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Dünya Basın Özgürlüğü Günü (3 Mayıs 2010) posterimiz , İranlı grafik
tasarımcısı Payam Abdolsmadi tarafından tasarlandı. Aralık 2008’de ,
İran Yazarlar Birliği’yle çalıştıktan sonra , Payam Abdolsmadi güvenlik
ajanları tarafından yakalandı ve 70 gün göz altında tutuldu. Gözaltı
boyunca işkence gördüğünü , sorgulandığını ve “gizli bilgileri
sızdırmakla” suçlandığını açıkladı. Otoriteler aynı zamanda banka
hesabını da dondurdu. O ve eşi Finlandiya’da halen sığınma
aramaktalar.
Birçok İranlı gazeteci ve blog yazarı, ülkenin tartışmalı 2009 başkanlık
seçiminden beri tutuklu haldeler. Çoğu, ağır adil olmayan
yargılamalardan sonra, sert hapis cezalarıyla cezalandırıldılar. İfade
özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalar yabancı gazetecilerin , blog
sitelerinin ve gazetelerin kapatılması ve internetin ve telefon
hizmetlerinin engellenmesi gibi alanları da kapsıyor. “Siber güvenlik”
kanunu gibi yeni kanunlar, ifade özgürlüğü hakkının barışçıl
uygulaması anlamına gelen hareketleri suç ihtiva eden hareketler
olarak tanımlamakta. Kanun, yetkililerin yanlış ve dar görüşlü
açıklamalarını eleştiren web sitelerinin ve blogların da dikkatle
incelenmesi düzenlemelerini de beraberinde getiriyor.
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BÜLTENİMİZİ İSTİYORSANIZ LÜTFEN BİZE ULAŞIN

» Kampanyalara katıldınız mı?
» Çevrenizdekilerle buradaki bilgileri paylaştınız mı?
» İleriki sayılarda bu sayfalarda neler görmek istersiniz?
» Diğer üyelerimiz/destekçilerimizle paylaşmak istediğiniz bilgi ya da
fotoğraﬂarınız var mı?
» www.amnesty.org.tr/bulten sayfasını ziyaret ettiniz mi ?
BÜLTENLE İLGİLİ BÜTÜN ÖNERİ VE YORUMLARINIZI BİZE YOLLAYABİLİRSİNİZ
uyelik@amnesty.org.tr
posta@amnesty.org.tr
www.amnesty.org.tr
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İÇİNDE

BU BÜLTENİN

Guantanamo Tutsakları: Uluslararası Koruma için Kampanya
SAYFA 4’de.

İÇİNDEKİLER

U2 İstanbul’da kaybedilenlerin anneleri için sahnedeydi:
”Rüzgarda onların gülüşünü duyuyoruz/Yağmurda
gözyaşlarını görüyoruz/Kalp atışlarını duyuyoruz”…
SAYFA 8’de.

Avrupa Sosyal Forumu, Onur Haftası, Mülteci
Hakları Koordinasyonu ve Türkiye Şubesi
Aktivistlerinin tüm faaliyetleri SAYFA 5-13-14-15’de

SAYFA 16 Artık ACİL EYLEM’lere internet üzerinden ve SMS ile
katılabileceksiniz.
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Bin yıl Kalkınma Hedeﬂeri için GERİ SAYIM BAŞLADI,
SAYFA 18-19’da…

GUANTÁNAMO

GUANTÁNAMO
TUTSAKLARI:
ULUSLARARASI
KORUMA İÇİN
KAMPANYA
Birçok tutuklu Guantánamo’da kalıyor çünkü gidecek
başka hiçbir yerleri yok. Evlerine dönmeleri
durumunda zulümle yüz yüze gelme ihtimalleri var ve
sığınacak başka bir yer bulamıyorlar. Uluslararası Af
Örgütü, devletleri tutuklulara bir ev ve yeni bir yaşam
ihtimali sunarak Guantánamo’yu kesin olarak
kapatmaya yardım etmeye çağırıyor.
Şubat 2010 tarihinde İsviçre Federal Konseyi,
Guantánamo’da herhangi bir suçlama olmadan
ve yargısız neredeyse sekiz sene tutsak edilmiş
Uygurlu iki kardeşe yeni bir ev tedarik etmeyi kabul
etti.
Sincan Uygur Özerk Bölgeli Arkin ve Bahtiyar
Mahmud, Çin’e dönmeleri durumunda ciddi bir
işkence ya da infaz edilme tehlikesi ile yüz yüze
kalacaklardı.
İsviçre’nin kararı, Uluslararası Af Örgütü İsviçre
Şubesi’nin yine Uluslararası Af Örgütü tarafından
sürdürülen uluslararası koruma projesinin bir
parçası olarak yaptığı kampanyaları takiben
gerçekleşti. Bu proje, Avrupa ve ötesindeki
aktivistlerin hükümetlerini, insan haklarının ihlal
edilmesinden korktukları için evlerine dönemeyen
Guantánamo tutsaklarına koruma sağlanması için
ikna etmesini içeriyor.
Guantánamo’dan tutsak kabul eden diğer
ülkelerin arasında Arnavutluk, Belçika, Fransa,
Macaristan, İrlanda, Portekiz ve Slovakya yer alıyor.
Birçok durumda, bu kararlar lobi faaliyetleri, medya
aracılığı ve Uluslararası Af Örgütü ve diğer STKların
aktivizmini takiben alındı. Yakın zaman içerisinde
Uygurlu başka on tutsağa Bermuda ve Palau’da –
geçici bir süre için olsa da - yeni evler tedarik edildi.
Bu olumlu hareketlere rağmen, Guantánamo’da
hala insancıl koruma ihtiyacı olan kırktan fazla
tutuklu bulunuyor. Bunların arasında Çin, Libya,
Rusya, Suriye ve Tunus vatandaşları bulunuyor.
Daha çok devlet adım atmadıkça, tutukluların bir
kısmı zorla geri gönderilip kötü muameleye maruz
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kalma veya ABD yetkililerince daha fazla, hatta
süresiz hapis bırakılma tehlikeleriyle karşı karşıya
kalmaya devam edecektir.
Uluslararası
Af
Örgütü’nün
bilgisi
doğrultusunda, ABD yetkililerinin adı geçen
tutukluları suçlama ya da yargılama gibi bir niyeti
yok. Tutuklu bırakılmalarının tek sebebi gidecek
başka yerleri olmamasıdır. Aralarından kimileri
serbest bırakılmak üzere aklandı. Şuanda tüm
tutsaklar fiilen Guantánamo’da terk edilmiş
durumdular.
2010 yılının Ocak ayında Uluslararası Af Örgütü,
Anayasal Haklar Merkezi, Erteleme ve Moazzam
Begg (eski Guantánamo tutsağı ve Cageprisoners
örgütünün başı), diğer devletlerin de Guantánamo
tutsaklarını kabul etmeleri için bir Avrupa turuna
çıktılar. Ziyaret edilen ülkeler arasında Lüksemburg,
Almanya ve İsveç mevcuttu.
Bazı devletler, özellikle Avrupa’daki devletler,
Guantánamo’nun kapatılması için sürekli çağrıda
bulundular, ancak bunu gerçekleştirmek için katkı
sağlamadılar. Bu durum, 2009 senesinin Haziran
ayında Avrupa Birliği - ABD arasında imzalanan ve
bazı Avrupa devletlerinin eski tutukluları vaka
bazında kabul etmeye hazır olduğunu belirten ortak
anlaşmaya rağmen ortaya çıktı.
Guantánamo sonrası yabancı bir ülkedeki
yaşama uyum sağlamanın güçlüğünü görerek,
Uluslararası Af Örgütü, devletleri tutsaklara tıbbi,
hukuki, psikolojik ve sosyal desteğin temin
edilmesini de içeren destek mekanizmaları
sağlamaları çağrısında bulunuyor. Uluslararası Af

Eski Guantánamo tutuklusu Lakhdar Boumediene,
Uluslararası Af Örgütü delegesi Natacha Mension ile,
Fransa, Şubat 2010.

