“İnsan hakları ortamının
yeniden inşası için ifade,
medya, örgütlenme ve
toplanma özgürlüğünü
savunmak”

Bu broşür Avrupa Birliği Desteği ile Türkiye
İnsan Hakları Vakfı tarafından yürütülen “İnsan
Hakları ortamının yeniden inşası için ifade, basın,
örgütlenme ve toplantı özgürlüklerini savunmak”
projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçeriğin
sorumluluğu tamamıyla Türkiye İnsan Hakları
Vakfına aittir ve AB görüşlerini
yansıtmak zorunda değildir.

NEAR-TS/2019/411-108
01.12.2019 tarihinde TİHV tarafından
yürütülmeye başlamıştır ve 24 ay
sürecektir.

İnsan hakları mücadelesinin tüm aktörleri,
son dönemde ifade, medya, örgütlenme ve
toplantı özgürlüğü haklarının ihlallerinin ana
hedefidir. Bu alanda yaşam hakkı ihlalleri,
şiddet ve tehditler giderek artmakta, alanda
çalışan kurumlar resmi ve gayrıesmi baskılarla
yüzleşmektedir. Bu nedenle Türkiye’de insan
hakları alanında çalışan tüm örgütler, aktivistler
projenin birincil hedef kitlesidir. Bunun yanında
Barış için Akademisyenler, genç avukatlar,
doktorlar ve sosyal hizmet çalışanlarının
desteklenmesi ile uluslararası insan hakları
mekanizmaları, kurumları ve yargı organları ve
genel kamuoyuna erişilmesi planlanmaktadır.

www.bulustasarim.com.tr

Proje Hedef Kitlesi

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV),
Türk Medeni Yasası’na göre kurulmuş,
hükümet dışı ve bağımsız bir kuruluştur.
Statüsü 30 Aralık 1990 tarihli ve 20741 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Mithat Paşa Caddesi No: 49/11, 6. Kat, 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: (0312) 310 66 36 • Fax: (0312) 310 64 63
tihv@tihv.org.tr • www.tihv.org.tr

Projenin amacı sivil toplum
aktörlerinin ve kamuoyunun ifade,
medya, örgütlenme ve toplanma
özgürlükleri ile ilgili ve bilgi ve
farkındalıklarını arttırmak ve sivil
alanın kapanmasına yol açan
bugünkü koşullar altında, sivil
toplumun kapasitesinin insan
hakları alanında dönüştürücü
bir etki yaratmasına katkıda
bulunmaktır.

Proje Hedefleri
1.

İfade, medya, örgütlenme ve toplanma
özgürlükleriyle ilişkili ihlallerin
görünürlüğünün arttırılması

2. İnsan hakları alanındaki eğilimlerle,
ulusal ve uluslararası mekanizmalar ve
araçların işlevselliğiyle sivil toplumun
yanıt verme kapasitesi arasındaki
ilişkilerin analitik ve ampirik olarak
değerlendirilmesi
3. Kamuoyunda kampanya ve kültür
sanat etkinlikleriyle hak kültürünün
yaygınlaştırılması
4. İnsan hakları savunucularının ve genç
avukat, hekim, psikolog ve sosyal hizmet
çalışanlarının insan hakları ihlallerini
tespit etme, bildirme ve önleme
kapasitelerinin artırılması
5. Sivil toplumun baskı altında olduğu
bu ortamda savunucular arası kollektif
strateji ve uygulama modellerinin
geliştirilmesine katkıda bulunmak
6. Barış imzacısı olmaları nedeniyle
KHK ile üniversiteden atılmış bir grup
akademisyenin insan haklarıyla ilgili
akademik çalışmalarını desteklemek

Projenin Ana Faaliyetleri
1.

Türkiye’de baskı altında olan ve
daraltılan sivil alanla ilgili derinlemesine
bakış sağlayacak üç araştırma
gerçekleştirilecektir:
a. 2015-2019 arasında insan hakları
ihlallerinde değişen örüntülerin
Türkiye’deki sivil alanın kapatılmasıyla
ilişkisinin değerlendirilmesi

b. Sivil alanın kapanışında
güvenlikleştirme söylem ve
pratiklerinin rolü
c. 1990’lardan bu yana Türkiye’de insan
hakları mücadelesinin değişen
uygulamaları
2. İnsan hakları ve temel özgürlükler
hakkında farkındalık yaratmaya yönelik
kampanya faaliyetleri aşağıda belirtilen
başlıklarda yürütülecektir.
a. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri
her iki sene insan hakları haftasında
çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
b. İnsan hakları alanında uzun
yıllar emek vermis savunucularla
görüşmeler yapılarak bir belgesel
film çekilecektir.
c. Dökümantasyon Merkezi’nin
günlük insan hakları ihalleri dörder
aylık raporlarının sonuçlarından
yararlanılarak, ifade, medya,

örgütlenme ve toplanma
özgürlüğü ihlallerine odaklanmış
farkındalığı arttıracak bir kampanya
yürütülecektir.
d. Barış için akademisyenlerin yaşadığı
hak ihalleriyle ilgili görünürlük
çalışmaları yapılacaktır.
3. İnsan hakları alanında çalışan sivil
aktörlerin baskı ortamında faaliyet
gösterme yeterliliğini arttırma
amacıyl İzmir ve Diyarbakır’da a
çalıştaylar, eğitimler ve sempozyumlar
düzenlenmesi planlanlanmıştır. Bu
amaçla:
a. İnsan hakları eylem planı çalıştayları,
b. İnsan Hakları Sempozyumları (2020
ve 2021)
c. Eğitim Programları
i.

İletişim ve Görünürlük Eğitimi
(Diyarbakır, İzmir),

ii. Etkili Dokümantasyon ve
Araştırma Eğitimi (Diyarbakır,
İzmir),
iii. Genç Avukatlar için İnsan Hakları
Savunuculuğu Eğitimi
4. İnsan Hakları Araştırma Danışmanlık
Programı: BAK akademisyenleri
tarafından akademi dışında yürütülen,
insan hakları alanında bir araştırma
danışmanlık modelinin geliştirilmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla KHK’lar ya
da barış imzacısı olmaları nedeniyle
eğitim süreçlerinde sorunlar yaşayan
genç akademisyenlere destek olunması
planlanmıştır.

