içini rahatlattığını ifade etti.

Romenler dayanışma mektuplarının
akınına uğruyor

Zeliman Murdalov, Çeçenya’da gözaltına alındığı 2001
yılından beri görülmedi. Kız kardeşi: “ Uluslararası Af
Örgütü’nün kardeşim Zelimkhan için bu kampanyayı
yürütmesinden dolayı çok mutluyuz. Resmi kurumlara
çok fazla sayıda sonuçsuz kalan başvuru yaptık ancak
bu sefer sessiz kalamayacaklar. Bu kez yanıt vermek
zorundalar.”

Romanya’da evlerinden zorla tahliye ettirilen
Romen aileleri aktivistlerden dayanışma
mektupları almaktan ve Başkan’a onlar için
gönderilen çağrılar olduğunu duymaktan çok
memnunlar: “Teşekkürler! Henüz yüzlerce
mektubunuzu aldık ve daha birçok mektup
postanede bizi bekliyor.”
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Walid Yunis Ahmad, Irak’ın Kürdistan bölgesinde gözaltına
alınmasından 10 yıl sonra, nihayet yargılanmaya başlandı.
Ahmed Yunus, bir gün serbest bırakılacağına ve çocuklarını
tekrar göreceğine dair umudunu kaybetmemesine yardım ettiği
için Uluslararası Af Örgütü’ne teşekkür borçlu olduğunu söyledi.
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Zelimkhan Murdaloy’un ailesi, onun nerede
olduğunu bilmeye daha yakın

Walid Yunis Ahmed’in bir suçlama olmaksınızın
göz altında tutulması artık son buldu

HAKLAR İÇİN YAZDIK VE DEĞİŞİM YARATTIK

Uluslararası Af Örgütü’nün 50’yi aşkın ülkedeki binlerce
destekçisi ve aktivisti, Aralık 2010’da düzenlenen yıllık
mektup yazma maratonu süresince 636,000’den fazla
çağrı ve destek mesajına imza attı.

DEĞİŞİM BİR GECE İÇİNDE OLMADI
AF ÖRGÜTÜ 50 YAŞINDA

AF ÖRGÜTÜ 50 YAŞINDA!
Uluslararası Af Örgütü 1961’den beri insan hakları ihlallerine
son vermek için yorulmaksızın çalışmaya devam ediyor.
Özgürlüğe kadeh kaldıran iki Portekizli öğrencinin tutuklandığını
öğrenmesinin ardından İngiliz hukukçu Peter Benenson,
İngiltere’de The Observer gazetesinde yayınlanan “Unutulmuş
Mahkumlar” adlı makalesiyle ‘1961 Af için Çağrı’ adıyla dünya
çapında bir kampanya başlattı. Bu çağrısı dünya genelinde yankı
buldu, dünyanın dört bir yanında gönüllü grupları oluşturuldu ve
ifade özgürlüğü için yapılan onlarca toplantının ardından
Uluslararası Af Örgütü’nün kuruluşu gerçekleşti.
28 Mayıs 2011 tarihinde üyelerimiz ve destekçilerimizle 50 yıllık
mücadelemiz içerisinde birlikte başardıklarımızı ve önümüzdeki
yolu görebilmek için çeşitli etkinliklerde bir araya geldik.

UAÖ 50. Yıl Poster Sergisi ve Özgürlüğe Kaldırış
150’den fazla ülke ve bölgede insan hakları ihlallerine ışık
tutmayı sürdürdüğümüz 50. yılımızı kutlamak için, bu yarım
yüzyılın kampanya aﬁşlerini 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri
arasında Cezayir’de sergiye açtık. Sergi koleksiyonunda, ressam
Pablo Picasso ve Joan Miro, fotomuhabirleri Stuart Franklin ve
Annie Leibovitz’in eserlerinin yanı sıra, Taylandlı genç ressam
Kwanchai Lichaikul’un da eserleri bulunuyor. Dünya çapında
diğer tüm Af Örgütü şubeleriyle aynı anda açılan sergi
öncesinde, insan hakları savunucuları ifade özgürlüğüne hitaben
bir araya geldi ve kadehlerini özgürlük için kaldırdı.
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Sergiden görüntülere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.ﬂickr.com/photos/aforgutu/sets/7215762671
4794811/

Dünyadaki düşünce mahkumlarından okumalar
Kültürel bir buluşmanın gerçekleştiği Istancool kapsamında, 29
Mayıs’da Uluslararası Af Örgütü dünyanın farklı ülkelerinde
düşünceleri nedeniyle mahkum edilmiş kişilerin mektuplarının
okunduğu ve üzerine konuşulduğu bir oturum gerçekleştirdi.
UAÖ Direktörü Murat Çekiç’in moderatörlüğünü yaptığı
oturumda okumaları Venedik Film Festivali’nden Marco Mueller
ve oyuncu Sophie Calle yaptı.

“Özgür Bırak” Eylemi
Yaklaşık 180 kişi, tüm düşünce mahkumlarının özgür bırakılması
için bir eylem gerçekleştirdi. Aralarında Kirsten Dunst, Murathan
Mungan, Marco Mueller, Serra Yılmaz, Cüneyt Özdemir, Sophie
Calle, Alin Taşcıyan, Mumammer Brav ‘ın da olduğu onlarca
aktivist ve katılımcı eyleme destek oldu.
Eylem fotoğraﬂarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.ﬂickr.com/photos/aforgutu/sets/
72157626715127343/with/5775698782/
Uluslararası Af Örgütü’nün 50 yıllık tarihçesi ve çalışmaları ile
ilgili daha detaylı bilgi için: http://www.amnesty.org.tr/ai/50yil

“Öğrencilere okullarını herkese eşit bir şekilde saygı
gösterilen, daha iyi ve güvenilir yerler yapabilmeleri için yetki
verilebilir.”
Bu mesaj, Uluslararası Af Örgütü’nün İnsan Hakları Dostu
Okullar projesi ile birlikte öğrenci ve öğretmenlere götürülüyor.
Dünya genelindeki 15 okulda öğrenciler kendilerini ilgilendiren
insan hakları üzerine daha fazla eğiliyor : şiddet ve
kabadayılığa son veriyor, sınıﬂarında hoşgörü ve çeşitliliği
arttırıyor, insan haklarıyla yakından ilgilenmek için okullarına
destek veriyor. Herkes buna katılıyor. Peki ya sen?

