z Siyasi karar vericilerle yur-

tiçi ve yurtdışında yürütülen görüşmelerde ve kendilerine iletilen dilekçeler yolu
ile tehdit altında ve tutuklu
olan insan hakları savunucularına işaret etmek ve koruma altına alınmalarını ya da
serbest bırakılmalarını talep
etmek;
z Yurtdışında, mümkün oldukça bizzat kendileri ile
görüşerek insan hakları savunucularının faaliyetlerini
takdir etmek, kendilerini cezaevinde ziyaret etmek, adil
bir mahkeme davası doğrultusunda çabada bulunmak
ya da duruşmalara gözlemci
olarak katılmak;
z Yurtdışında tehdit altında
olan mevkidaşların hamilik
kapsamında desteklenip desteklenmiyeceğini incelemek.

Komisyon sekreteryasının
bilgileri destek amaçlı ve
Almanya içersinde sergilenen destek çalışmalarında da
kullanılabilir. Bu bilgiler, dilekçeler için ve insan hakları
ihlallerinin işlendiği ülkelerden gelen siyasi karar vericilerle olan görüşmelerde iyi
bir temel oluştururlar.
Bilgilerin ve isim listelerinin sürekli güncellenmesi
açısından milletvekillerinin,
görüşme ya da yaptıkları seyahat sonrası İnsan Hakları
ve İnsani Yardım Komisyonu sekreteryasına izlenim ve
etkinliklerini aktarmaları ve
müteakip süreçle ilgili tavsiyelerde bulunmaları önemlidir.

„Parlamenterler
Parlamenterleri koruyorlar“
– Almanya Federal Meclisi’nin yurtdışında takibat
altında olan milletvekilleri ve insan hakları savunucuları yararına yürüttüğü bir etkinlik
Başvuru yerleri ve bilgi kaynakları
Koordinasyon:
z İnsan Hakları ve İnsani Yardım Komisyonu sekreteryası
menschenrechtsausschuss@bundestag.de
Destek veren oluşumlar:
z Parti meclis gruplarının insan hakları ve insani yardım için
oluşturdukları çalışma grupları
z Parlamenterler arası Birlik nezdindeki Alman Heyeti
z Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi nezdindeki

Bu konuda çaba göstermeye değer! Çünkü sözkonusu
olan, tüm dünyadaki insan
hakları savunucularının cesaretini ve dayanıklığını korumaktır.

Alman Heyeti
z AGİT Parlamenterler Meclisi nezdindeki Alman Heyeti
z amnesty international www.amnesty.de, Human Rights Watch

www.hrw.org gibi çeşitli insan hakları kuruluşları
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İnsan hakları savunucuları
ve tehdit altında olan parlamenterlerin dünya genelinde
koruma altına alınma ihtiyacı vardır

dır. Milletvekilleri, muhalefet
politikacıları, ya da belediye
başkanları olsun, çoğu kez son
derece zor siyasi şartlar altında mücadele veren bu insanların suçu çoğunlukla sadece,
düşüncelerini özgürce ifade
etme haklarını kullanmaktan
ibarettir.

Almanya’da insan haklarının
gerçekleşmesi ve yerine getirilmesi için mücadele eden
kimse bundan ötürü bir risk
almış olmaz. Herhangi bir cezalandırılma korkusu olmaz,
tehlikesi yoktur. Halbuki bir
çok diğer ülkede insan haklarını savunanların kendileri insan hakları ihlallerine maruz
kalabilmektedirler.

Yaptıkları eleştirileri ile bir
çok defa, insan hakları sorunlarının yaşandığı ülkelerin resmi makamları ve paramiliter
grupların bam teline basan bu
insanlar sıklıkla iftiraya uğrar,
tehdit edilir, görevden uzaklaştırılır, keyfi bir şekilde tutuklanır, „yıkıcı“ faaliyetlerinden
ötürü yargılanır, işkence görür
ve hatta katledilirler. Bazı sevilmeyen kişiler de ebediyen
„kaybolurlar“. Faillerin yargılanması ise pek ender olur.

İnsan hakları savunucuları
arasında avukatlar, gazeteciler, sendikacılar ile kadın kuruluşları, etnik ve dini azınlık
ve yerli halkların temsilcileri
özellikle tehdit altında bulunmaktadırlar.
Bir çok ülkede politikacılar
da tehdit altında olan insan
hakları savunucuları arasında-

Bundan ötürü, İnsan Hakları
ve İnsani Yardım Komisyonu
üyeleri tarafından başlatılan
“Parlamenterler Parlamenterleri Koruyor” eyleminin ardında yatan ana fikir, milletvekili
yetkilerini güvenli bir şekilde
kullanabilen Almanya Federal
Meclisi milletvekillerinin tehlike altında bulunan yaban-

Parlamenterler
Parlamenterleri koruyorlar

cı mevkidaşları ve de takibat
altında olan insan hakları savunucularına yardımcı olmalarıdır.
Meclis gruplarının „Tehdit
altındaki insan hakları savunucularını korumak“ başlığı altında sundukları ortak
önergenin Aralık 2003 tarihinde meclisten geçmesi sonucunda Almanya Federal
Meclisi, Parlamentolar Arası
Birlik (IPU) tarafından başlatılan ve parlamenterleri dünya
genelinde korumayı amaçlayan bu girişime katılma taahhüttünde bulunmuşlardır.
Meclis bu şekilde, insan haklarının korunması ve teşvik
edilmesine katkıda bulunmayı
içeren ve IPU kapsamında üstlenmiş olduğu bu öz yükümlülüğü yerine getirmektedir.
Etkinlik, Alman ve yabancı
parlamenterler ile insan hakları savunucuları arasındaki
dayanışmanın bir kilometre
taşı olmakla birlikte tutarlı bir
insan hakları politikasına yapılan önemli bir katkıdır.

Almanya Federal Meclisi
Milletvekilleri yabancı mevkidaşları için ne yapabilirler?
Milletvekillerinin, tehdit altında olan mevkidaşlarının
yararına kullanabilecekleri
uluslararası bağlantıları vardır. “Parlamenterler Parlamenterleri koruyor” etkinliği sadece, insan hakları
ihlallerine maruz kalan bir
çok mağdur için zaten şimdiye kadar da faaliyet göstermiş olan İnsan Hakları
Komisyonu üyelerini değil,
ihtisas alanlarından bağımsız
olarak tüm Federal Meclis
Üyelerini göreve çağırıyor.
İnsan hakları evrensel simgesi

Milletvekilleri, temasta bulundukları, ya da seyahat
edecekleri bir ülkede muhalefetteki siyasetçilerin tehlike altında olup olmadıkları ve kendilerini en iyi nasıl
destekleyebileceklerine dair
bilgileri İnsan Hakları ve İnsani Yardım Komisyonu sekreteryasından edinebilriler.
Sekreterya, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Parlamentolar
arası Birlik ve sivil toplum
kuruluşları ile işbirliğinde
bulunarak her bir ülkeye özel
olarak, tehdit altında olan ya
da takibata uğrayan parlamenterlerin ve insan hakları
savunucularının isimlerini
içeren bilgileri toplar.
Milletvekillerinin bu bilgiler
ışığında, tehdit altında olan
mevkidaşlarına onları tehlikeye atma ihtimali olmadan
en iyi nasıl yardımcı olabileceklerine karar vermeleri
gerekir. “Tehdit altında olan
insan hakları savunucularını
koru-mak” başlıklı önergede
bir dizi eylem seçeneği önerilmiş bulunmaktadır:

