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-

06.07.2021 tarihinde Kuruluşun web sitesinin güncel haberler
sekmesinden yapılan paylaşımda, 29.06.2021-01.07.2021
tarihleri arasında GANHRI 2021 toplantısına genel bakış
konulu bir paylaşımda bulunulmuştur.
Kaynak:
https://ganhri.org/news-and-events/ (E.T. 13.08.2021)

-

Kuruluşun Twitter hesabından 12.07.2021 tarihinde yapılan
paylaşımda GANHRI’nın ulusal insan hakları kurumlarının
bağımsızlıkları için karşı karşıya kaldıkları tehdit ve tehlikelere
karşı mücadelede Ulusal insan hakları kurumlarını
desteklemek ve korumak için hazır olduğunu ve bu kapsamda
Şili Ulusal İnsan Hakları Kurumunu desteklerini ifade
etmişlerdir.
Kaynak:
https://twitter.com/Ganhri1?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwc
amp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor (E.T. 13.08.2021)

-

BM İnsan Hakları Uzmanının Mali’de gerçekleştirdiği 11
günlük ziyaret sonucu yaptığı açıklamalara, “Sivillere yönelik
devlet korumasındaki zayıflık Mali’nin varlığını tehdit ediyor.”
başlığı ile yer verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.a
spx?NewsID=27364&LangID=E%20(E.t.%2012.08.2021)
(E.T. 13.08.2021)

-

Durban Deklarasyonu ve Eylem Programı (DDPA)’nın 20.
Yıldönümü bağlamında yapılan paylaşımda gençlerin, ırk
ayrımcılığına karşı mücadelenin ön saflarında yer aldığı
belirtilerek, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle
Bachelet’in, ırk ayrımcılığıyla mücadeleye yönelik stratejiler
geliştirmede gençlerin aktif katılımı çağrısına yer verilmiştir.
Kaynak:
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https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DDPA.aspx
(E.T. 12.08.2021)
-

OHCHR
Twitter
hesabında
(https://twitter.com/UNHumanRights) Uluslararası Dünya
Yerli Halkları Gününe ilişkin paylaşımlara yer verilmiştir. BM
Şartı’nın "Biz, Halklar" sözleriyle başladığı; buna yerli
halkların da dâhil olduğu hususu vurgulanmıştır.

-

BM’nin Uluslararası Dünya Yerli Halkları Günü bağlamında
hazırlamış olduğu web sitesinde, tarihsel olarak sosyal
sözleşmelerin yerli halkları dışladığı belirtilerek, kimseyi
geride bırakmama ilkesi ışığında yerli halkları da kapsayan
yeni bir toplumsal sözleşme çağrısında bulunulmuştur.
Kaynak:
https://www.un.org/en/observances/indigenous-day
(E.T. 12.08.2021)

-

Uluslararası Dünya Yerli Halkları Günü bağlamında BM
Youtube hesabından “Yeni Bir Sosyal Sözleşme Çağrısı: Yerli
Kültürel İfadeleri Merkeze Alma” başlıklı video paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://www.youtube.com/watch?v=p3kqb0-v-VI
(E.T. 12.08.2021)

-

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet,
Uluslararası Dünya Yerli Halkları Günü bağlamında şahsi
Twitter hesabından “Yerli halklar kendi kendini yönetme ve
kendi kaderini tayin hakkını kullanabilmelidir. Kendilerine
danışılmalı ve kendilerini etkileyen kamu politikalarının
geliştirilmesine katılmalıdırlar.” ifadelerini içeren bir
paylaşımda bulunmuştur.
Kaynak:
https://twitter.com/mbachelet/status/1424705771384737792
(E.T. 13.08.2021)

-

Yerli Halkları Günü bağlamında, Guatemalalı genç bir yerli
hak savunucusu olan ve yerli gençlerin ve kadınların karar alma
süreçlerinde sesinin duyulması için savaşan Alba Verónica
Yacabalquiej'in hikâyesine yer verilmiştir.
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Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Guatemala_ind
igenous_rights.aspx (E.T. 13.08.2021)
-