ÖĞRENCİLER HAKLARI İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

ÖĞRENCİLER HAKLARI İÇİN
HAREKETE GEÇİYOR

Üstte solda: Fas Marakeş’deki Lycee İbn Youssef
okulundan gelen öğretmen ve öğrenciler 10
Ekim 2010 İnsan Hakları Günü’nde yürüyüş
yapıyor. Okul, kabadayılık sorunlarına dikkati
çekiyor ve kızların ders aralarında birlikte vakit
geçirebileceği güvenli bir ortam yaratılmasına
çalışılıyor. Bunun sonucu olarak, kızlar
kendilerini daha güvende hissediyor ve artık okul
içerisinde hemen hemen hiçbir şiddet vakası
yaşanmıyor. Bir öğrenci “Okul şimdi daha farklı
bir yer” dedi.
Bütün fotoğraﬂar © Uluslararası Af Örgütü

Üstte sağda: College d’ Enseignement de Paho, Benin
Ouidah’da, 2009 yılında İnsan Hakları Dostu Okullar projesini
başlattı. Öğrenciler, kimi davranışları yüzünden aldıkları cezaları
değerlendirdiler ve yapılanların bir kısmının adil olmadığına
karar verdiler.
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Sağ :Hint- Moğolistanı,
Ulanbatur’daki Ortak
Ortaokulu’nda öğrenciler 2009
Eylül ayında okul sözleşmelerini
hazırlıyor. İnsan Hakları Dostu
Okullar projesi insan hakları
değerleri ve okul yaşamının 4
önemli alanındaki ilkelerin
bütünleşmesini sağlıyor. Bunlar;
okula katılım ve yönetişim,
okuldakilerin kendi aralarındaki
ilişkiler; okul müfredatı ve
müfredat dışı faaliyetler ve okul
ortamı.

Uluslararası Af Örgütü’nün İnsan Hakları Dostu Okullar projesi ile ilgili
daha detaylı bilgi almak için hreteam@amnesty.org ve posta@amnesty.org.tr
adresine yazabilirsiniz.
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YENİ BİR BAŞLANGIÇ
Tunus ve Mısır’daki barışçıl kitlesel gösterilerde özgürlük, insan onuru ve sosyal
adalet talebiyle onlarca yıldır devam eden baskıya karşı çıkıldı. Bu başkaldırılar, iki
Devlet Başkanı’nın devrilmesine yol açtı ve bütün Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’da
bölgede daha aydınlık bir insan hakları manzarasının yaratılmasını talep eden
protesto gösterilerine ilham verdi.
YENİ BİR BAŞLANGIÇ
11
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11 Şubat 2011’de, 18 gün süren kitlesel demokrasi yanlısı
gösterilerden sonra, Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in
devrilmesini kutlayan hükümet karşıtı göstericiler; Tahrir
Meydanı, Kahire, Mısır

ORTADOĞU’DA KRİZ

ORTA DOĞU’DA KRİZ

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ GENEL SEK
SALİL SHETTY’DEN BİR ÇAĞRI
Sevgili BÜLTEN okuyucuları,
Cezayir, Mısır, Libya, Tunus, Yemen ve bölgedeki diğer yerlerde krizden etkilenen insanlar,
yıllardır süregelen baskıya karşı koymak için mücadele verdi ve insan haklarını talep etti.
Uluslararası Af Örgütü, Orta Doğu ve Kuzey Afrika genelindeki insan hakları manzarasını
değiştirmeye yönelik şu an da benzeri görülmemiş meydan okuma ve fırsatlar karşısında, krize
müdahale tavrını hayata geçiriyor. Gösteriler süresince ve sonrasında meydana gelen bütün
insan hakları ihlallerine tanıklık etmek ve onları belgelemek için Mısır ve Tunus’a tecrübeli
araştırmacılar gönderdik. Ayrıca Mısır’da tutuklanan personelimizin ikisi de dahil olmak üzere
baskı altındaki insanların serbest bırakılmasını talep etmek için küresel hareketimizi seferber
ettik.
Henüz böyle bir şans elde etmediyseniz; böyle önemli bir zamanda yardım etmek için hala
bir fırsatınız var.
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da sosyal adalet ve onurunu istemeye yönelik benzeri görülmemiş
sayıda insanın sokaklara çıkması, her yerde baskı gören insanlara esin kaynağı olmuştur.
Ancak, daimi olabilecek gerçek bir değişime ulaşmak için hala yapılması gereken çok şey var.
Oradaki insanların insan hakları üzerine taleplerini gerçekleştirmelerine yardım edebilmek ve
bu bağlamda bölgede çalışabilmek için yeterli kaynağa sahip olmamız hayati önem taşıyor.

Bunları yapabilmek için desteğinize ihtiyacımız var:
n Olay yerinde, çok hızlı bir şekilde araştırmacılara erişme noktasında kapasitemizi artırmak
ve insanların hakları için mücadele ettiği her yerde, insan hakları ihlallerini güvenli bir şekilde
gözlemlemek,
n Kaçırılan insanları gözlemlemek ve gözaltındaki bireylere yasal destek sağlamaya yönelik
yerel yasal savunma ağlarını seferber etmek,
n Yerel insan hakları savunucularına, değişim için kampanya yürütürken gereken kaynakların
sağlanabilmesi amacıyla yayınları, kampanya belgelerini, sosyal medya içeriğini ve basın
açıklamalarını tercüme etmek.
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Bugün bağış yaparak bu hayati derecede önemli çalışmada bize yardım edeceğinizi ümit
ediyoruz. Bağışta bulunmak için www.amnesty.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Üstte: Protestocular, Tahrir Meydanı’nda
Başkan Hüsnü Mübarek’in istifasını
kutluyorlar, Kahire, Mısır, Şubat 2011.
Altta: Bir protestocu, Bengazi’de, Kaddaﬁ
karşıtı protestolarda askeri bir tankın altında
otururken, Libya, Şubat 2011.

