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A. Sakharov Ödül Ağı'nın 2008 yılındaki kuruluş beyannamesinin "Biz, altta imzası bulunan kişiler, 

Sakharov Ödülü kazananlarının Özgür Düşünce Elçileri olarak özel bir rol üstlendiğinin bilincinde 

olarak, Sakharov Ödülü kazanlarının ortak eylemleri ile dünya çapında insan hakları savunucularını 

Avrupa Parlamentosu himayesi altında korumak için güçlerimizi birleştirmeyi kabul etmiş 

bulunuyoruz." kelimeleri ile ifade edilen kısmı kapsamında; 

 

B. Konseydeki Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin 25 Haziran 2012 tarihli İnsan Hakları ve Demokrasi 

kararları gereği insan hakları ve demokrasi alanında çok taraflı forumlara dahil ortaklar ve 

uluslararası kuruluşlar ile birlikte çalışma konusundaki taahhüdü ve Avrupa Birliği Konseyinin, 

AB'nin İnsan Hakları politikasının etkililiği ve görünürlüğünü geliştirmek üzere İnsan Hakları AB 

Özel Temsilcisinin (EUSR) önemini vurgulaması ve Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Komisyonu 
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ile yakın işbirliği içerisinde, sivil toplum ile de samimi bir ortaklık kurarak çalışacağını beyan 

etmesi bağlamında; 

 

C. Avrupa Parlamentosunun 13 Aralık 2012 tarihli, AB'nin insan hakları stratejisinin 

değerlendirilmesi üzerine verdiği kararda AP'nin Sakharov Ödülü Ağının potansiyelinin diğer AB 

kurumları tarafından daha etkili bir şekilde kullanılması ihtiyacının vurgulanması ve insan hakları 

açısından endişe verici durumdaki ülkelere görev için giden AP temsilciliklerinin özel olarak insan 

hakları sorunlarını dile getirmekle görevli üyelerinin olması önerisinde bulunması ve 

Parlamentonun her bir temsilciliğinin ve her ilgili komitesinin özel olarak ilgili bölge, ülke ya da 

alandaki insan hakları portföyünü takip etmekle görevlendirilen bir üyesinin olması ve bu 

görevlendiren kişilerin Parlamentonun İnsan Hakları Alt Komitesine düzenli olarak rapor vermesi 

konusunda görüş bildirmesi gereği; 

 

 

UYARILAR, KAMPANYALAR VE DESTEK EYLEMLERİ 

 

1. Sakharov Ödül Ağı, Sakharov Ödülü Sahiplerinin siyası durumuna özel itina göstererek Ödül 

Sahiplerinin dünya çapında, insan hakları adına birlikte ve Avrupa Birliği ile sivil toplum eşliğinde 

çalışmaya devam edebileceği insan hakları sorunlarını tanımlamaya devam edecek, Ağ Üyeleri de 

bireysel olarak ya da bir arada küresel insan hakları ihlalleri açısından bir uyarı sistemi olarak görev 

yapma ve bireysel ve toplu eylemler aracılığıyla evrensel insan hakları lehinde bir tutum sergileme 

taahhüdünde bulunacaktır; bu taahhüt, insan hakları etkinliklerine katılım, başvuru, ifade ve beyan 

süreçlerinin başlatılması ve bulundukları ülkede ve eylem alanlarında bu ana fikri tanıtmalarını 

içermektedir; 

 

2. Ağ Üyeleri, toplu ya da bireysel olarak, amaçlarına ve durumlarına uluslararası çapta ilgi çekmek 

üzere sembolik olarak insan hakları savunucularını himayeleri altına alacak ve bu şekilde bu kişileri 

baskıya, keyfi tutuklamalara, işkenceye, yargısız infazlara veya idam cezasına karşı korumaya 

yardımcı olacaktır. Sakharov Ödül Ağı, Ödül Sahipleri ile insan hakları konulu faaliyetleri 

nedeniyle hapiste olan ya da mahkemeleri devam eden diğer insan hakları savunucularını bireysel 

ya da toplu olarak destekleme, bu kişilerin durumuna uluslararası çaplı ilgi çekme ve uygun 

durumlarda bu kişilerin keyfi suçlamalara ve hapis cezalarına karşı korunmasına yardımcı olmak 

için mahkemeye katılma taahhüdünde bulunmaktadır; 

 

3. Sakharov Ödül Ağı, dokunulmazlıkların aleyhinde bir duruş sergilemektedir ve bireyler ya da 

gruplara uygulanan tacizler veya devlet destekli diğer türde hasımane davranışlara karşı bir tutum 

benimsemiştir; Sakharov Ödül Ağı, soykırım suçu işleyen ya da BM insan hakları sözleşmelerini 

ihlal eden diğer eylemlerde ya da insanlık suçlarında, işkence, dayak ve keyfi tutuklama 

eylemlerinde bulunan devlet kurumlarını ve devlet çatısı altında çalışan kişileri koruyan 

dokunulmazlık mekanizmalarının aleyhine çalışmalar yürütme taahhüdünde bulunmaktadır, Ağ, 

uluslararası mercileri savaş sonrası dönemde farklı bölgelerde olduğu gibi dokunulmazlık kaydı 

tutmaya çağırmaktadır; 

