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VATANDAŞLIK BEYANNAMESİ 
Vatandaşların katılımı için küresel çerçeve  

Biz, vatandaşların, kendi toplumlarımızın şekillenmesine katılma hakkına sahibiz 

İnsan hakları ve temel özgürlükler, dünya çapında giderek daha fazla ihlal edilmektedir. Birçok ülkede insanlar ve onların 
kurdukları kuruluşlar ciddi sınırlamalarla karşı karşıya kalıp, onlarin kendi  toplumlarının şekillendirilme süreçlerine katılım 
hakları da engellenmektedir. Eylemciler, tehdit altında kalmakta, zulüm görmekte, tutuklanmakta, işkenceye maruz kalmakta ve 
öldürülmektedir. Sivil toplum örgütleri damgalanmakta, örnek olarak; yabancı ajan veya aşırıcı olarak, kendi görevlerini yerine 
getirmede engellenmekte, maddi desteklerden yoksun bırakılmakta, çalışmaları ve dağılımları yasaklanmaktadır. Vatandaşların 
kamu hayatına katılımı için fırsatlar sınırlı veya kapalıdır. 

Ancak, kadın ve erkek vatandaşlarınin katılımlarına kadar, dünyanın sürekli yoksulluk, şiddetli aşırıcılık, büyüyen eşitsizlik ve 
iklim değişikliklerini de ekleyecek olursak, en büyük zorlukların üstesinden gelmesi mümkün olmayacaktır.   

Vatandaşların bireysel ve toplu katılımı, demokrasiye hayat vererek anlam katmaktadır. Bu, hoşgörülü ve huzurlu toplumların 
kurulması ve gelişmesi sürecinde, insan haklarının korunmasına ilişkin bir esası oluşturmaktadır. Bununla birlikte, kamu 
görevlerinde bulunan ve güçlü pozisyonlara sahip olan kişilerin, yaptıklarının hesabını vermek ve kamu yararına çalışmaları 
sağlanmaktadır.  

Biz, vatandaşların kendi toplumlarının, kendi ülkelerinin ve bizim gezegenimizin şekillendirilmesi sürecine katılımlarına dair her 
engel girişimini reddetmekteyiz. 

 Vatandaşlık Beyannamesi, vatandaşların katılım çerçevesini sağlamaktadır  

Vatandaşlık Beyannamesi, herkesin ortak özelliği olarak kökleri insanlığa dayanmakta, evrensel olarak kabul edilmiş olan insan 
hakları, özgürlükleri ve ilkelerini yansıtmaktadır. O, mevcut uluslararası hukuk ve anlaşmalar dahilinde, vatandaşların haklarını 
tanımlayarak, onların katılımları hususunda bir çerçeve sağlamaktadır.   
Bütün hükümetler, kamu yönetiminin her seviyesi, uluslararası kuruluşlar, dünyadaki iş dünyası ve sivil toplum örgütler, işbu 
Beyanname'nin hükümlerini kabul etme ve uygulama zorunluluğundadır.  

Biz, vatandaşlar, saygı duyulacak, korunacak, teşvik edilecek ve her yerde, tamamen ve hiçbir ayrımcılık yapılmadan 

bu haklara sahibiz:  

 1. İfade özgürlüğü:   Herkes kendi tutum ve fikirlerini paylaşmak, onlar üzerine tartışmak ve teşvik etmek, 
başkalarının fikirlerini desteklemek veya desteklememek hakkına sahiptir. 

 2. Bilgi alma özgürlüğü:   Herkes bütün kamu bilgilerine kolay ve zamanlı erişim hakkına sahiptir.  
 

 3. Toplanma özgürlüğü:   Herkes, başka kişiler ile sakin bir şekilde toplanıp, kendi ortak hedef  ve 
isteklerini gerçekleştirme hakkına sahiptir. 