Dayanışma ile…
Salil Shetty

Uluslararası Af Örgütü’nün Orta Doğu ve Kuzey
Afrika’da insanların haklarını kazanmak için
verdikleri mücadeleyi desteklerken yeterli
kaynağının olması, hayati derecede önemli.

KRETERİ
RI

ORTADOĞU’DA KRİZ
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ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ
HABERLER

İLKÖĞRETİMDE
İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI

Nisan ayında İstanbul Yamanevler İlköğretim Okulu, Şehit Ali Onay İlköğretim
Okulu ve Emine Koçulu İlköğretim Okulu’nda birer günlük insan hakları eğitimi
programı gerçekleştirdik. 2011 yılı içinde 10 okulda gerçekleştirilecek bu proje
kapsamında, çocuklara insan hakları konusunda farkındalık kazandırmak,
insan hakları ihlallerinin olmadığı bir dünya için çalışmak için gerekli becerileri
edindirmek ve bilgi vermek hedeﬂeniyor.

GENEL ÜYE TOPLANTISI YAPILDI
23-24 Nisan 2011 tarihlerinde Ankara’da Genel Üye Toplantısı gerçekleştirdik.
Toplantıda Yönetim Kurulu bir yıllık faaliyet raporunu, oﬁs çalışanları 2010
yılında yapılan etkinlikleri ve 2011 yılı eylem planını sundular. Feray Salman,
İnsan Hakları Ortak Platformu çalışmalarını anlatan bir sunum yaptı. Ayrıca,
“Türkiye’de LGBT olmak” başlıklı oturumda Buse Kılıçkaya (Pembe Hayat
LGBTT Dayanışma Derneği) ve Kemal Ördek (Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı
Koalisyonu) LGBT hakları konusunda bilgilendirme yaptı.

BÜLTEN [ 2011/2 ]
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HER ÇOCUĞA BAYRAM YOK!
23 Nisan’da, UAÖ Türkiye’den ve diğer kurumlardan çok sayıda insan hakları
aktivisti, bütün çocukların tüm haklarından özgür bir şekilde yararlanabilmeleri
amacıyla Ankara’da bir
eylem yaptı. UAÖ Ankara
grubu öncülüğünde
düzenlenen eylemde,
çocuk haklarının
evrensel olduğu
hatırlatılarak, Türkiye
yetkililerine adalet
sistemi içinde çocuk
haklarını yalnızca yasalar
düzeyinde değil, aynı
zamanda uygulamada da
garanti altına almaları
çağrısında bulunuldu. Sokak eylemine basının ilgisi büyüktü.

1 MAYIS / TÜRKİYE’DE İŞÇİ HAKLARI
Uluslararası Af Örgütü, 1 Mayıs’ın hemen öncesinde Türkiye’deki işçi hakları
ile ilgili küresel bir kampanya başlattı ve 29 Nisan 2011 tarihinde konuyla ilgili
yaptığı açıklamada Türkiye hükümetinin işçilerin ve kamu emekçilerinin
haklarını korumakta yetersiz kaldığını belirtti.
Hükümetin uluslararası çalışma standartlarına bağlı olduğu yolundaki
açıklamalarına rağmen, işçilerin ve kamu emekçilerinin hakları yasalarda ve
uygulamada ihlal edilmeye devam ediyor. Sahip olduğu üç milyondan fazla
destekçi ile dünyadaki en büyük insan hakları örgütü olan Uluslararası Af
Örgütü, işçi haklarını desteklemek ve böylece uluslararası düzeyde kabul
edilen örgütlenme, toplu pazarlık ve grev yapma haklarını savunmak için
Türkiye’deki sendikacılarla
güçlerini birleştiriyor.
Kampanya kapsamında
küresel düzeyde on
binlerce kartpostal
dağıtıldı. Bütün dünyada
Birleşik Krallık, İsviçre,
Avusturya, Almanya,
Belçika, Fransa ve
ABD’den insan hakları
aktivistleri ve sendikacılar
bu kampanyaya
katılacaklar. İmzalanan
kartpostallar genel
seçimlerden sonra Türkiye
hükümetinin yeni Çalışma
ve Sosyal Güvenlik
Bakanı’na sunulacak.
Türkiye’deki sendikalar ve
federasyonlar da bu
kartlardan 100.000 adet dağıtarak girişime destek veriyorlar.

GAPGENÇ FESTİVALİNDEYDİK
UAÖ Türkiye
aktivistleri 6-9
Mayıs arasında
Gaziantep’te
düzenlenen
Gapgenç
festivaline katıldı.
Bugüne kadar hiç
ulaşılmamış
gençlere
ulaşmayı, onlara
sivil toplum
bilincini aşılamayı
amaçlayan
Gapgenç'te
Ankara grubu
gönüllüleri tarafından UAÖ tanıtım standı açıldı. Dünyanın dört bir yanından
gelen gençleri bir araya getiren festivalde standımız yoğun ilgiyle karşılandı.
Stantta gençleri Af Örgütü konusunda bilinçlendirmek amaçlanırken, onların
da bir aktiviste dönüşebileceği vurgulandı.

TÜRKİYE’DEN HABERLER…
HOMOFOBİ KARŞITI BULUŞMA

YILLIK RAPOR AÇIKLANDI

19 – 20 Mayıs günlerinde UAÖ
Türkiye İstanbul grubu
gönüllüleri, Fenerbahçe
Özgürlük Parkı’nda Alternatif
Gençlik Haftası kapsamında
stant açtılar. Stantta Kadına
Yönelik Şiddete Son kampanyası
için el basma etkinliği, işçi
hakları ve ekonomik, sosyal ve
kültürel haklar konulu
kartpostallar imzalatıldı.

ANKARA’DA İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ
23 Mayıs’da Ankara Aylak Yaşam
Kültür Evinde, UAÖ kurucu
üyelerinden Hakan Ataman tarafından
Ankara grubu ve yeni gönüllülerin
katıldığı “İnsan Hakları Semineri”
verildi. Seminerde UAÖ tarihi ve
Türkiye’de Af Örgütü’nün gelişim süreci
anlatıldıktan sonra insan haklarının
felseﬁ kökeni, Türkiye’de insan
haklarının gelişimi ve AİHM süreci
hakkında bilgi verildi.