OHCHR Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İran’da 15
yaşında tutuklanan ve 10 yıl ölüm hücresinde tutulan çocuk
suçlu Sajad Sanjari'nin 2 Ağustos'ta insan hakları hukuku ihlal
edilerek gizlice idam edilmesinden duydukları dehşet dile
getirilmiş; İran’a çocuk suçluların infazlarına son verme
çağrısında bulunulmuştur. Suç işlendiğinde 18 yaşından küçük
olan kişilere ölüm cezası uygulanmasının kesinlikle yasak
olduğunun altı çizilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/UNHumanRights/status/142476249111302
1440 (E.T. 12.08.2021)

-

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in, tüm
Devletlere yönelik Afganistan’daki düşmanlıkları sona
erdirmek için nüfuzlarını kullanma çağrısına yer verilmiştir.
Kadınlar, azınlıklar, gazeteciler ve özellikle savunmasız
durumdaki diğer kişilerin korunmaya ihtiyacı olduğu
belirtilerek, artan şiddet ve insan hakları ihlallerinin
önlenememesinin, Afganistan halkı için feci sonuçlar
doğurduğu vurgulanmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.a
spx?NewsID=27370&LangID=E
(E.T. 13.08.2021)

-

OHCHR Twitter hesabında, Hükümetler arası İklim
Değişikliği Paneli (IPCC) raporu paylaşılarak; insanların neden
olduğu iklim değişikliğinin, insan yaşamını şekillendirdiği ve
şekillendirilmeye devam edeceği belirtilmiş, acil olarak iklim
eylemine yönelik insan hakları temelli bir yaklaşıma ihtiyaç
duyulduğu vurgulanmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/UNHumanRights/status/142484771659359
0272 (E.T. 13.08.2021)

-

OHCHR Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Şilililerin
tamamen demokratik, katılımcı bir süreç aracılığıyla yeni bir
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Anayasa hazırlamak için tarihi bir fırsata sahip olduğu
belirtilerek; BM Güney Amerika Ofisi’nin süreci
destekleyeceği ve insan haklarının Anayasa'nın kalbine
yerleştirilmesine yardımcı olacağı belirtilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/UNHumanRights/status/142519777180458
5996 (E.T. 13.08.2021)
-

BM insan hakları uzmanlarının, Ermenistan'da azınlık
haklarını desteklediği için suçlamalarla karşı karşıya kalan
Yezidi İnsan Hakları Merkezi'nin kurucusu insan hakları
savunucusu Sashik Sultanyan'a gözdağı vermeyi bırakması
gerektiğine yönelik açıklamalarına yer verilmiştir. Uzmanlarca
geçen yıl verdiği bir çevrimiçi röportajla bağlantılı olarak kin
ve şiddete teşvikle suçlanan Bay Sultanyan'a yönelik
suçlamaları
düşürmesi
için
Ermenistan'a
çağrıda
bulunulmuştur.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.a
spx?NewsID=27372&LangID=E (E.T. 13.08.2021)

-

Columbia Üniversitesi Uluslararası ve Halkla İlişkiler
Fakültesi’nin beş yüksek lisans öğrencisi tarafından yürütülen
insan hakları eğitimi ve öğretiminin çatışmayı önleme ve barışı
sürdürmedeki rolünü anlamaya yönelik raporu, çevrimiçi
gençlik forumunda tartışılmıştır. BM tarafından geliştirilen bir
program kapsamında, uzman fakülte danışmanlarının
rehberliğindeki ekip, BM İnsan Hakları Ofisi tarafından
önerilen proje üzerinde çalışmaktadır. Öğrenci ekibi tarafından
geliştirilen raporla, BM insan hakları politikalarını ve
programlarını desteklemeyi amaçlanmaktadır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/human-rightseducation.aspx (E.T. 13.08.2021)

-

BM İnsan Hakları Uzmanlarının tüm Devletlere yönelik,
gözetim teknolojisinin uluslararası insan hakları standartlarına
uygun olarak kullanımını garanti eden sağlam düzenlemeler
getirene kadar gözetim teknolojisinin satışı ve devri konusunda
küresel bir moratoryum uygulanması çağrısına yer verilmiştir.
Kaynak:
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https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.a
spx?NewsID=27379&LangID=E (E.T. 13.08.2021)