Örgütü şubeleri, ilgili STKlarla bağlantı kurarak
tutsaklara uzman tavsiyesi verilmesi ve uygulanabilir
çözümler üretilmesinde yardımcı olmaktadır.
Lakhdar Boumediene, yaşadığı Bosna Hersek’te
tutuklanmış bir Cezayir vatandaşı. Guantánamo’da
herhangi bir suçlama ya da yargı olmaksızın
neredeyse sekiz sene gözaltında kaldı. 2009 yılının
Mayıs ayında kendisine ailesiyle Fransa’da yaşamak
için bir şans verildi. Yaklaşık bir sene sonra, bir
yandan Guantánamo sonrası yaşama alışmakta
zorluk çekerken, Uluslararası Af Örgütü Fransa
Şubesi’nin yardımıyla yeni hayatına yerleşiyor.
Uluslararası Af Örgütü’ne ‘Benim için çok zordu…
Hayatımı yeniden kurmaya çalıştım. Şimdiyse diğer
insanlar gibi olduğumu düşünüyorum. İnsan
olduğumu hissediyorum’ dedi.
Eğer diğer ülkeler de hala Guantánamo’da
bulunanlara yardım etmeyi kabul ederse, Lakhdar
Boumediene gibi birçoğu hayatını güven ve istikrar
içinde baştan kurabilecek, bizler de Guantánamo’yu
kapatmaya bir adım daha yaklaşmış olacağız.

ŞİMDİ HAREKETE GEÇ
Bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve
Lakhdar Boumediene ve insan hakları aktivistleriyle
röportajlar içeren bir video seyretmek için:
http://snipr.com/v01yz

■ İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum-Der),
■ Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der),
■ Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

KURULDU
ralarında UAÖ Türkiye Şubesi’nin de bulunduğu 7 insan hakları örgütü
mülteci hakları alanında kendi bünyelerinde yürüttüğü çalışmalara ek
olarak, kamuoyu ve karar vericiler nezdinde farkındalık oluşturmak, göç ve
iltica alanındaki politika oluşturma süreçlerine insan hakları perspektifiyle
müdahil olmak amaçlarına yönelik “birlikte hareket etme” kararı aldı. Mülteci
Hakları Koordinasyonu olarak adlandırılacak bu birlikteliğin sekreteryası
Ankara’da bulunan İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından yürütülecek.

A

Mülteci Hakları Koordinasyonuna üye örgütler:
■ Helsinki Yurttaşlar Derneği,
■ İnsan Hakları Araştırmaları Derneği,
■ İnsan Hakları Derneği,
■ İnsan Hakları Gündemi Derneği,

ONUR
HAFTASI

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Haziran ayında “Türkiye’de
Bulunan Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasa Dışı Göçmenlerin Sorunlarını İnceleme
Raporu” başlıklı bir rapor hazırlayarak yayınladı. Böylece ilk defa TBMM mülteci
haklarını konu alan bir rapora imza atmış oldu. Raporda UAÖ Türkiye’nin
katıldığı komisyon toplantılarındaki mülakatlara da yer veriliyor. Sonuç kısmında
ise ikamet harçları, tutulma yerleri, 1951 sözleşmesine konulan coğrafi kısıtlama
gibi birçok önemli sorun dile getiriliyor. Rapora UAÖ web sayfasından da
erişebilirsiniz.

MÜLTECİLER İÇİN YENİ GENELGELER

MÜLTECİ HAKLARI KOORDİNASYONU

TBMM MÜLTECİ HAKLARINI
GÜNDEMİNE ALDI

Mart ayı içerisinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “mülteci ve
sığınmacılar” ve “yasadışı göçle mücadele” konulu genelgelerden sonra
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
tarafından “sığınmacı ve mültecilere ait işlemler” konulu bir genelge yayınlandı.
Bunu takiben yine Ağustos ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
“yabancı uyruklu öğrenciler” konulu bir genelge yayınlandı. Henüz bir iltica-göç
yasası bulunmayan Türkiye’de mülteci ve sığınmacılara ait işlemlerin yürütülmesi
için bakanlıklar sürekli genelgeler yayınlamak zorunda kalıyor. Bu genelgelere
UAÖ web sayfasından erişebilirsiniz.

nur haftası İstanbul 2010 kapsamında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin düzenlediği "Afrikalı,
Transgender ve de Gururlu - Proudly, African and Transgender" adlı sergi 19 Haziran Cumartesi saat
18:00'de Cezayir Apartmanında bir kokteyl ile açıldı. Serginin sahibi Gabrielle Le Roux'nun da aramızda
olduğu açılışta LGBTT Koordinatörümüz Murat Köylü Af Örgütü'nü tanıtan bir konuşma yaptı, daha sonra da
Kadın Kapısı'ndan Şevval Kılıç Türkiye'de transgender bireylerin karşılaştığı sorunlara değinirken sanatçı
Gabrielle Le Roux serginin amacını, sureci ve portrelerdeki aktivistlerin hikayelerine değindi. Konuşmalardan
sonra portrelerden biri olan Viktor Mukassa'nın UAÖ Hollanda Şubesi’nin Amsterdam'da düzenlediği sergi
açılısına skype bağlantısı ile katıldığı videoyu seyrettik. Açılış kokteyline İstanbul grubu aktivistlerinin yanı sıra
yaklaşık 70 kişi katıldı.

O
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Salil Shetty deneyimlerine dayanarak insanların
örgütlendiklerinde ve seslerini yükselttiklerinde
gerçek bir değişim yaratabileceklerini söylüyor. Kendisi
Hindistan'da aktivist bir ailede büyüdü, ardından
yoksulluk karşıtı uluslararası bir sivil toplum örgütü
olan ActionAid'de yöneticilik yaptıktan sonra Birleşmiş
Milletler Binyıl Kampanyası Direktörlüğünü yaptı.
Haziran ayında Shetty, yeni genel sekreter olarak
Uluslararası Af Örgütü'ne katıldı.

S Sizi aktivist yapan neydi? Sivil toplum
örgütlerinde çalışmanızda sizi motive
eden hayatınızda önemli bir an var mı?
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C Aktivist olmam aile altyapımdan geliyor, zaten
başka bir şey olması beklenemezdi! Annem
avukattı ve kadın hareketlerinde çok aktifti. Babam
ise gazeteci ve o da Dalit hareketinde çok aktif rol
alıyor. Evimiz hareketin merkeziydi, birçok aktiviste
de ev sahipliği yapmıştı. Telefon hattımız her
zaman dinlenirdi, evimiz polisler tarafından
gözlenirdi ve babam birçok kez tutuklanmıştı.
Hindistan'ın çalkantılı bir döneminde büyüdüm.
1976 yılında olağanüstü hal ilan edildi ve haklar
konusunda sıkıntılar yaşanıyordu. Bu durum
gazetecilerin, sanatçıların, öğrencilerin ve
diğerlerinin harekete geçmesine neden oldu.
Benim geçmişimi bilmeyenler yoksulluk adına
çalışmalarım olduğu için benim öncelikle
ekonomik, sosyal ve kültürel haklar adına
çalışmalarım olduğunu düşünebilirler. Fakat benim
başlangıç noktam medeni ve siyasi haklardır.

S 2003 yılında, dünyanın dört bir yanından
insanları ve kuruluşları Binyıl Kalkınma
Hedeflerini desteklemeleri için teşvik
eden Birleşmiş Milletler Binyıl
Kampanyası’na direktör olarak atandınız.
Oradaki temel sorunlar ve kazanımlar
nelerdi?