13 Mayıs’da tüm dünyayla eş
zamanlı olarak UAÖ Yıllık Raporu
açıklandı. Rapor, 157 ülke ve
bölgede 2010 yılındaki insan
haklarının durumunu belgeliyor.
Medyada geniş yer alan rapor,
2010’un baskıcı ve güçlü yapılara
rağmen, zulme karşı mücadele
edilen ve insan haklarını ihlal
edenlerle yüzleşilen bir yıl
olduğuna vurgu yapıyor. Raporun
açıklanmasından sonra UAÖ
Türkiye Şubesi Direktörü Murat Çekiç A haber kanalı ve NTV’de yayınlanan
Banu Güven’in programlarına canlı yayında katıldı.

1 Haziran’da UAÖ Türkiye Mülteci
Koordinatörü Volkan Görendağ Ankara
yerel grubu aktivistlerine yönelik genel
mülteci ve göçmen hakları ile ilgili bir
eğitim çalışması düzenledi. Çalışmaya
katılım oldukça fazlaydı.

BANDIRMA’DA STANT
UAÖ Türkiye gönüllüleri, 18 Mayıs’da
Bandırma’da Toplum Gönüllüleri
Şenliği’nde stant açtılar. Çok ilgi gören
stantta işçi hakları kartpostalları
imzalatıldı.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ’NDEYDİK

20 HAZİRAN DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ
ETKİNLİKLERİ
İSTANBUL

15

20 Haziran’da UAÖ
İstanbul grubu Kadıköy
İskele meydanında, içinde
mültecilerle ilgili fotoğraf
sergisi bulunan bir çadırstant açarak mülteci,
sığınmacı ve göçmenlerle
ilgili bilgi verdi ve broşür
dağıttı. Sergiyi ziyaret
edenler mülteci hakları
konusunda bilgi aldı.
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18 Mayıs’da Mersin girişim grubu üyeleri Mersin Üniversitesi’nde Mülteci
Hakları konulu bir seminer düzenlediler. Mersin Üniversitesi Psikoloji ve
Sosyoloji Bölümleri ile ortak
düzenlenen seminerde,
Meksika’daki göçmenlerin
hayatlarını anlatan
“Görünmez Yolcular” adlı
ﬁlmin gösterimi ve “AB Sınır
Koruma Ordusu: Frontex ve
Türkiye – Yunanistan sınırı”
konulu bir konuşma yapıldı.
İlginin çok yoğun olduğu
etkinlikten sonra Mersin
girişim grubu pek çok yeni
aktivist ve üye kazandı.

HABERLER

UAÖ Türkiye ve Kaos – GL Derneği tarafından organize edilen “Türkiye’deki
LGBT Mültecilerin Durumu” konulu çalıştay 12 Mayıs’ta Ankara’da
gerçekleştirildi.
Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında LGBT mültecilerin de katıldığı
çalıştayda LGBT mültecilerin yaşadıkları sorunlar, bu alanda yürütülen
çalışmalar ve “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” taslağının LGBT
mülteciler açısından değerlendirilmesi gibi başlıklarda tartışmalar yürütüldü.
LGBT mültecilerin kendi sorunlarını anlattığı toplantıya çok sayıda sivil toplum
örgütü davet edildi. LGBT mültecilerin yaşadıkları sorunları birebir
kendilerinden dinleyip, sorunların çözümlerini ve bu konuda geliştirilecek
stratejileri beraber belirlemeyi hedeﬂeyen çalıştay çağırıcıları, çalışmayı takiben
“Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” taslak metni ile ilgili bir rapor
hazırlayıp ilgili kurumlara gönderilmesi için çalışma yürütecekler.

FENERBAHÇE ÖZGÜRLÜK PARKI’NDA STANT

HABERLER

ANKARA
20 Haziran Dünya mülteciler günü
etkinlikleri kapsamında 18 Haziran
2011’da Ankara Yüksel Caddesi’nde
Kaos GL ve UAÖ Türkiye tarafından
“Umut Çadırı” kuruldu. Saat 12.0018.00 saatleri arası açık olan çadırda
çeşitli sokak etkinlikleri yapıldı.
Çadırı ziyaret edenlere mültecilerin
Türkiye’de yaşadıkları sorunlarla ilgili
bilgi verilirken, konuyla ilgili materyaller dağıtıldı. Suriyeli sığınmacılar, ikamet
harcı problemi, Festus Okey davası, Frontex, LGBT mülteciler ve coğraﬁ
sınırlama ile ilgili bilgi panoları oluşturularak Yüksel Caddesi’nde sergilendi.
Yüksel Caddesi’nde, Hudutsuz Dünya Girişimi, İHD Ankara Şubesi, İnsan
Hakları Gündemi Derneği, Kafkasya Forumu, Kaos GL Derneği, Pembe Hayat
LGBTT Dayanışma Derneği, Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBTT Derneği, TİHV
ve UAÖ Türkiye’nin imzacı olduğu bir basın açıklaması yapıldı.
Basın açıklamasının ardından Yenişehir Postanesi’ne yüründü ve “Yabancılar
ve Uluslararası Kanun Tasarısı”nın LGBT sığınmacı ve mülteciler açısından
değerlendirilmesine ilişkin bir mektup İçişleri Bakanlığı’na gönderildi.
Mektupta LGBT sığınmacı ve mültecilerin uydu kentlerde yaşadıkları sorunlara
dikkat çekildi. Helsinki Yurttaşlar Derneği, İHD, İnsan Hakları Gündemi
Derneği, İKGV, Kaos GL Derneği, Mültecilerle Dayanışma Derneği, Pembe
Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Pozitif Yaşam Derneği, Siyah Pembe Üçgen
İzmir LGBTT Derneği, TİHV, UAÖ Türkiye Şubesi ve Van Kadın Derneği
imzasıyla gönderilen mektupta “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
Tasarısı Taslağı”nın Ayrımcılık Yasağı başlıklı 4. Maddesi’ne “cinsel yönelim”
ve “cinsiyet kimliği” ibarelerinin eklenmesi ve LGBT sığınmacı ve mültecilerin
ikamet edeceği şehir belirlenirken veya ikamet ettiği şehirden başka bir şehre
nakil talebi değerlendirilirken kendi ﬁkirlerinin belirleyici olmasını saylayacak
yasal altyapının hazırlanması talep edildi.