 

4. Sakharov Ödül Ağı, sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde çalışarak, ülkelerinde risk altında 

olan Sakharov Ödülü Sahipleri ile diğer insan hakları savunucuları ve bu kişilerin aileleri için geçici 

koruma sağlayacak bir Sakharov Ödülü İnsan Hakları Savunucuları Sığınağı kurma seçeneğini göz 

önünde bulunduracak, Ağ Üyeleri de gerçek anlamda sığınak ihtiyacı olan veya mücadeleye ara 

vermesi gereken gerçek insan hakları savunucularının bu sığınak için önerilmesi yönünde 

çalışmalar yürütecektir; Ağ Üyeleri sığınma amaçlı vize almak isteyen insan hakları savunucuları 

için destek mektupları yazabilecektir; 
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AB KURUMLARI İLE İŞBİRLİĞİ VE DOĞRU UYGULAMALAR 

 

5. Sakharov Ödülü Sahipleri, başta Dış İşleri Komitesi (AFET) ve İnsan Hakları Alt Komitesi 

(DROI) olmak üzere Avrupa Parlamentosunu ve AB Temsilciliklerindeki insan hakları odak 

noktalarını ilgili ülkeler ve eylem alanlarındaki insan hakları sorunlarındaki önemli gelişmeler 

konusunda zamanında uyarmak ve bilgilendirmekten sorumlu olacaktır; Ödül Sahipleri, AB ile 

ülkelerindeki sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimi kolaylaştırma yönünde görev üstlenecek, 

Ödül Sahipleri ve ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ve korunması için 

uluslararası sivil toplum örgütlerinden de yardım alınabilecektir; 

 

6. Sakharov Ödül Ağı, demokratikleşme ve insan haklarında gelişme sağlamak amacıyla önemli 

insan hakları sorunları ile ilgili olarak AB seçim gözlem görevlilerine bilgi sağlama yönünde 

çalışacaktır; 

 

7. Sakharov Ödülü Sahipleri, parlamento temsilcilikleri üçüncü ülkelere seyahat ettiğinde ve Ödül 

Sahipleri Avrupa Parlamentosunu ziyaret ettiğinde insan hakları ile ilgili olarak genel endişe konusu 

sorunları tartışmak üzere bir araya gelme sorumluluğunu üstlenmektedir; 

 

8. Sakharov Ödül Ağı, Avrupa Birliği kapsamında Avrupa Harici Eylem Hizmeti ve Üye Ülke 

temsilcilikleri aracılığıyla, Üyelerine özellikle risk altındaki Sakharov Ödülü Sahipleri ile insan 

hakları savunucularının korunması konusunda kayda değer diplomatik taahhütte bulunmaları için 

çağrıda bulunmaktadır; 

 

9. Sakharov Ödül Ağı, mesajın hem hükümet hem de halk tarafından duyulması için, kalıcı insan 

hakları ihlallerinin görüldüğü vakalar karşısında AB'nin bu durumu yüksek sesle dile getirmesi 

çağrısında bulunmaktadır; 

 

10. Sakharov Ödül Ağı, AB Dışişleri Bakanları ile hükümetlerini, Sakharov Ödül Ağı Üyelerinin 

katıldığı, insan hakları konulu kamusal tartışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmeye çağırmaktadır; 

Dış İşleri Komitesi (AFET) ve İnsan Hakları Alt Komitesinin (DROI), Sakharov Ödül Ağının 

çalışmaları ile ilgili olarak AB ulusal parlamentoları arasında farkındalığı artırmak üzere çalışmalar 

yürütecektir; 

 

11. Sakharov Ödül Ağı, parlamentolar arası temaslar ve parlamentolar arası forumlar çerçevesinde, 

karşı tarafların sürece dahil olmasını ve ilgili ülkelerde insan hakları ile insan haysiyetinin 

savunulması gibi bir amaca hizmet etmesini sağlamak üzere, AB Üye Ülkelerinin Ulusal 

Parlamentolarına hem çift taraflı hem de çok taraflı düzeyde etki gücünü göstermeleri yönünde 

çağrıda bulunmaktadır; 

 

12. Sakharov Ödül Ağı, insan hakları durumunda riskler bulunan ülkelerin ziyaret edilerek insan 

hakları ve kişisel özgürlüklerin yerinde incelenmesi, kurbanlar, insan hakları savunucuları, ilgili 

bölgedeki STK'lar ve sivil toplum grupları ile bir araya gelinmesini sağlayacak bir komite kurma 

davetinde bulunmaktadır; bu komite, Sakharov Ödülü Kazananları ile Avrupa Parlamentosu 

Üyelerinin AB kurumları ile ortaklaşa kurduğu bir komite olmalıdır; 
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İNSAN HAKLARI STANDARTLARI KONUSUNDA EĞİTİM VE KÜRESEL FARKINDALIK 

 

