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z Siyasi karar vericilerle yur-
tiçi ve yurtdışında yürütü-
len görüşmelerde ve kendile-
rine iletilen dilekçeler yolu 
ile tehdit altında ve tutuklu 
olan insan hakları savunucu-
larına işaret etmek ve koru-
ma altına alınmalarını ya da 
serbest bırakılmalarını talep 
etmek;

z Yurtdışında, mümkün ol-
dukça bizzat kendileri ile 
görüşerek insan hakları sa-
vunucularının faaliyetlerini 
takdir etmek, kendilerini ce-
zaevinde ziyaret etmek, adil 
bir mahkeme davası doğrul-
tusunda çabada bulunmak 
ya da duruşmalara gözlemci 
olarak katılmak; 

z Yurtdışında tehdit altında 
olan mevkidaşların hamilik 
kapsamında desteklenip des-
teklenmiyeceğini incelemek.

Komisyon sekreteryasının 
bilgileri destek amaçlı ve 
Almanya içersinde sergile-
nen destek çalışmalarında da 
kullanılabilir. Bu bilgiler, di-
lekçeler için ve insan hakları 
ihlallerinin işlendiği ülkeler-
den gelen siyasi karar veri-
cilerle olan görüşmelerde iyi 
bir temel oluştururlar. 

Bilgilerin ve isim listeleri-
nin sürekli güncellenmesi 
açısından milletvekillerinin, 
görüşme ya da yaptıkları se-
yahat sonrası İnsan Hakları 
ve İnsani Yardım Komisyo-
nu sekreteryasına izlenim ve 
etkinliklerini aktarmaları ve 
müteakip süreçle ilgili tavsi-
yelerde bulunmaları önem-
lidir. 

Bu konuda çaba gösterme-
ye değer! Çünkü sözkonusu 
olan, tüm dünyadaki insan 
hakları savunucularının ce-
saretini ve dayanıklığını ko-
rumaktır.

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  
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



Parlamenterler 
Parlamenterleri koruyorlar

İnsan hakları savunucuları 
ve tehdit altında olan parla-
menterlerin dünya genelinde 
koruma altına alınma ihtiya-
cı vardır 

Almanya’da insan haklarının 
gerçekleşmesi ve yerine ge-
tirilmesi için mücadele eden 
kimse bundan ötürü bir risk 
almış olmaz. Herhangi bir ce-
zalandırılma korkusu olmaz, 
tehlikesi yoktur. Halbuki bir 
çok diğer ülkede insan hakla-
rını savunanların kendileri in-
san hakları ihlallerine maruz 
kalabilmektedirler. 
 
İnsan hakları savunucuları 
arasında avukatlar, gazeteci-
ler, sendikacılar ile kadın ku-
ruluşları, etnik ve dini azınlık 
ve yerli halkların temsilcileri 
özellikle tehdit altında bulun-
maktadırlar. 
Bir çok ülkede politikacılar 
da tehdit altında olan insan 
hakları savunucuları arasında-

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

Yaptıkları eleştirileri ile bir 
çok defa, insan hakları sorun-
larının yaşandığı ülkelerin res-
mi makamları ve paramiliter 
grupların bam teline basan bu 
insanlar sıklıkla iftiraya uğrar, 
tehdit edilir, görevden uzaklaş-
tırılır, keyfi bir şekilde tutuk-
lanır, „yıkıcı“ faaliyetlerinden 
ötürü yargılanır, işkence görür 
ve hatta katledilirler. Bazı se-
vilmeyen kişiler de ebediyen 
„kaybolurlar“. Faillerin yargı-
lanması ise pek ender olur.

Bundan ötürü, İnsan Hakları 
ve İnsani Yardım Komisyonu 
üyeleri tarafından başlatılan  
 “Parlamenterler Parlamenterle-
ri Koruyor” eyleminin ardın-
da yatan ana fikir, milletvekili 
yetkilerini güvenli bir şekilde 
kullanabilen Almanya Federal 
Meclisi milletvekillerinin teh-
like altında bulunan yaban-

cı mevkidaşları ve de takibat 
altında olan insan hakları sa-
vunucularına yardımcı olma-
larıdır. 

Meclis gruplarının „Tehdit 
altındaki insan hakları sa-
vunucularını korumak“ baş-
lığı altında sundukları ortak 
önergenin Aralık 2003 tari-
hinde meclisten geçmesi so-
nucunda Almanya Federal 
Meclisi, Parlamentolar Arası 
Birlik (IPU) tarafından başlatı-
lan ve parlamenterleri dünya 
genelinde korumayı amaçla-
yan bu girişime katılma ta-
ahhüttünde bulunmuşlardır. 
Meclis bu şekilde, insan hak-
larının korunması ve teşvik 
edilmesine katkıda bulunmayı 
içeren ve IPU kapsamında üst-
lenmiş olduğu bu öz yüküm-
lülüğü yerine getirmektedir. 

Etkinlik, Alman ve yabancı 
parlamenterler ile insan hak-
ları savunucuları arasındaki 
dayanışmanın bir kilometre 
taşı olmakla birlikte tutarlı bir 
insan hakları politikasına ya-
pılan önemli bir katkıdır.  

Almanya Federal Meclisi 
Milletvekilleri yabancı mev-
kidaşları için ne yapabilirler?

Milletvekillerinin, tehdit al-
tında olan mevkidaşlarının 
yararına kullanabilecekleri 
uluslararası bağlantıları var-
dır. “Parlamenterler Parla-
menterleri koruyor” etkin-
liği sadece, insan hakları 
ihlallerine maruz kalan bir 
çok mağdur için zaten şim-
diye kadar da faaliyet gös-
termiş olan İnsan Hakları 
Komisyonu üyelerini değil, 
ihtisas alanlarından bağımsız 
olarak tüm Federal Meclis 
Üyelerini göreve çağırıyor. 

Milletvekilleri, temasta bu-
lundukları, ya da seyahat 
edecekleri bir ülkede muha-
lefetteki siyasetçilerin tehli-
ke altında olup olmadıkla-
rı ve kendilerini en iyi nasıl 
destekleyebileceklerine dair 
bilgileri İnsan Hakları ve İn-
sani Yardım Komisyonu sek-
reteryasından edinebilriler. 
Sekreterya, Almanya Dışiş-
leri Bakanlığı, Parlamentolar 
arası Birlik ve sivil toplum 
kuruluşları ile işbirliğinde 
bulunarak her bir ülkeye özel 
olarak, tehdit altında olan ya 
da takibata uğrayan parla-
menterlerin ve insan hakları 
savunucularının isimlerini 
içeren bilgileri toplar.

Milletvekillerinin bu bilgiler 
ışığında, tehdit altında olan 
mevkidaşlarına onları tehli-
keye atma ihtimali olmadan 
en iyi nasıl yardımcı olabi-
leceklerine karar vermeleri 
gerekir. “Tehdit altında olan 
insan hakları savunucularını 
koru-mak” başlıklı önergede 
bir dizi eylem seçeneği öne-
rilmiş bulunmaktadır:

İnsan hakları evrensel simgesi