BATMAN’DA İŞÇİ VE KAMU EMEKÇİLERİNİN HAKLARI
ETKİNLİĞİ
UAÖ Batman yerel grubu 23
Haziran’da Batman’da bir basın
açıklaması yaptı. Batman yerel
grubu aktivistlerinin, kamu
emekçilerinin ve işçilerin hakları
ile sosyal, ekonomik ve kültürel
haklar için yaptıkları kartpostal
imza toplama etkinliği büyük ilgi
ile gördü. UAÖ Türkiye Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Recep
Kavuş'un da bulunduğu etkinliğe
ve basın açıklamasına
Batman'daki çok sayıda sivil
toplum ve demokratik kitle örgütü temsilcisi de katıldı. UAÖ Batman grup
koordinatörü Av. Ferhat Bayındır, etkinlikle ilgili basın açıklamasını okudu.
Açılan stantta yaklaşık 500 kartpostal imza toplandı. İnsan Hakları Anıtı'nın
önündeki etkinlik Batman yerel basınında da genişçe yer aldı.
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UAÖ TÜRKİYE “ONUR HAFTASI”NDA
Panel: “Eşitlik Hemen Şimdi! –
Türkiye’deki Lezbiyen, Gey, Biseksüel
ve Trans bireylere yönelik ayrımcılığa
son ver”
23 Haziran’da UAÖ’nün LGBT
hakları raporunun açıklanması
ile başlayan panelde, LGBT
aktivistleri ve hak savunucuları
raporun sonuçları, Türkiyeli
yetkililerinden talepler ve bu
talepleri gerçekleştirmek için Af
Örgütü’nün yürüteceği kampanya üzerine konuştu. Moderatörlüğünü UAÖ

Türkiye Şubesinin yaptığı panelde, UAÖ Uluslararası
Sekretaryası Türkiye Araştırmacısı Andrew
Gardner’ın yanı sıra Kaos GL, Pembe Hayat, MorEl,
Lambdaistanbul, Siyah Pembe Üçgen ve Hevjin’den
konuşmacılar yer aldı.
Kampanya, ayrımcılığa karşı yasa ve anayasa
değişikliklerinin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği
ibarelerini içermesi, homofobik ve transfobik nefret
suçlarının soruşturulması, bu suçları işleyenlerin
cezasızlığına son verilmesi ve örgütlenme
ve ifade özgürlüğü haklarının korunması
konularına odaklanıyor.
İstiklal Caddesi özgürlük isteyen LGBT’lerle
buluştu! Homofobi-Transfobi Karşıtı Adımlar…
İstanbul için gökkuşağı vakti! LGBT Onur
Haftası’nda bir kez daha homofobitransfobi karşıtı gösteriler vardı. Öfkemiz,
kızgınlığımız, haksızlığa karşı duran
inadımız özgürlük ve eşitlik isteyen
şarkılarımıza karıştı. İstiklal Caddesi birkaç
saatliğine de olsa gökkuşağı renklerine boyandı, adımlar sadece bir yerlere
yetişmek için değil, LGBT bireylerin uğradığı haksızlığa karşı da atıldı.
UAÖ’nün LGBT raporu ardından sürdüreceği LGBT kampanyasının ilk etkinliği
olarak bir fotoğraf eylemi gerçekleştirildi. Onur Yürüyüşü sırasında gökkuşağı
renklerine bastırılan "İnsan Hakları Onurumdur" yazılı broşürlerle kampanyayı
desteklemek isteyenlerin fotoğraﬂarını çekip sosyal medya üzerinden de
kampanyayı yaygınlaştırmak hedeﬂendi. Fotoğraf eylemine 500’den fazla kişi
katıldı.
Fotoğraf eylemi halen devam ediyor. Siz de Uluslararası Af Örgütü’nün web
sayfasından “İnsan Hakları Onurumdur” posterini indirebilir, fotoğraf çekip bize
yollayabilirsiniz. www.amnesty.org.tr

ÇOCUK ASKER KULLANIMI DURDURULSUN!
Çocukların savaşlarda ve silahlı çatışmalarda kullanılması, kabul edilemez,
evrensel olarak reddedilen ve suç teşkil eden bir eylem biçimidir. Buna
rağmen, geçtiğimiz on yıl içinde dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen
çatışmalarda, yüz binlerce çocuk savaşmış ve ölmüştür.
Uluslararası Ceza Mahkemesi Türkiye Koalisyonu üyelerinin de aralarında
bulunduğu insan hakları
aktivistleri, çocukların
savaşlarda kullanılmasını
kınamak üzere 12 Şubat
Cumartesi günü saat
13:00’de İstanbul’da,
Galatasaray
Meydanı’nda toplandı ve
suçluların mahkeme
önüne çıkarılması için
çağrıda bulundu.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NDEYDİK
Ankara Üniversitesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Öğrencileri-SES Öğrenci
Komisyonu ile birlikte düzenlenen seminer, 31 Mart’da 17:00-19:00 saatleri
arasında Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Konferans Salonu'nda
gerçekleştirildi. Seminere UAÖ
Türkiye Şubesi Mülteci Hakları
Koordinatörü Volkan Görendağ
konuşmacı olarak katıldı.
Ankara Üniversitesi'nin Dikimevi
Kampüsü'nde düzenlenen
seminerde “The InvisiblesGörünmez Yolcular” isimli ﬁlmin
gösterimi de yapıldı.

maruz kaldıkları bu deneyimler kendini yeniden
üreterek yıllardır devam ediyor.
Bununla birlikte bir de iktidar problemi var;
açıkça yoksulluğun içinde yaşayan bu güçsüz
kesim, kendi hayatları üzerinde büyük etkilere
sahip olaylara ve kişilere karşı kendilerini bağımlı
hissediyorlar. Bu kesim, yaşamak istedikleri onurlu
hayat için, güvende olabilmek için, yaşamlarını
etkileyen kurumlara sahip olmak ve toplumda aktif
rol alabilmek için gerek duyduklarına sahip
olamıyor.