C Birleşmiş Milletler Binyıl Kampanyası insanların
Binyıl Kalkınma Hedefleri ile ilgili toplu olarak
harekete geçmelerine sebep oldu ve bu büyük bir
değişime yol açtı. Çok ciddi gelişmeler elde edildi.
Örneğin 2003 ve 2008 yılları arasında zengin
ülkelerde dış yardımın arttığı kaydedildi ve 35
ülkenin borçları fes edildi. Bu başarılar elbette
sadece Birleşmiş Milletler Binyıl Kampanyası’nın
başarısı değil. Örneğin, borç karşıtı hareketlerin
derin bir geçmişi vardır, ama genel olarak
bakarsak kampanya buna fayda sağlamıştır. En
önemlisi, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan yoksul
insanların hayatında kayda değer gelişmeler
görmemiz; aşırı yoksulluk seviyesindeki büyük
düşüş, içme suyuna erişimdeki artış ve yaklaşık 40
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SALIL
SHETTY

milyondan fazla çocuğun okula gidiyor olması gibi.
Başından beri söylediğimiz gibi, eğer değişim
olacaksa, bu ulusal içerikli ve dahası yerel
seviyede olmalı. Eğer politikacılar oy verenler
tarafından bir baskı hissetmezlerse bir şeyleri
değiştirmeyeceklerdir. Eğer devlet adamlarının
değişime eğilimleri yoksa, bu durumda sadece
küresel konferanslar daha fazlasını yapabilir,
dolayısıyla bizim yaklaşımımız değişimin tabandan
yukarıya doğru olması yönünde.
Kampanyadaki temel sorun ise, hesap vermek için
hükümetleri zorlamanın Birleşmiş Milletler için
kolay bir şey olmadığı. Biz hem bu kampanyanın
içinde olmanın hem de kampanya açısından
çıkacak politik sorunlara karşı bir şey
yapabilmenin dengesini kurmak zorundayız. Ve
tabii ki her ülkenin koşullarına göre de sorunlar
var. Birçok ülkede hesap verme konusunda
vatandaşların hükümetlere baskı yapması hoş
karşılanmadı.

Salil Shetty Uluslararası Af Örgütü
Kanada (francophone), şubesinin
2010 yılı yıllık genel Kurulunda
şube direktörü Beatrise Vaugrante ile
birlikte
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S Yoksulluğun üstesinden gelme

çabalarınız en az otuz yıldır
çalışmalarınızın odak noktası, sizce
Uluslararası Af Örgütü'nün insan hakları
görüşü yoksulluk karşıtı kampanyalara ne
gibi bir katkı sağlar?

C

Tüm kalkınma kuruluşları hak temelli gelişim
üzerinden konuşmaya başladılar, fakat ben bunun
yeterli olmadığına inanıyorum. Uluslararası Af
Örgütü orada ve hakların gelişiminin
uygulanabilmesi için hali hazırda deneyimlere
sahip.
Ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla, medeni ve
siyasi haklar arasındaki ayrım gerçek hayatta bize
yardımcı olmuyor. Her türlü hakkı istismar edilen
kişiler aynı kişiler. Genellikle bazı olaylar üst üste
gelir ve bu durum dünya nüfusunun çoğunu
etkiler. Mesela eğer benim çalışma yaptığım
alanları ele alırsak - yoksulluk, eğitim, sağlık ve subu sorunların asıl nedeninin bilgi eksikliği
olduğunu görüyoruz ve tabii ki bilgiye erişebilme
hakkı da medeni ve siyasi haklar kapsamına girer.
Uluslararası Af Örgütü, teknik bakımdan sosyal ve
ekonomik haklarla ilgili olmayan ama bu hakların
elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olan konuların
üzerine odaklanabilir. Bu iki alanı daha sistematik
bir şekilde birbirine bağlayan yollar bulmalıyız.

oynadığını düşünüyorsunuz?

C Ben insanların örgütlenmeleri ve hareketleri
üzerine konuşmayı tercih ederim. Yaptığım
çalışmadaki fark yaratan insanların, sadece bazı
şeyler olması için şartları zorlayan normal insanlar
olduğuna şüphe yok. Bu problemlerle mücadele
ederken sınırlamaların çoğu teknik değil siyasi ve
siyasal değişimi yakalamanın tek yolu insanları
örgütlemek ve kalkındırmak. Bu aktivizm, bireyden
yani temelden başlayan değişimin merkezidir. Beni
Uluslararası Af Örgütü'nün içine çeken en büyük
sebeplerden biri alttan sürekli bu aktivizmi
besleyen 2.8 milyon üyeye sahip olmasıdır. Eğer
bu olmasaydı Uluslararası Af Örgütü'nün en
önemli ve en güçlü özelliğinden biri zayıflamış
olurdu. Örgütün bu özelliği benim ilgimin
merkezindedir.

S Sizin de bildiğiniz gibi, Uluslararası Af
Örgütü’nün Onurunu İste kampanyasına
dünyanın dört bir yanından on binlerce
kişi, insan onurunun kendileri için ne
ifade ettiği hakkında düşüncelerini
yolluyorlar, insan onuru sizin için ne
anlama geliyor?
C Benim için insan onuru, en temel anlamda
saygıdır. Benim için insan onuru; insan hakları ve
temel ihtiyaçların bulunduğu bir hayatın olması
fikridir ve söylediğim temel ihtiyaçlar sadece
maddi gereksinimler değil aynı zamanda sosyal,
siyasal ve kültürel ihtiyaçlardır.

S Uluslararası Af Örgütü'ne katılmanızla
ilgili beklentileriniz ve düşünceleriniz
nelerdir?

S Bazı eleştirmenler insan haklarının,

C Uluslararası Af Örgütü'ne katıldığım için çok
heyecanlıyım. Aynı zamanda bu cesaret verici
bir şey. Günün sonunda bu örgütün insanlardan
oluştuğunu, aynı zamanda da bu örgütü
insanların oluşturduğunu görebiliyorum.

C 2005 dünya liderleri zirvesinde Kofi Annan şöyle

Seyahat ettiğim, gittiğim her yerde insanlardan
örgütün argümanlarının, analizlerinin ve
araştırmalarının kalitesi hakkında olumlu
eleştiriler alıyorum. Bu değişimi yaratan
birleşimin göstergesidir. Hedeflerimize ulaşmak
için insan gücünün ve argüman gücünün bir
araya gelmesi gerekmektedir. Bu yapmaya
çalıştığımız işin en temel formudur.

güvenlik ihtiyaçları, terör tehdidi ve diğer
zorluklar açısından değerlendirilmesi
gerektiğini ifade ediyorlar, sizin bu
konudaki görüşleriniz nelerdir?

*WIRE-Haziran/Temmuz 2010 – İngilizceden
çeviren Ayşenur Moral
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dedi; “sürdürülebilir gelişme olmadan barış olmaz,
barış olmadan ise sürdürülebilir gelişme olmaz, bu
ikisi olmadan ise insan hakları olmaz.” Bunlar BM
Charter’ı ve de İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin çekirdeğidir. Terörizmin
sebeplerine baktığımızda çoğu kez aynı sorunları
buluruz. Geriye dönüp bu sorunun temel
sebeplerini araştırdığınızda göreceğiniz insan
hakları ihlalleridir. İnsanlar aşırı yoksullukla veya
ulusal kaynakların kesintiye uğraması durumu ile
yaşıyorlar.
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Fakat biz Uluslararası Af Örgütü'nün güçlü
yönlerinden yararlanarak çalışmaya ve sorunlara
daha iyi bildiğimiz alanlardan yaklaşmaya da
mecburuz, haklarla ilgili bilgi edinme veya hakların
sorgulanabilirliği gibi. Uluslararası Af Örgütü'nün
yoksullar ve hakları için gerçek çalışmalar
yapılabilecek etkili bir yer olduğunu düşünüyorum.