Birleşmiş Milletler
İşkencenin
Önlenmesi Alt
Komitesi / United
Nations
Subcommittee on
Prevention of
Torture (SPT)

-

Uluslararası Gençlik Günü bağlamında, OHCHR web sitesinde
gençlik hakları savunucusu Nafesha Richardson’un hikâyesine
yer verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/NafeshaRichardson.aspx (E.T. 13.08.2021)

-

Uluslararası Gençlik Günü bağlamında, BM İnsan Hakları
Yüksek Komiseri Michelle Bachelet şahsi Twitter hesabından
“Dünyanın dört bir yanındaki gençlerin haklı olarak talep ettiği
gibi; esnek, kapsayıcı, daha yeşil ve daha sürdürülebilir
toplumlar geliştirmemiz gerekiyor. Tüm politikaların onların
ihtiyaçlarını ve seslerini içermesini sağlamalıyız.” içerikli bir
paylaşım yapmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/mbachelet/status/1425795703066927118
(E.T. 13.08.2021)

-

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet,
Özbekistan Taşkent’te gerçekleştirilen Gençleri Küresel
Eyleme Dâhil Etme Dünya Gençlik Hakları Konferansı’na
video mesaj aracılığıyla katılım sağlamıştır. Gençlerin kamusal
hayata katılımı kilit öneme sahip olduğunu vurgulamış, bugün
verilen veya verilmeyen kararların bugünü ve geleceği
şekillendireceği ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.a
spx?NewsID=27380&LangID=E (E.T: 13.08.2021)
Belirtilen tarihler arasında Kurum resmi internet sitesinde veya
diğer sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşım ve
etkinlik bulunmamaktadır.

-
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AGİT Demokratik
Kurumlar ve İnsan
Hakları Ofisi /
OSCE Office for
Democratic
Institutions and
Human Rights
(ODIHR)

Ulusal İnsan
Hakları Kurumları
Avrupa Ağı /
European
Network of
National Human

-

06.08.2021-13.08.2021 tarihleri arasında Ofis’in web sitesinde
paylaşım yapılmamıştır.

-

06.08.2021 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında “ODIHR, bir
Proje Koordinatörü arıyor! AGİT hedef bölgelerindeki
projeleri yönetme konusunda en az 8 yıllık deneyiminiz varsa,
bu sizin için doğru fırsattır.” Şeklinde paylaşım yapılarak
başvuru için “bit.ly/3yqvCDT” linki verilmiştir. Ayrıca
başvuruların 11 Ağustos’a kadar yapılabileceği belirtilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1423555806071492608
(E.T. 13.08.2021)

-

09.08.2021 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında “#Nefret
Suçunun yol açtığı zararı onarmak, mağdurlara daha iyi yardım
etmemize ve nefret suçlarının toplum üzerindeki daha geniş
etkisini ele almamıza olanak tanır. Bunun onarıcı adalet
uygulamaları yoluyla nasıl yapılabileceğini öğrenmek için
ODIHR ve @rechte_gewalt web seminerine katılın.” Şeklinde
paylaşım yapılarak seminer için “bit.ly/3ApUiNC” linki
verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1424704698494373891
(E.T. 13.08.2021)

-

12.08.2021 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında “#Gençlik
coşkusu, kamusal hayata katılım ve yenilikçi vizyon, #AGİT
bölgesindeki demokrasinin durumunu şekillendiriyor ve
gelecekte de bunu yapmaya devam edecek.” Şeklinde paylaşım
yapılarak
Gençlik ve Demokrasi Gündemi için
“bit.ly/3AvB8px” linki verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1425800536188768260
(E.T. 13.08.2021)
20.07.2021 tarihinde ENNHRI, Avrupa Birliği göç ve sığınma
fonlarının insan hakları incelemesinde UİHK'ların rolünü
özetleyen yeni yayınını web sitesinde yayınlamıştır. Bu yayın
kapsamında
ENNHRI’nin,
2021-2027
döneminde
hükümetlerin kamu fonlarını göç ve sığınma için insan hakları
yükümlülüklerini yerine getirecek ve bu yükümlülüklere uygun
olacak biçimde harcamasını sağlamada önemli bir rol