Söylediklerim aslında hiç de yeni şeyler değil…
Nobel Ödüllü ekonomist Amartya Sen’ e göre
özgürlük hem kalkınmanın temel bileşeni, hem de
gerçekleşmesindeki en önemli katkı faktörüdür.
Amartya Sen yoksulluğu bitirmeye çabalarken gelir
seviyesinden daha ötesine bakmamızı söylüyor.
Ekonomik büyüme ve yoksulluğun kökünü
kurutma arasındaki kusurlu ilişki Birleşmiş
Milletler’i, 1990 yılında İnsani Gelişim Endeksi
(Human Development Index) adı altında ilerlemeyi
ölçen daha kapsamlı adımlar atmaya itti. Ülkeler,
kişi başına düşen gelir seviyesine, okuma yazma
seviyesine, ortalama yaşam süresine, okuyan
çocuk yüzdesine, cinsiyetler arasındaki eşitliğe ve
doğum sırasındaki ölüm oranlarına göre
değerlendirildiler. Bir ülkenin HDI skoru, bu
göstergelerde ilerlemenin olduğu yerlerde
gelişecektir.
Bazıları kalkınmadaki ilerlemenin daha kapsamlı
ölçümünü sağlayan bu endeksin uygunluğuna
itiraz ediyor. Ama yine de, küresel politikanın hâla
yoksulluğu bitirmek amaçlı ekonomik çözüm
arayışına etkili bir şekilde devam ettiği biliniyor.

Daha Fazla İnsan Hakları, Daha Az
Yoksulluk

İnsan hakları, insanları tehlikelerden korur;
çünkü devlet tarafından gücün keyﬁ bir şekilde
kullanılmasına karşı garanti ve koruma sağlar.
Devlete, tıpkı işyerinde işveren, toplumda liderler,
evde eş gibi; kişilerin çevresindeki insanlara karşı
güçlerini kötüye kullanmalarından korunmaları için
bazı ödevler verir. Dahası, insan hakları, adil
yargılamalarda yoksul ile zengin arasındaki eşitliği
sağlamak ve yoksulları haksızlıklara karşı korumak
amacı ile yasa önünde eşitliği sağlar. Evrensel
Beyanname’de toplumsal güvenliliği garanti eden
haklar vardır- bu haklar hastalık ve işsizlik
dönemlerinde insanların geçimlerini
sürdürmelerine yardımcı olacak olan toplumsal
güvenlik ağını sağlaması için devletleri sorumlu
kılar.
Son olarak, insan hakları, dışlanmaya ve
eşitsizliğe karşı çözüm arar. Uluslararası insan
hakları ortak insanlık öncülünde temellenirEvrensel Beyanname’de ‘Bütün insanlar onur ve
hak anlamında özgür ve eşit doğar’ denmektedir.

* The Unheart Truth- Irene Khan / İngilizceden
çeviren Ziya Kaya
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İnsan Hakları savunucuları yoksullara ve
haksızlıklara karşı ses oluyor. Bireyler kendi
görüşlerini özgürce ifade etme, örgütlenme,
barışçıl toplanma ve görüşlerini bildirme hakkına
sahiptir. İnsan hakları, insanların bilgilendirildiği ve

Fakat buna eş olarak yoksullar tarafından
yaşanan yoksullaşma deneyimleri, hakların bir
inkârıdır. İçme suyuna, temel barınmaya, sağlık
hizmetlerine, eğitime ve gıdaya erişim her insanın
onurlu yaşaması için sahip olması gereken temel
ihtiyaçlarıdır. Uluslararası olarak tanınmış
ekonomik, sosyal ve kültürel haklar daha fazla şey
ifade eder. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve
diğer uluslararası belgeler konuşma, inanç
özgürlüğü hakkı ve eşitlik hakkı ile birlikte bu
hakları tanımıştır. Dünya hükümetlerinin büyük
çoğunluğu, bu hakları yerine getirmekte
kendilerini sorumlu tutan bağlayıcı antlaşmalar
içerisinde yer aldılar, fakat hala bu antlaşmaların
geçerliliğini inkâr eden ülkeler mevcuttur.
Ekonomik ve sosyal hakları kabul etmek, ulusal ve
uluslararası yükümlülükler çerçevesinde temel
insan ihtiyaçlarını karşılamayı gerekli kılar ve
insanlara temel ihtiyaçlarının sağlanmasını isteme
ve bekleme gücü verir.
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Eğitim, sağlık, barınma veya diğer ihtiyaçlardan
mahrum bırakılan ve tehlikeye maruz kalan yoksul
insanlar onurlu bir yaşamın temel esaslarından
yoksun kalıyorlar. Dışlanmış ve unutulmuş insanlar
yaşam alanlarını iyileştiremiyorlar. Adil yargılanma
hakkı olmayan ve olaylarda söz sahibi olamayan
kişiler daha ileri tehlikelere, daha derinleşen
yoksullaşma sarmalına maruz kalıyorlar.
Bangladeş’te yaşayan köylülerin, Ciudad
Jaurez’deki kadınların, Güney Afrika’daki şiddet
mağdurlarının, Avrupa’daki Roman azınlıkların
veya Amerika’daki yerli halkın yoksullukları içinde