S STK’ların ve aktivistlerin nasıl bir rol

U2 İSTANBUL’DA
nsan hakları çalışmaları için sanatçıların desteğini arttırmayı
amaçlayan küresel bir proje olan Art for Amnesty (Af Örgütü için
Sanat) kapsamında bu yıl U2 360 turunda etkinlikler
gerçekleştiriyoruz. Konserlerin düzenlendiği her şehirde “Onurunu
İste” kampanyası kapsamında kartpostal eylemleri, dilekçe imzalama,
fotoğraf eylemleri gibi pek çok etkinlik düzenledik.

AKTİVİZM

İ

dikkat çekip, saygı duruşunda bulunduk. Desmond Tutu'nun tüm
insanlığa bir olma çağrısı ekranda yer aldı. Bu eyleme dair video
görüntüsüne
www.youtube.com/watch?v=7keN8e6yM_w&feature=channel
linkinden ulaşabilirsiniz.
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Türkiye’de İstanbul’da 6 Eylül'de gerçekleşen U2 konseri için de
UAÖ aktivistleri olarak gün boyunca Olimpiyat Stadı'nda imza topladık.
Mülteci hakları, Türkiye’de işçi hakları ve Onurunu İste kampanyası
kapsamında ESKH Sözleşmesi Seçmeli Protokol kartpostalları ve Halil
Savda-vicdani ret dilekçeleri
hakkında bilgi verilerek
toplam 2160 imza toplandı.
U2 sahneye çıkmadan
Fehmi Tosun'un eşi Hanım
Tosun ve kızı ile UAÖ Genel
sekreteri Salil Shetty ile
görüştü. Grup, 1997'deki
Pop albümünün kapağında
Tosun'u
anmış,
"onu
unutmayın" demişti. U2
konserde "Mothers of the
Disappeared"i
(Kaybedilenlerin Anneleri)
Hanım Tosun için söyledi:
"Rüzgarda onların gülüşünü
duyuyoruz/
Yağmurda
gözyaşlarını görüyoruz/ Kalp atışlarını duyuyoruz".
Ayrıca konser sırasında UAÖ fenerleriyle sahneye çıkarak "Walk
On" şarkısında U2'ya eşlik ederek Burma'da ev hapsinde tutulan ve
2009 UAÖ Vicdan Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi'nin durumuna

6 Eylül’de gerçekleşen konser sırasında Türkiye’ye gelen UAÖ
Genel Sekreteri Salil Shetty ile hem Türkiye'de hem de küresel
düzeydeki insan hakları meseleleri üzerine görüşme fırsatı bulduk.
UAÖ genel sekreteri oﬁsimizi ziyaret ederek yönetim kurulu başkanı
Recep Kavuş ve UAÖ Türkiye masası uzmanı Andrew Gardner bir
toplantı gerçekleştirdi. Salil Shetty ayrıca oﬁsimizi ziyaret ederek oﬁs
çalışanlarıyla bir araya geldi. Türkiye’de insan hakları kurumlarının
temsilcileri ve ihlal mağdurları ile de görüşmeler gerçekleştiren Salil
Shetty Milliyet, Agos ve NTV'ye mülakatlar verdi.

U2'nun bu buluşması ile ilgili detaylara bu iki linkten ulaşabilirsiniz:
http://livewire.amnesty.org/2010/08/16/amnesty-international-ontour-with-u2-a-song-for-burma/
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/daw-aung-anuu-kyi-named-amnesty-internationals-ambassador-conscience-20090

ANNE SAĞLIĞI BİR
İNSAN HAKKIDIR
ULUSLARARASI
AF ÖRGÜTÜ

Poster Tasarımı Payam Abdolsamadi
Good50x70.org 2008

© Payam Abdolsamadi, www.khtt.net/person/3719/en

Fatimata N, (20) yeni doğmuş bebeğini kucağında
taşıyor (Kiembara, Burkina Faso, Haziran 2009)
Burkina Faso da her yıl 200 den fazla kadın
hamilelik ve doğum nedeniyle hayatını kaybediyor.

AVRUPA SOSYAL
FORUMUNDAYDIK
- 4 Temmuz 2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenen
Avrupa Sosyal Forum’a (ASF) Uluslararası Af Örgütü
damgasını vurdu. Hem Uluslararası Sekreterya hem de
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi olarak iki koldan katılım
gösterdiğimiz dört günlük forumda en kalabalık ve en renkli
stand olma özelliğimizle dikkat çektik. İstanbul 1, İstanbul 2
ve İstanbul 3 grupları aktivistlerinin ve ofis gönüllü ve
çalışanlarının dört gün boyunca durup dinlenmeden çalıştığı
ASF’de Gazze ablukasıyla, 318. Madde ve Halil Savda'nın
durumuyla ilgili ve Türkiye'de işçi haklarının tanınması ve

1

mülteci haklarıyla ilgili yüzlerce imza topladık. Ayrıca birçok
üye kazandık. Uluslararası Sekreterya’nın da katılımıyla beşten
fazla dilde üç kampanya (Onurunu İste, Ayrımcılık kampanyası
ve Dünya Kupası ve İnsan Hakları Savunucuları) ağırlıklı olmak
üzere bir bol bol malzeme dağıtıldı.
İlk gün 9.30'da başlayan mültecilerin durumu üzerine
konferansımıza davetli konuşmacıların tamamı katıldı. Ancak
organizasyon sorunları sebebiyle 1 saat gecikmeli başlayan
konferansta en ciddi sıkıntı simültane çeviri olmamasıydı.
Toplam 34 kişinin katıldığı söyleşimiz Forum'un geneli içinde,
ilk gün olmasına rağmen ortalama ilgiye mahzar oldu.
Cumartesi akşamüstü yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı bir
yürüyüş gerçekleştirildi. Özellikle ofis gönüllüleri için öğretici
ve uluslararası süreci anlamalarına yönelik deneyim sağlayan
bir ASF geçirdik.

13
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ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ
udan 365- “Barış için Ritim”
AÖ Türkiye Şubesi İstanbul grupları
aktivistleri 9 Ocak 2009 Sudan için
Küresel Eylem Günü kapsamında, 16 ülkedeki
binlerce aktivistle birlikte yapılan bir eylemin
parçası oldu. Amaç dünya liderlerini Sudan’da
gittikçe derinleşen soruna dair acil adımlar
atmaya çağırmaktı. Sudan365 Kampanyası,
aralarında Radiohead’den Phil Selway, The
Police’ten Stewart Copeland, Pink Floyd’dan
Nick Mason, Snow Patrol’dan Jonny Quinn, Caroline Corr, Richard Jupp, Elbow,
Mohammed Mounir ve Mustapha Tettey Addy gibi pek çok önemli vurmalı ustası
tarafından da destekleniyor. Sanatçılar, Sudan’da “Barış için Ritim” tutmak üzere bir
araya geldiler. Beş kıtadan sanatçıların bir araya geleceği gösteri, kampanyanın
başlangıcı oldu.
UAÖ Türkiye İstanbul aktivistleri de Sudan’a dikkat çekmek üzere birleşen sanatçılara
destek vermek için Taksim'de Galatasaray Meydanı'nda ritim tuttular

HABERLER

S

4 Mart’da İstanbul 2 grubu aktivistleri Kadıköy’de stant açtı. Stantta grubun uzun
süredir takip ettiği Ayatollah Boroujerdi vakası ile ilgili imza topladı. Vaka için
400 imza toplanan standa ilgi oldukça yoğundu.