-
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oynayabileceğine;
hükümetten
bilgi
talep
etmek;
sığınmacıların, göçmenlerin ve mültecilerin karşılaştığı temel
insan hakları sorunlarına dikkat çekmek ve ulusal programların
insan hakları boyutlarını güçlendirmek için önerilerde
bulunmak gibi görevleri yerine getirmesi halinde tecrübe
edeceği fırsatlara ve zorluklara ilişkin genel bir bakış
sunulmaktadır.
Rapora linkten ulaşılabilir:
https://ennhri.org/wp-content/uploads/2021/07/ProfundoBackground-Paper.pdf (E.T. 13.08.2021)

Rights Instituitons
(ENNHRI)

Avrupa İşkencenin
ve İnsanlık Dışı
veya Aşağılayıcı
Muamele veya
Cezanın Önlenmesi
Komitesi /
European
Committee for the
Prevention of
Torture (CPT)
İşkencenin
Önlenmesi Derneği
/ Association for
the Prevention of
Torture (APT)

-

-

28.07.2021 tarihinde Avrupa Komisyonu, AB Üye
Devletlerindeki hukukun üstünlüğü durumunu değerlendiren
ikinci raporunda Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının kilit
rolünün önemini kabul ederek ve ENNHRI aracılığıyla
katkılarına atıfta bulunmuştur. İlgili raporda AB’de hukukun
üstünlüğüne yönelik eğilimleri, zorlukları ve her Üye Devletin
içinde bulunduğu duruma ilişkin genel bir bakış sunarak ulusal
ve bölgesel düzeylerde UİHK'ların önemi vurgulanmaktadır.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/second-eu-rule-of-lawreport-recognises-key-role-of-nhris-and-provides-basis-fornational-and-eu-level-follow-up/ (E.T. 13.08.2021)
Belirtilen tarihler arasında Kurum resmi internet sitesinde ve
diğer sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşım veya
etkinlik bulunmamaktadır.

Ruanda İnsan Hakları Komisyonu ile yapılan bir işbirliği
çalışması hakkında haber yayımlanmıştır. Bu çalışmanın iki
ana temel üzerinde şekillendiği ifade edilmiştir. Bunlardan ilki
Ulusal insan hakları komisyonu tarafından yayımlanan UÖM
raporlarının güvenilirliği ve doğruluğu noktasıdır. Bu sayede
yetkililerle işbirliği için alıkonulma merkezlerinde işkence ve
kötü muamele riskinin azaltılması hedeflenmektedir.
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-

Komisyonun özel isteği üzerine Uluslararası İşkence
Mağdurları Rehabilitasyon Konseyi ile İstanbul Protokolleri
üzerine ve insan hakları ihlalleri iddialarına ilişkin bir çalıştay
düzenlendiği belirtilmiştir. Bu gibi pek çok aktivitenin Ruanda
özelinde sivil toplum ile yetkililer arasında işbirliğinin
gelişmesinde ve UÖM çerçevesinde gözaltında geçen ilk
birkaç saatteki görevlilerin uygulamaları ve gözaltındaki
kadınların korunması konularında gelişmeler hususunda
önemli olduğu belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/rwanda-fosteringconstructive-engagement-authorities (E.T. 11.08.2021)

-

Özgürlüğünden mahrum bırakılan yerli kadınlar hakkında bir
yazı yayımlanmıştır. Bu yazıda veri eksikliğinin en önemli
sorunlardan biri olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yerli halkın kendi
bölgelerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle öz benliklerini
yitirme
tehlikesiyle
karşılaştıkları
belirtilmiştir.
Özgürlüğünden yoksun bırakılan kadınların genelde
uyuşturucu trafiğinde yer almaları nedeniyle suçlandıkları
belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.apt.ch/en/blog/opening-door-justice-indigenouswomen-deprived-liberty-0 (E.T. 11.08.2021)

-

Sudan, İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Konvansiyonu’na
taraf olduğu için tebrik edilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/apt_geneva (E.T. 11.08.2021)