Mikro-kredi ile yoksulluğu bitirmeyi amaçlayan
çalışması ile Nobel Barış Ödülü kazanan, ayrıca
benim hemşehrim de olan Profesör Muhammad
Yunus’un kelimeleriyle yoksulluk; “insan
haklarının en üst düzeyde inkârıdır, çünkü
yoksulluk insanların kendi kaderleri üzerindeki
kontrollerini engeller.” Eğer bu tanım yoksul
insanların yaşadıkları deneyimlerin doğru bir
açıklaması ise, şu açık ki, en önemli meydan
okuma onların zenginleşmesi değil güçlenmesidir.
Yoksulluğu, insan haklarına saygı çerçevesinde
çözümlenebilecek bir insan hakkı problemi olarak
açıklama ısrarımın sebebi budur. Yoksulluğu insan
hakları çerçevesi içine almak hak sahiplerinin
(yoksulluk içinde yaşayan insanların) konumunu
güçlendirir ve görevlilerin (yoksul insanların
hayatları üzerinde etkin olan kişilerin) haklara
saygı duyma ve koruma konusundaki
yükümlülüklerini artırır. Yoksulluk içinde yaşayan
insanlar hak taleplerinde bulunurlarken,
kendilerini bir tartışmanın tam ortasında bulurlar
ve onları yoksulluk içerisine yerleştiren durumlarla
savaşmalarını sağlayan onurlu bir yaşam elde
ederler. Biz zorunlulukları belirterek, piyasa
güçlerine dayanan standartlar yerine uluslararası
ortamda tanınmış standartlara göre hareket ederek
güçlenmeyi diliyoruz. Bu günlerde hükümet
temsilcilerine ‘hizmet sağlayıcılar’ demek moda
oldu; fakat onların belirli hakları yerine getirmek
için çeşitli ödevlerle görevlendirilmiş ‘görev
taşıyıcılar’ olarak görülmeleri gerekiyor. Böylelikle
yöneten ile yönetilen arasındaki yükümlülük ilişkisi
güçleniyor. Görüldüğü üzere bu noktada,
yoksulluğu bitirmek için insan hakları
çerçevesinde bir yaklaşım ortaya çıkıyor: Eğer
haklar korunur ve yerine getirilir ise, yoksulluğu
yaratan ve onu sürekli hale getiren ihlaller de
ortadan kalkar.

karar alma mekanizmalarına etkili ve aktif şekilde
katılabilmesini sağlayan, şeffaf ve hesap verebilen
bir yönetim ister. İnsan hakları mücadelesi elbette
yönetimlerin demokratik olarak seçilmesini,
seçmenlere karşı hesap verebilir olmasını ve daha
sonra da belirteceğim gibi, yoksulluğa karşı
yaptığımız mücadeleyi kazanmamızı ister.

DÜNYANIN EN KÖTÜ İNSAN HAKLARI KRİZİ

Dünyanın en kötü insan
hakları krizi-II *

Yıllardır, İran’daki bazı etnik azınlıklara- Araplara, Azerilere,
Belucilere, Kürtlere ve Türkmenlere- yalnızca Farsçanın kabul
edildiği devlet okulları ve üniversitelerde kendi dillerinde eğitim
görmelerine ya da kendi okullarını açmalarına izin
verilmemekteydi.

DİL HAKLARI
XXX

İran’ın en kalabalık azınlık grubu olan İran Azerileri, çocuklarının
ana dillerinde eğitim görmeleri için verilen bu mücadelede başı
çekiyordu. Pek çok aktivist İran hükümetince alıkondu, hapsedildi,
işkenceye maruz kaldı ve yıldırılmaya çalışıldı. İşte kendi sözleriyle
İran Azerilerinin hikayeleri:

YASHAR EYNALI –

Yurtdışında yaşayan bir

İran Azerisi
Okul eğitimim hayatıma önemli bir darbe vurdu.
Örneğin, kendimi halen manen öksüz hissederim. Tabi
ki bu öksüzlüğüm ana dilimi kaybetmiş olmamdan ileri
geliyor.
Okul yıllarında, öğretmenim benimle Farsça konuşurdu.
Onun benimle konuştuğu her seferde kendisiyle iletişim
kuramaz ve ağlardım.
(Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan bir görüşmeden
alınmıştır.)

ABBAS DJAVADI – yayımcı ve yazar
İran’da hiç kimse ne evde ne de sokakta Azeri Türkçesi
konuşmamızı yasaklamıyor. Hatta Azeri nüfusunun yoğun olduğu
İran illerinde ( Doğu ve Batı Azerbaycan, Erdebil ve Zencan
Eyaletinde) örneğin mollalar Azeri Türkçesiyle ibadet ediyorlar.
Ancak İran Azerileri bölgede kendi anadilleriyle yapılan herhangi
bir eğitimin bulunmamasından ötürü Azeri Türkçesiyle zar zor
yazıp okuyabiliyor.
Tüm ülkede bir tane bile Azeri Türkçesiyle eğitim veren okul,
enstitü veya bu dili öğreten bir kurs yok. Dolayısıyla Azeri
Türkçesiyle konuşan bir vatandaş ailesi ve arkadaşlarıyla kendi
ana diliyle iletişim kurarken, aynı kişilere herhangi bir şey
yazması gerektiğinde Azeri Türkçesiyle nasıl yazacağını
bilmediğinden ötürü Farsçayı kullanıyor.
Azeri Türkçesi giderek toplumdaki etkisini kaybediyor. Yerel ağız,
toplumsal lehçe ve argo kullanımlarla beraber Farsçanın baskın
söz dağarcığı ve cümle yapısının yarattığı süzgece takılıyor.
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(www.rferl.org/content/Restricting_Irans_Second_Mother_Tongue/14979
83.html ‘den alınmıştır.)

HABIB AZARSINA – Gazeteci
Farsça konuşan çocuklar için öğrenim süreci, hayatlarında
Farsçayı ilk kez o sınıﬂarda duyan Azeri çocuklara göre
daha kolaydı.
Okulu kırmak Azeri çocuklar için bir rutin haline gelmişti.
Aileler çocuklarını gözyaşları içinde tekrar okula
götürürlerdi. Sınıfta kalmak ise bir norm halini almıştı. Pek
çok çocuk ve ailesi bu yüzden 6. yılın sonunda eğitim
hayatından vazgeçerdi. Dolayısıyla ilköğretimi bitirmek dahi
başarı sayılırdı.
(www.gozaar.org/english/articles-en/Education-in-mother-tonguefor-children-of-Iranian-Azerbaijan.html ‘den alınmıştır.)