13. Sakharov Ödül Ağı Üyeleri, uluslararası insan hakları kuruluşları ve sivil toplum grupları ile 

işbirliği içerisinde, bireysel veya toplu olarak, insan hakları ihlallerine karşı kamusal alanda, 

uluslararası, bölgesel ve yerel forumlarda, medyada ve akademik, kültürel ve diğer ilgili forumlarda 

ses çıkarmak suretiyle uluslararası insan hakları kampanyalarına destek verecektir; 

 

14. Sakharov Ödül Ağı, kendi ülkelerinde uluslararası insan hakları standartları farkındalığının 

geliştirilmesi ve ulusal mevzuata dahil edilmesi için bir Sakharov Ödülü Bursu sağlayacaktır; Ağ 

Üyeleri, dünya çapında insan haklarının geliştirilmesi yönünde çalışacak adayların önerilmesi için 

çalışacaktır; Üyeler, deneyimleri ve uzmanlıkları ile burs programına katkıda bulunacak, Avrupa 

Parlamentosu, uluslararası insan kaynakları sorunları ve standartları konusundaki bilgilerinin 

geliştirilmesi için insan hakları savunucularına eğitim olanağı sunma seçeneğini göz önünde 

bulunduracaktır; 

 

15. Sakharov Ödül Ağı Üyeleri, bireysel ve toplu olarak, çocuklara karşı şiddetin sonlandırılması ve 

çocuk eğitiminin desteklenmesi için yürütülen uluslararası kampanyayı, çevrimiçi kampanyalara ve 

etkinliklere katılmak, açıklama yapmak ve çocukların zor koşullar altında yaşadığı yerlere 

ziyaretlerde bulunmak suretiyle küresel ve bölgesel çaplı farkındalık yaratma yoluyla destekleme 

taahhüdünde bulunmaktadır; 

 

 

BAŞVURULAR 

 

16. Sakharov Ödül Ağı, İran yönetimini Sakharov Ödülü Sahipleri olan ve siyasi mahkumları yasal 

olarak savunmada suçlanan Nasrin Sotoudeh ve ifade özgürlüğünü ve örgütlenme hakkını kullanan 

Jafar Panahi için genel af çıkarmaya ve tüm suçlamalardan aklayarak seyahat yasaklarını kaldırma 

çağrısını yapmaktadır; 

 

17. Sakharov Ödül Ağı, Çin yönetimini, Sakharov Ödülü Sahibi Hu Jia'ya uygulanan kısıtlamaların 

kaldırılması ve kendisine ifade ve örgütlenme özgürlüğünün tanınması, Jia'nın yurt dışına seyahat 

etmesine izin verilmesi ve keyfi gözaltılara son verilmesi ve Jia'nın dayaklardan korunması 

çağrısında bulunmaktadır; Sakharov Ödül Ağı, Çin mercilerini, insan hakları savunucuları ile siyasi 

muhaliflerin misilleme korkusu yaşamaksızın kendilerini özgürce ifade etmesine izin vermeye ve 

hapse atılmış tüm insan hakları savunucularını serbest bırakmaya çağırmaktadır; 

 

18. Sakharov Ödül Ağı, Suriye halkının yanı sıra halen Şam'da trajik ve uzun süreli savaş süreci 

yaşayan Sakharov Ödülü Sahibi Razan Zaitouneh ile ilgili endişelerini belirtip onlarla dayanışma 

içerisinde olduğunu ifade etmektedir, Suriye yetkililerini sivillere karşı askeri müdahalede 

bulunmamaya, insan hakları ve insan haysiyetine saygı duymaya çağırmakta, uluslararası topluluğu 

da Suriye içinde ve dışında Suriyelilere insani yardım ve tıbbi destek sunma konusunda teşvik 

etmektedir; 

 

19. Sakharov Ödül Ağı, Sakharov Ödül Sahiplerine karşı başta tutuklama, dayak ve örgütlenme 

özgürlüğü kısıtlamaları olmak üzere insan hakları, düşünce özgürlüğü ve vatandaşlık haklarının 

ihlali olarak görülebilecek tüm eylemleri kınamaktadır; Ağ, Sakharov Ödülü Sahibi Dama de 

Blanco Sonia Garro dahil olmak üzere Küba'da ve dünyanın geri kalanında bulunan siyasi suçlu ve 

mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulunmakta, 2002 yılı Sakharov Ödülü Sahibi Oswaldo 

Payá'nın ölümünün de incelenmesi talebinde bulunmaktadır; 
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20. Sakharov Ödül Ağı, onlarca yıldır devam etmekte olan Kürt sorununa kalıcı bir çözüm bulmak 

üzere Türk Hükümeti ile hapiste bulunan Kürt Lideri Abdullah Öcalan arasında sürmekte olan barış 

görüşmelerini de hoş karşıladığını belirtmektedir; 

 

21. Sakharov Ödül Ağı, evrensel insan hakları ve insan haysiyetinin desteklenmesi yönündeki 

bağlılığı artırmak üzere üyeleri arasında daha kuvvetli bağlar kurmak amacıyla Parlamento'nun 

görev süresi dahilinde en az bir kere daha toplanacağını taahhüt etmektedir. 

 