-

Yerli insanlar için bir paylaşımda bulunulmuştur. Paylaşımda
yerli insanların ayrımcılığa uğrama ve kötü muameleye maruz
kalma ihtimallerinin diğer insanlara göre daha yüksek olduğu
ifade edilmiştir. Bu kişilerin gözaltında iken haklarının
korunması adına kendi geleneklerine saygı gösterilmesinin,
özel bir koruma görmeleri gerektiği ve tercümana ulaşmaları
ve hakları hakkında bilgi sahibi olmalarının öneminden
bahsedilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/apt_geneva (E.T. 11.08.2021)
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Fas Ulusal İnsan
Hakları Konseyi /
Conseil national
des droits de
l’homme
of Morocco

Guatemala İnsan
Hakları
Ombudsmanı/

-

Yerli kadınlarla ilgili bir paylaşıma da yer verilmiştir.
https://twitter.com/apt_geneva (E.T. 11.08.2021)

-

Kurumun resmi internet sitesinde son bir haftayı kapsayan
haber veya paylaşım bulunmamaktadır.
Kaynak:
https://www.cndh.org.ma/an/actualites (E.T. 11.08.2021)

-

Kurumun Twitter hesabında 09.08.2021 tarihinde “Bay
Soulaimane Raissouni ve Bay Omar Radi Davalarının Cinsel
Şiddetle İlgili Suçlar İçin Gözlemlenmesi ve Ön Bulgular”
başlıklı basın açıklaması yayınlanmıştır.
Kaynak:
https://cndh.ma/an/press-releases/preliminary-findingsobservation-mr-soulaimane-raissouni-and-mr-omar-radi-trials
(E.T. 13.08.2021)

-

Kurumun Youtube hesabından yapılan en son paylaşım
yaklaşık iki ay öncesine ait olup güncel bir paylaşım
bulunmamaktadır.
Kaynak:
https://www.youtube.com/c/CNDHMorocco/videos
(E.T.
13.08.2021)

-

Kurumun Vimeo hesabından yaptığı paylaşımlar 4 ile 5 yıl
öncesine ait olup güncel bir paylaşım bulunmamaktadır.
Kaynak:
https://vimeo.com/cndh
(E.T. 13.08.2021)

-

Kurumun Flickr hesabından yaptığı paylaşımlar 2 ile 3 yıl
öncesine ait olup güncel bir paylaşım bulunmamaktadır.
Kaynak:
https://www.flickr.com/photos/cndh-maroc/albums
(E.T. 13.08.2021)

06.08.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisi
tarafından (PDH), Quetzaltenango'da insan ticareti sorunuyla
ilgilenen kurumlarda denetim gerçekleştirilmiştir. Bunlar
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arasında insan ticareti suçlarıyla ilgili yargı yetkisine sahip
Ceza İnfaz Mahkemesi bulunmakla birlikte aynı zamanda
Mağdur
Enstitüsü'nün
bölge
merkezine
ziyarette
bulunulmuştur.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-realizaverificacion-en-instituciones-que-atienden-el-tema-de-tratade-personas-en-quetzaltenango.html (E.T. 13.08.2021)

Procuraduria de
Derechos
Humanos
of Guatemala

Filistin İnsan
Hakları Bağımsız
Komisyonu /
Independent

-

09.08.2021 tarihinde, PDH temsilcisi Colegio Cristo Rey 4.ve
6.sınıf öğrencilerine yönelik çocuk ve ergen hakları konulu bir
eğitim gerçekleştirmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/PDHgt/status/1425532556594847744
(E.T. 13.08.2021)

-

11.08.2021 tarihinde, İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisi'nin
Huehuetenango Yardımcı Delegesi tarafından aşıların varlığını
ve soğuk zincire uygunluğu bilmek ve aşı noktasında yeterli
hemşire personelinin olup olmadığının doğrulanması için La
Salle Básico okulunda ve Centro Comercial Pradera'da bulunan
COVID-19'a karşı aşı merkezlerinin doğrulamasını
gerçekleştirilmiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verificaabastecimiento-de-vacuna-contra-covid-19.html
(E.T. 13.08.2021)