  4. Dernek / kuruluş kurma özgürlüğü:   Herkes sakin bir şekilde kendi hedeflerini geliştirmek amacıyla,  
farklı kuruluş kurma, katılma veya destekleme hakkına sahiptir. 

Vatandaşların bu haklarına sahip olması için, aşağıdakilerin temin edilmesi gerekmektedir: 

 5. Etkili katılım:   Vatandaşlar ve onların kurdukları kuruluşlar, yerel, ulusal ve küresel seviyedeki kamu 
politikaları ve karar alma süreçlerine ciddi bir şekilde katılmaları ve etkili olmaları hakkına sahiptir. 
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 6. Maddi destek:   Vatandaşlar ve onların kurdukları kuruluşlar, kendi ülkelerinden ve diğer ülkelerden 
maddi destek istemeleri ve sağlamaları hakkına sahiptir. 

 7. İşbirliği imkanları:   Vatandaşlar ve onların kurdukları kuruluşlar, yurt içi ve yurt dışı diyalog ve 
işbirliklerine katılmalarında özgürdür. 

Bu haklar, başkalarının haklarını engellemedikçe veya kin, ayrımcılık, d]şmanlık ya da şiddet teşvik etmedikçe 

yasaldır.  

Vatandaşlar, onların hükümetleri ve kamu kuruluşları arasında hepimize maksimum faydalı bir iletişimin 

kurulması amacıyla, aşağıdaki ilkelerin uygulanması gerekmektedir: 

 8. Koruma görevi: Her hükümet kendi vatandaşları ve onların kurdukları kuruluşlara yaşamlarında 
zulüm, işkence veya tehdit olmaksızın ve temel özgürlüklerini talep ettiklerinden dolayı toplumsal 
herhangi bir cezaya tabi tutulmayacakları hakkını sağlar..  

 9. Sağlayan çevre: Her Hükümet işbu Beyanname'de belirtildiği üzere, vatandaşların hak ve 
özgürlüklerini saygılamak, korumak, teşvik etmek ve yerine getirmek için yasal, idari ve diğer tedbirlere 
sahiptir. Aynı zamanda şüpheli faillerin uluslararası standartlara uygun olarak hesap vermeleri açısından, 
bireyler ve kuruluşlar üzerine gerçekleşen saldırıları araştırmaktadır. 

  10. Kamusal sorumluluk: Hükümet, iş dünyası ve sivil toplum örgütleri kamuya karşı sorumludur.  

 

Bizim bireysel ve toplumsal sorumluluğumuz  

Kadın ve erkek vatandaşlar ile onların kurdukları kuruluşlar, dünya çapında adalet ve onuru savunmaktadırlar. 

Onların katılımı, bizim zorluklarımızın üstesinden toplumca gelmemize imkan sağlamaktadır.  

Hükümet, iş dünyası veya herhangi bir sivil toplum örgütüne bağlı olup olmamaksızın, bizim toplumsal 

sorumluluğumuz, barışçıl, adil ve sürdürülebilir bir geleceği sağlamak ve katkıda bulunmaktır. 

 İMZAYA YETKİLİ OLARAK 

 Bütün Hükümet ve onların kuruluşlarından, kadın ve erkek vatandaşlarımızın iştirak edeceği, 
bütün uluslararası sözleşmeler ve anlaşmaların tamamen saygılaması, korunması, tamamen 
teşvik ve uygulamalarını talep etmekteyiz. Aynı zamanda  iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, 
uluslararası kuruluş ve diğer faktörlerin bu anlaşmalar çerçevesinde eylemlerde bulunmaya 
davet etmekteyiz.   

 Biz, işbu Beyanname çerçevesinde belirtildiği üzere, insanların haklarını korumak ve bu hakları 
sağlamakla yükümlüyüz.  

 Biz kendi toplumlarının şekillendirilmesi sürecine iştirak edecek bütün insanlar ile dayanışma 
içerisindeyiz.  
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