1
U
U

AÖ Türkiye Şubesi aktivistleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yine Kadıköy
Meydanı’ndaydı. “Şiddete Hayır”, “Sığınma Evi İstiyoruz” , “Bedenimiz Bizimdir”
gibi sloganlarla yürüyüşe katılan aktivistlerimiz, kadınların insan hakları
değişiminin temsilcileri olarak rollerinin önemine vurgu yaptılar.
AÖ üyeleri ve insan hakları aktivistleri 27 Mart’ta İzmir merkezli Siyah Pembe
Üçgen Derneği'ni desteklemek üzere İstanbul’da bir sokak eylemi düzenledi.
Siyah Pembe Üçgen Derneği, İzmir Valiliği'nin “genel ahlaka ve ailenin
korunmasına aykırılık” teşkil ettiği yolundaki başvurusu üzerine kapatılma ile karşı
karşıya. Aktivistler hükümetten barışçıl bir şekilde örgütlenme ve ifade özgürlüğüne
getirilen cinsel yönelim ile toplumsal cinsiyet temelli sınırlamalar konusundaki
politikalarını gözden geçirmesini talep etti.10 Mart’da UAÖ Türkiye Şubesi'nin
desteğiyle Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından “2010 Bahar
Toplantıları” kapsamında “Kadın Olmak” adlı bir panel düzenlendi. Panelde konuşmacı
olarak Marmara Üniversitesi'nden Nurşen Gürboğa, UAÖ Türkiye Şubesi'nden Hülya
Arabacı, Işık Üniversitesi'nden Rabia Karakaya Polat, Ka-der'den Hülya Gülbahar yer
aldılar. Panel öncesinde Güldünya'ya Sesleniş kitabından bölümlerin seslendirildi ve
Düğün pastası filmi gösterildi.
stanbul 3 grubunun talebi üzerine 20 Mart 2010
tarihinde İstanbul’da “UAÖ Üyelerine Yönelik
Mülteci Hakları Eğitimi” düzenlendi. Mülteci
Hakları Koordinatörü Volkan Görendağ ve Av. Erhan
Aksoy’un sunum yaptıkları eğitime toplam 20 üye
katıldı.
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2 Nisan 2010 Perşembe saat 19.30'da İstanbul grubu üyeleri Le Jardin'de
buluşarak sinema gecesi düzenlediler. Aktivistler "Portakalların Hasat Zamanı"
isimli bir kısa film izlediler. Belgesel Lübnan'da yaşayan Filistinli Mültecilerin
günlük işçiler olarak yaşadıklarını 17 dk gibi bir sürede göstermeye çalışıyor. Film
sonrasında aktivistler hem filmi hem de başka yaklaşım ve deneyimlerimiz üzerinden
mülteci haklarını tartıştılar.

2

B

irleşen Ankara 1 ve 2 grupları 18 Mayıs 2010 tarihinde Toplum Gönüllülerinin
düzenlediği Alternatif Gençlik Haftası'nda stant açtı. Stantta “Türkiye'de İşçi
Hakları Korunmuyor” adlı kartpostallar için imza toplandı.

1
2

6 Mayıs Pazar günü İstanbul 3 grubundan Şenay Savut ve Özgün Özçer, Yıldız
Üniversitesi TOG grubuna insan hakları ve Uluslararası Af Örgütü tanıtımını
gerçekleştirdiler.

4 Mayıs haftasında İstanbul 3 grubu Yıldız Teknik Üniversitesi Bahar Şenliği’nde
stant açtı. Stantta grubun evlat edindiği Saber Ragoubi vakası ve İstanbul 2
grubunun evlat edindiği Ayatollah Bourejerdi vakası için imza toplandı. Ayrıca 1
Mayıs'tan itibaren aktifleşen “Türkiye'de İşçi Hakları Korunmuyor” kartpostalları
imzalatıldı.

7 Nisan 2008 tarihinde, yerli halklar aktivistleri Raúl Hernández, Manuel
Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega ve Romualdo Santiago
Guerrero Eyaletinin El Camalote köyünde 1 Ocak 2008’de Alejandro
Feliciano García’yı öldürmekle suçlandılar tutuklandılar. Uluslararası Af
Örgütü adı geçen 5 yerli hakları aktivistlerini düşünce mahkûmu olarak kabul
etti. 19 Mart 2009’da Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega ve
Romualdo Santiago serbest bırakıldı. Uluslararası Af Örgütü hala tutuklu olan
Raúl Hernández’in davasının gayri meşru olduğuna ve yalnızca bir yerel
siyasi patronun (cacique) ve yerel yetkililerin görevlerini kötüye
kullanmalarını ortaya çıkararak kendi topluluğunun haklarını korumak için
yaptığı yasal etkinlikler sebebiyle bir misilleme olarak açıldığına inanıyor.

1

Nisan 2010 tarihinde Raul’ün
mahkumiyetinin ikinci yılı doldu.
UAÖ Türkiye Raul’ün serbest
bırakılması için çağrıda bulunan UAÖ
aktivistlerinin fotoğraflarını topladı.
Dünyanın her yerinde yerel gruplar
ve öğrenci grupları ellerinde
“Guerrero eyaleti, Ayutla’daki düşünce mahkumu Raul Hernandez’in serbest
bırakılması için sesini yükselt.” (“Alza tu voz por su libertad - Raul Hernandez,
preso de conciencia en Ayutla, Estado de Guerrero”) yazılı pankartlarla kendi
fotoğraflarını çektiler.
UAÖ Eskişehir grubu aktivistleri 10 Nisan 2010
tarihinde şehrin en kalabalık sokaklardan birinde bu
eyleme destek verdi ve yüzlerce fotoğraf çekti.
Eskişehir grubunun fotoğrafları Raul için düzenlenen
küresel kampanyanın bir parçası olarak kullanıldı.
6 Mayıs Pazar günü saat 11-18 arasında Ankara'da
AKM'de insan hakları ve Uluslararası Af Örgütü
tanıtım programı gerçekleştirildi. İstanbul 3
grubundan daha öncede bu tanıtımı gerçekleştirmek
eğitim alan Soner Mığırdağı ve Erdal Tutumlu, Ankara
grubundan ise üyemiz Hakan Ataman gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 kişinin olduğu tanıtım
toplantısı Ankara'da tekrardan canlanmayan başlayan grubumuzun yeni üyeleri için
faydalı bir çalışma oldu.

1

2 Mayıs 2010 tarihinde Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İstanbul 3 grubu
aktivistleri ve insan hakları aktivistleri, çocukları asker olarak kullanan ülkelere
karşı Galatasaray meydanı İstanbul’da bir sokak eylemi gerçekleştirdi. Aktivistler,
2001-2004 yılları arasında çocukları silahlı çatışmalarda kullanan ABD, Burundi,
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Çad, Fildişi Sahili, Gine, Liberya, Myanmar, Ruanda,
Sudan ve Uganda’yı kınadılar. Ayrıca çocuk askerlerin yaşadığı dehşeti hatırlatarak,
çocuklar çatışmalarda kullananlar ve kullanılması emrini verenlerin adalet önüne
çıkarılmasını talep ettiler.

2

TÜRKİYE’DEN HABERLER…
kadar şemsiyeli yürüyüş gerçekleştirildi.
Yürüyüş esnasında katılımcılar ellerinde
fotoğraflar taşıyarak yürüyen fotoğraflar
sergisi gerçekleştirdiler.
Fotoğraf Sergisi ve film gösterimi için
materyellerin temini ve ulaştırma
organizasyonu UAÖ Türkiye şubesi tarafından
yapıldı.

20 HAZİRAN DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

ANKARA
luslararası Af Örgütü Türkiye Şubesinin organize ettiği etkinliklere Mülteci
Koordinasyonu üye STK’larının yanı sıra TİHV ve Hudutsuz Dünya Girişimi destek
sundular. Tüm pankart ve dövizler Hudutsuz Dünya Girişimi gönüllüleri tarafından
hazırlandı.
19 Haziran Cumartesi günü 14.00 da Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde basın
açıklaması yapıldı. Basın açıklamasından sonra Yüksel Caddesinden Sakarya Caddesine,
oradan da Yenişehir postanesine kadar şemsiyeli yürüyüş yapıldı. Yenişehir
Postanesinde UAÖ misafirhane kampanyası kartpostalları posta yoluyla İçişleri Bakanına
gönderildi. Yürüyüş esnasında 250 adet misafirhane broşürü dağıtıldı.
Saat 19.00’da Toplum Gönüllüleri Ankara ofisinde ‘Bir Anlık Özgürlük’ filmi gösterildi.
Film gösterisine UAÖ Ankara grubu ve Hudutsuz Dünya Girişimi Gönüllüleri katıldı.