-

İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisi'nin Huehuetenango
Yardımcı Delegesi, cinsel şiddet ve çocuk istismarı
mağdurlarının bakımı için yerel yetkililer ve Huehuetenango
Bölge Hastanesi ile bir koordinasyon toplantısına katılmıştır.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-participaen-reunion-de-coordinacion-para-atencion-de-victimas-deviolencia.html (E.T. 13.08.2021)

-

10.08.2021 tarihinde Komisyon’un resmi web sitesinde Dr.
Jaqaman’ın şahsi sebeplerle istifa etmesi üzerine, birkaç yıldır
Komisyon üyeliğine devam etmekte olan Sayın Issam
Aruri’nin Genel Komiser olarak Komisyon Kurulu tarafından
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seçildiği belirtilmektedir. Filistin STK Ağı kurucu üyelerinden
olan Auri; Kudüs Hukuki Yardım ve İnsan Hakları
Merkezi’nin direktörlüğünü yürütmektedir.
Kaynak:
https://ichr.ps/en/1/26/3234/Succeeding-Dr-Jaqaman-ICHRBoard-of-Commissioners-elects-Mr-Issam-Aruri-asCommissioner-General.htm (E.T. 13.08.2021)

Commission for
Human Rights
of Palestine

-

08.08.2021 tarihinde Komisyon’un resmi web sitesinde fikir
hürriyetini kullandığı için tutuklanan Mustafa Asfour’un
salınması için çağrıda bulunulmuştur.
Kaynak:
https://ichr.ps/en/1/26/3233/ICHR-calls-for-the-immediaterelease-of-Mustafa-Asfour-a-citizen-detained-for-exercisinghis-right-to-free-expression-in-Gaza.htm (E.T. 13.08.2021)

-

03.08.2021 tarihinde Komisyon’un resmi web sitesinde kamu
görevlilerinin ifade özgürlüğüne ilişkin olarak Filistin Bakanlar
Kurulu’nun aldığı bir kararın Filistin Anayasası’na aykırı
olduğuna ilişkin bir bildiri yayınlanmıştır.
Kaynak:
https://ichr.ps/en/1/26/3226/Statement-by-ICHR-on-Freedomof-Expression-for-Public-Officials.htm (E.T. 13.08.2021)

-

26.07.2021 tarihinde Komisyon’un resmi web sitesinde Abu
Zayed (27) isimli şahsın ölümünün ciddi şekilde cezai
soruşturmaya tabi tutulması gerektiği ile ilgili bir bildiri
yayınlanmıştır. Bildiride özellikle Komisyon’a iletilen ön
otopsi raporları ile Gazze İçişleri Bakanlığı’nın açıklamaları
arasındaki tutarsızlığa vurgu yapılmıştır.
Kaynak:
https://ichr.ps/en/1/26/3219/ICHR-calls-for-full-criminalinvestigation-in-the-killing-of-Abu-Zayed-and-to-publish-theresults.htm (E.T. 13.08.2021)

-

06.07.2021 tarihinde Komisyon’un resmi web sitesinde, Deir
al-Balah Merkezi Tedavi ve Rehabilitasyon merkezinde ölen
tutuklu Shadi Nofal ilişkin gerçekleştirilen cezai soruşturmanın
takipçisi olacağını duyurulmuştur.
Kaynak:

11

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Periyodik Uluslararası İnsan Hakları Takip Bülteni

Mısır Ulusal İnsan
Hakları Konseyi /
National Council
for Human Rights
of Egypt
Ruanda Ulusal
İnsan Hakları
Komisyonu /
National
Commission for
Human Rights
Rwanda
Namibya
Ombudsmanlığı /
Ombudsperson’s
Office of Namibia

-

https://ichr.ps/en/1/26/3209/ICHR%E2%80%99s-PressRelease--on-the-Death-of-Shadi-Nofal--A-Detainee-at-theCentral-Correction-and-Rehabilitation-Center-in-Deir-alBalah.htm (E.T. 13.08.2021)
Belirtilen tarihler arasında Komisyon resmi internet sitesinde
ve diğer sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşım veya
etkinlik bulunmamaktadır.

-

Belirtilen tarihler arasında Komisyon resmi internet sitesinde
ve diğer sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşım veya
etkinlik bulunmamaktadır.