KELİMELER İÇİN
MÜCADELE

FAKHTEH EZMANIİran’da Azerbaycanlı Siyasi
Tutukluları Savunma Birliği
kurucusu

(Bkz. http://adapp.info/en)

İşkence sorgularının büyük bir kısmı hem ﬁziksel hem de psikolojik
işkenceye maruz kaldığımız, dövüldüğümüz ve açlık grevinde de
bulunduğum Enformasyon Bakanlığı’nın gözaltı tesislerinde
gerçekleşti.
Ben ve küçük kardeşim 22 gün, ortanca kardeşimiz de 6 gün
boyunca alıkonuldu. Ailelerimizle bile görüşmemize izin verilmiyordu
ve dört gün boyunca dövüldük.
Aleyhimizde herhangi bir suçlamada da bulunamadılar. Bize sadece
“Demek anadiliniz için protestoda bulunmak istediniz” diyorlardı.

Ailem her yıl Babak Kalesi gösterileri öncesinde İstihbarat
Dairesi’nce çağrılırdı. (Babak Kalesi Toplanmaları: Azerilerin,
kahramanları Babak Khorramdin’in kalesinde toplandıkları
Temmuz başında bir gün.) Ya ben ya da kardeşlerimden biri
tutuklanırdı. Son olarak kardeşlerim tutuklandığında Ahar
savcısı beni uzun süreli hapis cezasıyla tehdit etti ve bunun
akabinde beni kaçırdılar. Telefon konuşmalarımız,
yazışmalarımız ve iletişim kurduğumuz insanlar dahi gözetim
altındaydı.
(Uluslararası Af Örgütü’ne gönderilen bir mektuptan alınmıştır.)

(Azerbaycan’ın Sesi Amerika Servisi tarafından yapılan bir röportajdan
alınmıştır.)

DİL HAKLARI

Arkadaşımızın bir oğlu
harçlıklarını biriktirip ve
öğretmenine bu harçlıkları
vererek: “Bu yaklaşık olarak bir
20 kelimelik Azerice eder. Size
bunları Azerice konuşabilmek için
ödüyorum.” demişti.

MOSTAFA EVEZPOOR- İnsan hakları savunucusu,
kardeşiyle beraber 2006 yılında yeni akademik yıla
yönelik boykot çağrısında bulunduğu ve İranlı Azeri
çocukların kendi dillerinde eğitim görmelerini
savunduğu için tutuklandı. Daha sonra Ekim 2006’da
serbest bırakıldı.

SALEH KAMRANI- Avukat ve eski siyasi suçlu.
İnsan haklarına yönelik çalışmalarından ötürü
2006 ve 2007 yıllarında alıkonuldu. Şu anda bir
mülteci ve sürgünde.

*
* Kendi dilinde eğitim herkes için bir
gerekliliktir. (Azerbaycan Türkçesi
ile)

NASRIN BABEI- Aktivist, Oxtay (Mehdi) Babei
Ajabshir’in karısı. 2006 yılında, Oxtay gerçekleştirdiği
aktivist eylemlerden dolayı 6 aylık hapis cezası aldı. Mart
2007’de serbest bırakıldı.
Akademisyen
Azeri, Kürt, Beluci, Türkmen, Arap, Lur,
Bahtiyari,Gilani ve diğer toplumlara ait
çocukların kendi dillerinde eğitim aldıklarını
gördüğümde, işte bu benim için ırkçılığın
olmadığı bir İran’ın yaratıldığına işaret ediyor
olacak.
(http://southaz.blogspot.com/2009/08/proﬁledr-alireza-asgharzadeh.html ‘den alınmıştır.)

İran Azerileri toplam 70 milyonluk nüfusun %2530’unu oluşturmaktadır. Halk ülkenin genellikle
kuzey ve kuzeybatısı ile Tahran’da yaşamaktadır.
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Babei’nin mektubu 2006’da online olarak yayınlandı. İranlı yetkililer,
yayınlayan web sitelerine erişimi engellediler.)

ALİZERA ASGHARZADEH -

Azınlıklara mensup bireylerin özel
hayatları ve toplum hayatında özgürce ve
ayrımcılığa maruz kalmadan kendi (ana)
dillerini kullanma hakları vardır. Devletin
belirlemiş olduğu asgari düzeydeki eğitim
standartlarını sağladıkları takdirde kendi
dillerinde eğitim veren okul açma ve
yönetme hakları bulunmaktadır.
Devletlin azınlıklara mensup bireylerin
kendi ana dillerinde eğitim görmeleri eşit
fırsatlara sahip olduğunu güvence altına
alacak eylemlerde bulunması gerekir.
Dolayısıyla okullar öğrencilere kendi
dillerini öğrenmek için fırsat tanımalı,
gerekli malzemeleri sağlayarak ihtiyaç
duyulan öğretmenleri istihdam etmelidir.

BÜLTEN [[ARALIK
]
BÜLTEN
2011/22009
]

Kocama yönelik suçlamalar arasında rejim karşıtı kamuoyu
oluşturmak, toplumda huzursuzluğa yol açmak, toplumsal barış ve
güveni bozmak, ülke dışındaki bölücülerle irtibata geçmek
bulunuyordu. Burada sormak istediğim soru şu: Çocuklarımızın ana
dillerinde, Azeri Türkçesinde eğitim görmeleri için mücadele etmek
suç mudur? Eğer bu bir suçsa neden yetkililer kocamı
yargılamaktan kaçınıyorlar? Çektiğim bu acılardan dolayı kime
başvurmalıyım? Güvenlik mensuplarından tehditkar mesajlar
almaya devam ediyorum. Bana hiç kimseyle konuşmamamı
emrediyorlar. Aksi takdirde tutuklanabileceğimi söylüyorlar. (Nasrin

ULUSLARARASI HUKUK NE DİYOR?

“Erkek kardeşimin ölümü babamı
şoka uğratmıştı. Hepimiz şoktaydık.
Cesedini teşhis etmek için
Humus’taki askeri hastaneye
gittiğimizde orada bulunan görevli
babama kardeşimi kastederek,
‘O boğularak öldürülmüş bir domuz.’
dedi...”
TEL KALAK’IN BİR YERLEŞİM BİRİMİNDEN,
EL HAY EL ŞARK’TAKİ EVİNDEN,
SURİYE GÜÇLERİNCE ALINAN
VE GÖZALTINDA ÖLEN
GENÇ BİR ADAMIN ERKEK KARDEŞİ

ULUSLARARASI
AF ÖRGÜTÜ