U

İSTANBUL
elsinki Yurttaşlar Derneği tarafından
organize edilen etkinlikler çerçevesinde
20 Haziran Pazar günü saat 15.30’da
Beyazıt’tan Kumkapı geri gönderme merkezine
kadar şemsiyeli
yürüyüş gerçekleştirildi. Kumkapı gönderme
merkezi önünde bir basın açıklaması yapıldı.
İstanbul’daki etkinliklere Uluslararası Af Örgütü
Türkiye Şubesini temsilen İstanbul 3 grubu
üyelerimiz katıldı. Temmuz ayı içerisinde UAÖ
misafirhaneler kampanyası kartpostallarının
imzalatılması amacıyla stant açılması planlanıyor.

H

UAÖ Aktivistleri Dünya Kadın Yürüyüşünde
ünya Kadın Yürüyüşünün 3.Uluslararası
Eylem yılı nedeniyle İstanbul’da yapılan
Avrupa Feminist Buluşmasına ALmanya,
Arnavutluk, Bask ülkesi, Belçika, Brezilya,
Endülüs, Fas, Fransa, Galisya, Irak, İngiltere,
İtalya, İsveç, Katalunya, Kanada, Kıbrıs,
Makedonya, Polonya, Portekiz, Romanya,
Suriye ve Yunanistan olmak üzere 23 ülkeden

D

VAN

T

İZMİR

M

8-11 Mayıs tarihleri arasında Batman’da
gerçekleştirilen GAPGENÇ Festivali’nde
Uluslararası Af Örgütü aktivistleri yine stant
başındaydılar. Bu senenin teması olan ‘Kültürel Yüzler’
ile Batman’da atölyeler, seminerler, film gösterileri ve
söyleşiler eşliğinde geçen üç gün boyunca UAÖ
standında tanıtıcı malzemeler dağıtılarak yeni üyeler
kazanıldı. Stantta ayrıca Türkiye’de işçi haklarının
korunması ile ilgili yüzlerce kartpostal imzalandı.

0

ir grup sanatçının, kurumun, sivil insiyatifin bir
araya gelerek yerel yönetimlerle işbirliği halinde
yereli güçlendirmek ve katılımcılığı sanat yolu ile
arttırmak adına yola çıkmasının ardından oluşan Hayat
Bayram Olsa Platformu, ‘Yerinden Katılım’ çalışmalarından ilkini gerçekleştirdi.
31 Ağustos’ta, birlikte yaşamı güçlendirmek, hak
temelli yaklaşım ve mahalle sorunlarını
kampanyacılık yolu ile dile getirmek, sanatın
birleştirici ve farklı kültürleri bir araya getirip
paylaşımı arttırma gücü ile çeşitli atölyeler yapmak
için Kadıköy Yeldeğirmeni’nde biraraya geldik.
Etkinlikte UAÖ de yaptığı slogan ve ritm atölyesi ile
mahalleliyle buluştu.

B

15

ülteci-Der tarafından organize edilen etkinlikler çerçevesinde 18 Haziran
Cuma akşamı 18.30’da ‘Bir Anlık Özgürlük’ filmi gösterildi. 19 Haziran
Cumartesi günü saat 18.30’da Cumhuriyet Meydanında bir basın açıklaması
yapıldı.
Basın açıklamasının ardından Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na

265 kadın katıldı.
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İHV’nin organize ettiği etkinliklere Mülteci Koordinasyonu üye STK’ları dışında
VAKAD, Yaka-KOOP, KESK, SES, Mavigöl Kadın Derneği, Tümbel-Sen, Van Çevre
ve Kültür Derneği de destek sundu.
18 Haziran Cuma akşamı yerel yayın yapan
Van TV’de Van’daki mültecilerin
sorunlarının tartışıldığı bir canlı yayın
programı düzenlendi. Programa TİHV,
Mazlum-Der, Vakad ve UAÖ temsilcileri
katıldı.
19 Haziran Cumartesi 11.00 da Van Şehir
Parkında basın açıklaması yapıldıktan
sonra Van Merkez postanesine kadar
şemsiyelerle yürüyüş yapıldı. Postane önünde UAÖ üyesi Alev Şahar tarafından
UAÖ kartpostalları tanıtıldı ve grup İçişleri Bakanlığı’na hitaben yazılmış
misafirhane kampanyası kartpostallarını postaya verdi.
Akşam saatlerine
kadar Van Şehir Parkında fotoğraf sergisi izleyenlerin ziyaretine açık oldu. Ayrıca
Van’ın en işlek caddesi üzerinde klurulan stantta UAÖ kampanyası için hazırlanmış
250 adet broşür dağıtıldı ve yaklaşık 1000 kartpostal imzalatıldı.
Akşam saatlerinde açık havada
gösterilmesi düşünülen ‘Bir Anlık Özgürlük’ filmi hava koşulları nedeni ile EğitimSen salonunda gösterildi. Van’daki etkinliklere UAÖ’nü temsilen üyelerimizin
yanısıra YK Başkanı Recep Kavuş katıldı. Fotoğraf Sergisi ve film gösterimi için
materyallerin temini ve ulaştırma organizasyonu UAÖ tarafından yapıldı.

HABERLER

Her yıl “20 Haziran Dünya Mülteciler Günü„ çerçevesinde Uluslararası Af Örgütü
Türkiye Şubesi çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. 2010 yılı etkinliklerinin Mülteci
Koordinasyonu organizasyonunda ve diğer STK larla ortak yapılmasına karar verildi.
İzmir, Ankara, İstanbul ve Van’da değişik sokak etkinlikleri düzenlenmesi planlandı.
2010 yılı için ECRE nin “şemsiyeli yürüyüş” önerisi, yapılan koordinasyon
toplantısında benimsendi. Her şehirde farklı STK ların kolaylaştırıcılığıyla programlar
tasarlandı. Ankara’da UAÖ, İzmir’de Mülteci-Der, İstanbul’da HYD ve Van’da TİHV
öncülüğünde etkinlikler organize edildi.

ACİL EYLEMLERE DESTEK
ARTIK İNTERNET ÜZERİNDEN.
SEN DE ACİL EYLEM AĞINA KATIL

ACİL EYLEMLER

ACİL
EYLEMLER
2010 YILININ MART AYINDAN BU YANA
TÜRKİYE ŞUBESİ ARALARINDA 2 ZORLA
GERİ GÖNDERİLME, 1 VİCDANI RET VE 2
ÖLÜM CEZASININ DA BULUNDUĞU 8 ACİL
EYLEM İÇİN İMZA TOPLAYARAK DESTEK
OLDU.
İSVİÇRE – SAEED ALİ
SHAMROOKH

BİRLEŞİK KRALLIK- YOSİEF
MİCHAEL KİDANE

İsviçre’den Yemen’e sınır dışı
edilmekle karşı karşıya olan Yemenli
sığınmacı Saeed Ali Shamrookh’un
zorla geri gönderilmemesi için imza
toplanıldı. Yemen’e döndüğü
takdirde ülkenin güneyindeki
bağımsızlık hareketiyle ilişkisi
nedeniyle işkence ve diğer kötü
muameleye maruz kalma riski
bulunan bu kişinin durumu halen
belirsizliğini koruyor.

