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BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Bizimle İngilizce ve Almanca iletişime 

geçebilirsiniz. Ekibimizde konuşulan başka 

diller de vardır. Bize kendi dilinizde ulaşmayı 

deneyin, size yardımcı olmak için elimizden 

geleni yapacağız.

BİZE KATILIN
Uluslararası Af Örgütü’nün insan hakları çalışmalarını 

desteklemenin pek çok yolu vardır. İster aktif bir grup üyesi 

olun isterseniz de sadece evinizin konforu içerisinde 

harekete geçin.

Risk altındaki bireylerin yaşamlarını acil 

eylemlere katılarak kurtarın.

www.amnesty.de/urgent-actions

Bir dilekçe imzalayarak ihlallerin sorumlularına 

baskıda bulunun.

www.amnesty.de/aktuelle-aktionen

İnsan hakları için mektup yazın ve 

ümit aşılayın.

www.amnesty.de/bgdv

Üye olarak çalışmalarımızı 

destekleyin.

www.amnesty.de/mitglied-werden

Bağımsızlığımızın koruyucusu olmak  

için bağışta bulunun.

www.amnesty.de/spende

Herkes katılabilir ve katılımın çok sayıda 

farklı yolu vardır.

www.amnesty.de/mitmachen
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ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ’NE 
HOŞGELDİNİZ
Uluslararası Af Örgütü adaletsizliği kişisel bir mesele olarak gören 
yedi milyondan fazla kişinin oluşturduğu küresel bir harekettir. Bizler, 
herkesin insan haklarına sahip olduğu bir dünya için mücadele 
ediyoruz. 1977 yılında dünyanın her yerinde işkenceye son verilmesi 
için gerçekleştirdiğimiz kampanya ile Nobel Barış Ödülü’nü aldık.  

Finansal kaynağımızı üyelerimiz ve sizler gibi insanlar sağlıyor. 

Hiçbir politik ideoloji, ekonomik çıkar ve dine bağlı değiliz. Ve hiçbir 

hükümet denetimimizden muaf değil. Hiçbir durum ümitsiz değil.

HİKAYEMİZ - 50 YILI AŞKINDIR  
İNSAN HAKLARI SAVUNUCULUĞU

Uluslararası Af Örgütü 1961 yılında kuruldu. O zamandan bu 

yana reddedildiği her yerde adalet için mücadele ediyoruz. 

İnsanları koruyor, özgürlük ve hakikat haklarını ve insan onurunu 

savunuyoruz. Yasadışı tahliye, işkence ve infazın engellenmesi için 

harekete geçiyoruz. Göçmen ve mültecilerin hakları için mücadele 

ediyor, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı ayaklanıyor ve insan hakları 

ihlalleri için hesap verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca hükümetlerden 

iklim değişikliğine karşı verilen mücadelede eyleme geçmelerini 

bekliyoruz çünkü bu bir insan hakları meselesidir.

Tüm bunları insan hakları ihlallerini soruşturarak ve ifşa ederek, 

küresel olarak harekete geçerek ve gelecek kuşakları eğiterek  

yapıyor ve böylelikle insan haklarına dair hayallerin bir gün herkes 

için gerçeğe dönüşmesini istiyoruz.  

Berlin’in İngilizce konuşulan Af Örgütü grubu, 2014 yılında „İşkenceyi Durdurun“  
kampanyası için eylemde.

İNSAN HAKLARI NEDİR?

İnsan hakları, her birimizin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerdir. 

Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin 30 maddesi çalışmalarımızın 

temelini ve motivasyonunu oluşturur.

DEĞİŞİM NASIL MEYDANA GELİR?

ARAŞTIRMA: İnsan haklarında değişim gerçeklerle 

başlar. Uzmanlarımız dünyanın her yerinde hükümetler 

ve diğerleri tarafından gerçekleştirilen insan hakları 

ihlallerine dair bilgileri titiz bir şekilde araştırır ve bu 

araştırmalar tekrar denetimden geçirilir. 

SAVUNUCULUK VE LOBİCİLİK: Analizlerimizi devletler,  

firmalar ve karar vericilere doğru olanı yapmaları için 

etki etmek ve baskı yapmak amacıyla kullanıyoruz.

KAMPANYA VE EYLEMLER: Dilekçeler, mektuplar 

ve protestolar aracılığıyla dünyanın her yerinden 

kampanyacılar değişimi gerçekleştirebilecek insan ve 

kurumlardan eyleme geçmelerini talep ediyor.

ALMANYA’DA ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ

Biz Uluslararası Af Örgütü’nün Almanya şubesiyiz. Dünyanın 

her yerinde farklı ülkelerde bulunan 50’nin üzerindeki ulusal 

Af Örgütü şubesinden biriyiz. Almanya’nın her yerinden 

150.000’i aşkın Af Örgütü üyesi insan hakları için verdiğimiz 

mücadeleyi destekliyor. Ülkenin çeşitli yerlerinde 600’den 

fazla grup bulunuyor. Gönüllü üyeler etkinlikler, eylemler ve 

dilekçeler organize ediyorlar ve Uluslararası Af Örgütü Almanya 

Şubesi’nin Berlin Sekreterliği’nin çalışmaları hakkında insanları 

bilgilendirmede büyük önem taşıyorlar.

Stratejik yönetimimiz ve kampanya odağımız senelik genel 

toplantımızda tartışılıp kararlaştırılıyor. Bu toplantılarda her üye 

eşit oy hakkına sahip. Bu ve diğer toplantılar her sene farklı bir 

yerde yapılıyor ve üyelere fikirlerini ifade etmeleri, diğer üyelerle 

tanışmaları ve örgütün karar verme sürecine katılmaları için 

fırsat sunuyor.
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Rusya’nın Pskov şehrinden Yulia Tsvetkova’nın ev hapsine 
16 Mart 2020’de son verildi. LGBTI ve kadın hakları için 

bir kampanya yürüten Yulia Tsvetkova, Mart 2019’dan bu yana 
devlet makamlarının taciz ve ayrıca asılsız soruşturma ve 

kovuşturmalar aracılığıyla yürüttüğü homofobik kampanyasının 
hedefi haline gelmiştir. Uluslararası Af Örgütü kampanyalarına 

Tsvetkova’nın seyahat yasağı kalkana ve hakkındaki tüm  
ceza davaları son bulana kadar devam edecek.
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14 Şubat 2020’de, Uluslararası Af Örgütü’nün 
Ekvator Ginesi’ndeki diplomatik temsilcileri alarma 
geçirmesinin ardından cezaevinden tahliye oldu. 
Tutukluluğu sırasında işkenceye uğramış; tıbbi tedaviye, 
avukatına ve ailesine erişimi engellenmişti. 
Görünen o ki insan hakları çalışmaları 
nedeniyle hedef alınmıştı.

“Artık özgürüm ve eskiden olduğu gibi insan 
hakları için çalışmayı sürdüreceğim. 
Uluslararası Af Örgütü’ne tahliyemle sonuçlanan 
muazzam çabası için teşekkür ediyorum.”