-

Kurumun resmi web sitesine erişim sağlanamamaktadır.

-

Kurum hakkında ulaşılabilen tek kaynak, Kurumun Facebook
hesabı olup aşağıda belirtilen bilgiler, söz konusu sosyal medya
hesabından alınmıştır.

-

Kurumun Facebook hesabının linki aşağıda yer almaktadır:
Kaynak:
https://www.facebook.com/pages/category/GovernmentOrganization/Office-of-the-Ombudsman-Namibia760514517374570/ (E.T. 13.08.2021)

-

09 Ağustos 2021 tarihinde ağustos ayında Erongo bölgesinde
(Namibya’nın 14 bölgesinden biri) ziyaret edilecek
topluluklara dair bir paylaşım yapılmıştır:
10 Ağustos: Tubusis Topluluğu
11 Ağustos: Omatjete Topluluğu
12 Ağustos: Omaruru Seçim Bölgesi
16 Ağustos: Otjimbingwe Ofisi
18 Ağustos: Usakos Gençlik Yurdu
19 Ağustos: Spitzkoppe Topluluğu
20 Ağustos: Arandis Seçim Bölgesi

-

09.08.2021 tarihinde, sosyal medya hesabında araştırmacıların
yaptığı topluluk ziyaretlerinde çekilen bir fotoğraf paylaşılmış,
12
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bu ziyaretlerin toplumsal farkındalık artırma faaliyetlerinin bir
parçası olduğu, söz konusu ziyaretlerin, kurumun tanınırlığını
artırmak, şikâyetlerde iletilen sorunları çözmek ve yeni
şikâyetleri almak için yıllık olarak ülke çapında düzenlendiğini
ifade edilmiştir.
Demokratik Kongo
Cumhuriyeti Ulusal
İnsan Hakları
Komisyonu /
National Human
Rights
Commission of
the Democratic
Republic of
Congo
El Salvador İnsan
Hakları Avukatlığı
/ Procurador
Derechos
Humonos El
Salvador

-

Belirtilen tarihler arasında Komisyon resmi internet sitesinde
ve diğer sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşım veya
etkinlik bulunmamaktadır.

-

09.08.2021 tarihinde kurum personelinin “toplumsal cinsiyet
konulu” eğitim verdiğini duyurmuştur.
Kaynak:
https://twitter.com/pddhsantaana/status/142484140983265689
7 (E.T: 20.08.2021)

-

BM Genel Kurulu tarafından belirlenen 9 Ağustos Yerli Halk
Günü ile ilgili paylaşım yapılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/14250983582852
87434 (E.T:20.08.2021)

-

10.08.2021 tarihinde Kurum personeli tarafından Guadalupe
Meryem Ana Katolik Enstitüsünde verilen eğitim ile ilgili
paylaşım yapılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/pddhCabanas/status/142518317275775386
2 (E.T: 20.08.2021)
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-

10.08.2021 tarihinde Kurum personeli tarafından Santa Marta
Eğitim Kompleksinde verilen eğitim ile ilgili paylaşım
yapılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/pddhCabanas/status/142517861596517581
3 (E.T:20.08.2021)

-

11.08.2021 tarihinde “yoksulluk” konulu eğitim ile ilgili
paylaşım yapılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/pddhCabanas/status/142520256192619316
2 (E.T:20.08.2021)

-

11.08.2021 tarihinde El Salvador İnsan Hakları Avukatlığı ile
belediyeler arasında yapılacak olan işbirliğine ilişkin toplantı
yapıldığı duyurulmuştur.
Kaynak:
https://twitter.com/pddhahuachapan/status/142549029383987
6104 (E.T:20.08.2021)

-

11.08.2021 tarihinde Bakanlıkta STK temsilcileri ile sağlık
hakkı konulu toplantı yapıldığı duyurulmuştur.
Kaynak:
https://twitter.com/pddhCabanas/status/142553110186336256
5 (E.T:20.08.2021)

-

12.08.2021

tarihinde

Sonzacate

belediyesine

Poderase

mahallesinde “Eşitlik ve Kadınlara Yönelik Ayrımcılık”
konulu eğitim verildiğini duyurmuştur.
Kaynak:
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https://twitter.com/SonsonatePddh/status/1425586862845009
928 (E.T:20.08.2021)