Birleşik Krallık’ta, Eritre’li
sığınmacı Yosief Michael Kidane
avukatları tarafından yapılan yeni
başvurulara rağmen zorla geri
gönderilme tehlikesindeydi. Eritre’ye
geri döndüğü takdirde siyasi
eylemleri ve iltica etmeye çalışması
nedeniyle tutuklanma, tecrit
gözaltısına ve işkence veya diğer
kötü muameleye maruz kalabileceği
endişesi duyuluyordu. Haziran
ayında Hükümet Kidane’nin
mültecilik başvurusunu tekrar
incelemeye karar verdi.

İRAN- HOSSEIN KHEZRI VE
ZEYNAB JALALIAN

BÜLTEN [ EYLÜL 2010 ]

İran’da Kürt azınlığına mensup
28 yaşındaki Hossein Khezri ve 27
yaşındaki Zeynab Jalalian’ın ölüm
cezalarının infaz edilmemesi için
başlatılan acil eylem aynı zamanda,
ayrı davalardan Kürdistan Özgür
Yaşam Partisi üyesi oldukları için
“Allah düşmanlığı” suçundan
mahkûm olan bu kişilerin yargılanma
sürecinin adil bulunmadığını da
vurguluyordu. Her ikisinin
durumunda bir gelişme bulunmuyor.
Ölüm cezaları hâlâ her an infaz
edilebilir.
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www.acileylem.org Eylül ayında hayata geçti. Bundan böyle dileyen herkes Acil
eylemlere internet üzerinden çevrimiçi dilekçeyi imzalayarak katılabilecek. Web sitesi
görselliğiyle de güncellemeleri takip etmeyi bir hayli kolaylaştırıyor. Ayrıca, yeni acil
eylemlerin bilgisi üyelerin ve web sitesinden kayıt yaptıranların cep telefonlarına kısa mesaj
olarak iletiliyor. Acil eylem ağındaki herkes gelen mesajda belirtilen kodu 0530 660 20 20’ye
göndererek eylemlere SMS’le de destek olma fırsatını elde ediyor.

VENEZÜELLA- ROCIO SAN
MIGUEL

Venezüella’da yüksek rütbeli
Silahlı Kuvvetler yetkililerini
anayasayı ihlal etmekle suçladığı için
bazı tehditler alan insan hakları
savunucusu Rocío San Miguel bu
nedenle olası bir keyfi tutuklanmayla
karşı karşıya bulunuyor. Yaşadığı bazı
olaylar sonucu güvenliğinden ve
tarafsızlığından şüphe edilen bir
soruşturma nedeniyle de
özgürlüğünün risk altında olabileceği
için başlatılan acil eylem ayrıca
Venezüella’da adaletin hükümet

karşıtlarını taciz etmek için
kullanıldığını vurgulayarak buna son
verilmesi için çağrıda bulunuyor.

KAZAKİSTAN- ÖZBEK
MÜLTECİLER
9 Haziran’da Kazakistan’da
tutuklanan 30 Özbek mülteci ve
sığınmacının her an işkence ve kötü
muameleye maruz kalma riski
taşıdıkları Özbekistan’a zorla geri
gönderilmemelerini amaçlayan acil
eylem halen sürüyor. Bu kişilerden
birinin Eylül ayı zarfında mültecilik
başvurusu onaylandıktan hemen
sonra geri gönderilmesine karar
verildiğinden beri diğer 29 kişi için
de endişe duyuluyor.

RUSYA – YURI SAMUDOROV
VE ANDREI YEROFEEV
Rusya’da düzenledikleri bir
modern sanat sergisinde “nefrete
teşvik etme” suçundan hapis
cezasına çarptırılmakla yargılanan
küratörler Yuri Samudorov ve Andrei
Yerofeev için Temmuz ayında imza
toplanıldı. Uluslararası Af Örgütü, bu
kişilerin kendilerini özgürce ifade
etme haklarından yararlandıklarına
inanıyor.

İRAN- SAKİNEH MOHAMMADİ
ASHTIANI
2009 yılına uzanan “zina”
suçundan taşlama cezasına
çarptırılan Sakineh Mohammadi
Ashtiani’nin ölüm cezasının
kaldırılması için başlatılan acil
eylemde son dönemde gelişmeler

oldu. İran temyiz Mahkemesi ölüm
cezasını 4 Ağustos’ta incelemeye
almaya karar verdi: Ancak söz
konusu incelemenin ölüm cezasının
infaz şekline dair kararı geciktirerek,
yalnızca yetkililerin üzerindeki
uluslararası baskıyı azaltma amacını
taşıdığı ifade ediliyordu. Taşlama
hükmünün kaldırılması gündemde
ancak ölüm cezası halen geçerliliğini
koruyor..

TÜRKİYE- İNAN S.
Aynı yılın ilk acil eylemi gibi,
destek verilen son acil eylem de Türk
vicdani retçi İnan S.’nin derhal ve
koşulsuz serbest bırakılması amacını
taşıyor. Vicdani retçi İnan S. “izne
tecavüz” suçlamasıyla yargılanmayı
beklemek üzere İzmir’de bir
cezaevine nakledildi. Oysa aynı
cezaevinde “firar” suçlamasıyla
tutulduğu sırada gardiyanlar
tarafından dövüldüğünü söylemişti.
Kendisi şimdi de işkence ve diğer
kötü muameleye uğrama riski
altında. Acil eylem ayrıca taraf
olduğu sözleşmeler çerçevesinde
Türkiye’nin vicdani reddi tanımakla
yükümlü olduğunu da ifade ediyor.

İSTER GÖZ ÖNÜNDEKİ CİDDİ BİR
ÇATIŞMA ORTAMINDA OLSUN,
İSTER DÜNYANIN UNUTULMUŞ
BİR KÖŞESİNDE...
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ
HERKES İÇİN ADALET,
ÖZGÜRLÜK VE İNSANLIK
ONURU İÇIN ÇALIŞIR;
TOPLUMSAL DESTEĞI DAHA İYİ
BİR DÜNYA YARATMAK İÇİN
CANLANDIRIR.
SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ?
Dünyanın dört bir yanındaki aktivistlerimiz insan haklarına
zarar veren tehlikeli güçlerin durdurulabileceğini
göstermiştir. Bu hareketin bir parçası olabilirsiniz. Korku ve
nefret saçan bu güçlerle mücadele edebilirsiniz.
n Uluslararası Af Örgütü’ne katılın ve insan hakları
ihlallerini durdurmak için kampanyalar yürüten bu dünya
çapındaki hareketin bir parçası olun. Değişim yaratmak
için bizlere destek olun.

Af Örgütü’nün üyesi veya destekçisi olmak istiyorum.
Lütfen bana daha fazla bilgi iletin.
© James Morgan

İSİM-SOYADI
ADRES

EPOSTA
ÜLKE
8 Mayıs 2010'da, aktivistler ve diğer yerel örgütler, insandan yaşam halkası
oluşturarak savaştan ve işkenceden kaçan mültecilerle birlikte olduklarını
göstermek için Sidney Bondi sahilinde toplandı. Bu olaylarda yer alanlar
hükümete, Afgan ve Sri Lankalı sığınmacıların mültecilik süreçlerinin
durdurulması kararını geri alması ve Curtin yabancı gözaltı merkezinin
yeniden açılması için çağrıda bulunuyorlar.

TEL

Lütfen bu formu Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesine iletiniz.
Dünya çapındaki oﬁslerimizin tamamının listesine ulaşmak için
aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz
www.amnesty.org/en/worldwide-sites
Eğer bulunduğunuz ülkede bir Af Örgütü oﬁsi yoksa, uluslararası üye
topluluğumuzun bir üyesi olabilirsiniz.
Bunu yapmak için lütfen www.amnesty.org/en/join adresini ziyaret
edin. Burada Arapça, İngilizce, Fransızca v e İspanyolca bilgi
bulabileceksiniz.

www.amnesty.org.tr

Birlikte olursak sesimizi duyurabiliriz.
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YOKSULLUKLA
MÜCADELENİN
DOĞRU YOLU

İNSAN HAKLARINA SAYGI,
YOKSULLUĞA KARŞI KÜRESEL
MÜCADELENİN MERKEZİNDE
OLMALIDIR. DÜNYA
LİDERLERİ, BİNYIL KALKINMA
HEDEFLERİNİ TARTIŞMAK
ÜZERE TOPLANIRKEN BUNU
AKILLARINDA TUTMALILAR.
irleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri
(BKH), dünyada yoksulluğa karşı en çok
bilinen girişimdir. Bu hedefler, BM Genel
Kurulu’nun 2000 yılının Eylül ayında kabul ettiği BM
Binyıl Bildirgesi’nden yola çıkarak, uluslararası
toplumun 2015 yılına kadar başarmak istediklerinin
bir dökümüdür.

B

BKH, yoksulluğun dünya gündeminde kesin bir
yer edinmesine yardımcı olmuştur. Ancak, insan
haklarının muhafaza edilmesi yoksulluğu azaltmakta
kilit bir etken olmasına rağmen, bu hedefler insan
hakları ihlallerine yeterli seviyede cevap veremiyor.
Haklara saygı, hükümetlerin ayrımcılıkla baş
etmesini ve eşitlik seviyesini yükseltmesini,
dışlanmışlara ve savunmasızlara uygun ilgiyi
göstermesini, ekonomik, sosyal ve kültürel haklara,
bu hakların asgari düzeyde gerekliliklerini anlayarak
öncelik vermesini ve herkesin kendi haklarını
etkileyen kararlara etkin katılımını sağlamasını
gerektiriyor.
Devletlerin, yoksulluğun önemli belirtileriyle
mücadelede başarısız olmaları -varoşlar ve anne
ölümleri bunun sadece iki örneği - insan hakları
devre dışı bırakıldığı sürece, BKH yolunda adil ve
sürdürülebilir bir gelişme sağlayamayacaklarını
açığa çıkarıyor.

İNSAN HAKLARI UNUTULAMAZ

Gelişmiş ülkelerin hükümetleri, kendilerini
gelişmekte olan ülkelerin hedeflerine ulaşmasında
yardımcı olmaya adamıştır. Ancak, BKH’nin çizdiği
çerçeve bu hükümetlerin katılımının insan haklarıyla
uyumlu olmasını zorunlu kılmamaktadır. Örneğin,
kalkınma projelerinin insanları evlerinden zorla
tahliye etmesini engellemek amacıyla önlem
alınmasını vurgulayan bir söylem mevcut değildir.

HESAP VERİLEBİLİRLİĞİ GELİŞTİRMEK
Yoksulluk içinde yaşayan kişiler sadece onları
yönetenlerin iyi niyetine dayanmamalı ve
hükümetlerini hakları ihlal edildiğinde sorumlu
tutabilmeliler. Aslında, bunu nadiren yapabiliyorlar.
Aynı hükümetler, BKH yönündeki ilerlemelerini
kaydederken ihlal ettikleri insan hakları konusunda
da sorumlu tutulmuyorlar.
Birçoğu, çabalarının insan haklarıyla uyumlu
olup olmadığını, ya da zorla tahliye veya cinsiyet
ayrımcılığı gibi konuları dikkate alıp almadığını
belirtmiyorlar.
Hükümetler mahkemelerin, ulusal insan hakları
komisyonlarının ve diğer düzeneklerin ulaşılabilir
olduğunun ve her türlü- medeni, kültürel, ekonomik,
sosyal ve siyasi - insan hakkı hakkında şikayeti ele
alabildiğinin güvencesini sağlamalıdır. Bu, örneğin,
Sierra
Leone’deki
hayat
kurtarıcı
sağlık
hizmetlerinden mahrum bırakılmış kadınların
mahkemede haklarını arayabilmesi demektir.
Bunun yanında, bütün devletlerin Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi
Seçmeli Protokolü’nü imzalaması, böylece
halklarının ekonomik, sosyal ve kültürel hakların

ŞİMDİ HAREKETE GEÇ
Onurunu İste Kampanyası ile ilgili daha fazla bilgiye
sahip olmak için www.amnesty.org/demand-dignity ve
www.demanddignity.amnesty.org

BİN YIL KALKINMA
HEDEFLERİ
HEDEF 1
Aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak
HEDEF 2
Herkes için evrensel ilköğretim sağlamak
HEDEF 3
Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadının
güçlendirilmesini sağlamak
HEDEF 4
Çocuk ölümlerini azaltmak
HEDEF 5
Anne sağlığını iyileştirmek
HEDEF 6
HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla
mücadele
HEDEF 7
Çevresel sürdürülebilirliği sağlama
HEDEF 8
Kalkınma için küresel bir ortaklık kurmak
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Soldaki fotoğraf: Bir kız çocuğu son depremde
yerlerinden edilen kişiler için kurulan derme çatma
bir kamp olan Penchinat kampına girerken (Jacmel,
Haiti)

Bazı durumlarda BKH tarafından konmuş
hedefler hükümetlerden uluslararası insan hakları
hukukunun gerektirdiğinden daha azını istiyor.
Örneğin, BKH 2020 senesine kadar sadece yüz
milyon varoş sakininin yaşamını geliştirmeyi
üstleniyor. Halbuki bu, varoşlarda zaten bir
milyardan fazla kişinin yaşadığı ve hükümetlerin
onları her tür zorla tahliyeden ve insan hakları
ihlalinden koruması gerektiği gerçeğini görmezden
geliyor. BKH kadın haklarına değinmediği gibi
cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi konusunda
da kabul edilemeyecek kadar küçük hedefler
koymuştur. Uluslararası hukuk kapsamında,
devletler BKH’ye ulaşmak için attıkları her adımda
cinsiyet ayrımcılığına değinmeli ve eşitliği sağlamalı.
Devletler ayrıca ifade özgürlüğü, bilgi edinme,
toplanma ve örgütlenme gibi – kişilerin karar alma
mekanizmasına katılması ve hükümetleri sorumlu
tutması bakımından - can alıcı haklara saygı
duyulmasını da sağlamıyor.

ihlaline değinen uluslararası şikayet düzeneklerine
ulaşımını sağlaması gerekiyor.
2010 yılının Eylül ayında, dünya liderleri bir BM
zirvesinde
BKH
yönündeki
ilerlemelerini
değerlendirmeye almak üzere toplanacaklar.
Uluslararası Af Örgütü, hükümetleri politikalarını
Binyıl Kalkınma Hedeflerini insan hakları
sorumluluklarıyla uyumlu hale getirmeye çağırıyor.
Onurunu İste Kampanyası vasıtasıyla, Uluslararası
Af Örgütü bu konuda araştırma yapıyor ve insan
hakları yükümlülüklerine uygun olmaları için ulusal
BKH planlarına belirli değişiklikler getirilmesi için
kampanya yürütüyor.

BÜLTEN [[ARALIK
BÜLTEN
EYLÜL 2009
2010]]

Devletler, insan hakları ihlallerinin Binyıl
Kalkınma Hedefleri(BKH)’nin gerçekleştirilmesinde
engel oluşturduğunu unutmamalılar. Peru’da Yerli
kadınlara karşı yapılan ayrımcılık, annelere sağlık
hizmetleri sağlanmasını engelliyor. Yerli kadınların

sağlık hizmetlerine erişimi, gerekli kimlik belgelerine
sahip
olmamaları,
hizmetlerin
tutarlarını
karşılayamamaları ve anlayabildikleri dilde yeterli
bilgi alamamaları sebebiyle oldukça sınırlı.

‘SIRADAN
İNSANLAR
GERÇEK BİR FARK
YARATABİLİR’
SALIL SHETTY

ULUSLARARASI
AF ÖRGÜTÜ