-

12.08.2021-13.08.2021 tarihlerinde El Salvador İnsan Hakları
Avukatlığı tarafından Kamu Bakanlığı Konsey üyeleri
seçimine sunulan katkı ve katılım hakkında bilgi paylaşımında
bulunulmuştur.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/14258477528739
43040
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/14259706900968
69387 (E.T:20.08.2021)

Kanada İnsan
Hakları Komisyonu
/Canadian Human
Rights
Commission

Arjantin
Ombudsmanlığı /
Defensoria del
Pubelo de la
Nación de
Argentina

-

09.08.2021 tarihinde Labradorlu Innu’ların İnsan Haklarına
İlişkin Takip Raporu yayınlanmıştır. Bu raporda, Labradorlu
Innu’ların, haklarından tam olarak yararlanmanın önünde halen
sistematik ayrımcılık gibi engellerin mevcut olduğuna ilişkin
ayrıntılı tespitler sunulmuştur. Federal ve eyalet hükümetlerini
raporun tavsiyelerini ciddi şekilde değerlendirmeye
çağırdıklarına yer verilmiştir.
Rapora linkten ulaşılabilir:
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/sites/default/files/202108/2766704-CHRC%20Innu%20Followup%20Report%202020-21.pdf (E.T. 13.08.2021)
-09.08.2021 tarihinde Yerli Halklar Gününe ilişkin mesajlar
verilmiş; çok çeşitli kültürlerin, gelenek ve dillerin var olduğu
vurgulanmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/DPNArgentina/status/14247022475109416
99 (E.T: 20.08.2021)
-Arjantin İnsan Hakları Kurumu, kaybolan ve kendisinden
haber alınamayan bir vatandaşın durumuyla ilgili yetkililerce
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hiçbir açıklama yapılmamasından dolayı endişe duyduklarını
belirtmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/DPNArgentina/status/14255054537867796
52 (E.T:20.08.2021)
-Uluslararası Gençlik Gününde, gençlerin değişim süreçlerinde
paydaşlar olarak teşvik edici olma; karşılaşacakları sorunlar ve
zorluklara ilişkin farkındalık yaratma; siyasi, ekonomik ve
sosyal süreçler içerisinde gençlerin potansiyeline dikkat
çekilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/DPNArgentina/status/14255054537867796
52 (E.T: 20.08.2021)
-Doğum yapmış olan kadınlara ve bebeklerine yönelik olarak
“Saygın Bir Doğum İçin Sevgiyle Doğum ve Yeni Doğanlar
İçin Sevgi ve Hassas Bakım” başlıklı yasanın onaylandığı
belirtilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/DPNArgentina/status/14261516621803479
06 (E.T:20.08.2021)

Ekvador
Ombudsmanlığı /
Defensor del
Pueblo of
Ecuador

-

10.08.2021 tarihinde Bilgi ve İletişimin Düzenlenmesi ve
Geliştirilmesi Konseyi arasında "Gazetecilerin Korunması için
Kurumlar Arası Sorumlulukların Artırılması" anlaşması
imzalanmıştır. Anlaşmayla, sorumlulukları ve kapasiteleri
çerçevesinde, Ekvador'daki gazetecilerin ve iletişim
çalışanlarının haklarının korunmasını güçlendirmek için her iki
Kurum arasındaki eylemlerin koordinasyonu sağlanacaktır.

-

“İletişim Konseyi ile yapılan bir anlaşmayla Ekvator
Ombudsmanlığı
ülkedeki
gazetecilerin
ve
iletişim
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çalışanlarının korunmasını teşvik edecek.” ifadelerinin yer
aldığı bir tweet atılmıştır.
İrlanda İnsan
Hakları ve Eşitlik
Komisyonu /
Ireland Human
Rights and
Equality
Commission

-

-

Kaynak:
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/14251877141278
6790 (E.T. 13.08.2021)
03.08.2021 tarihinde Adalet Komisyonunda görüşülmekte olan
Aile Mahkemesi Yasa Önerisine uygulamada deneyimledikleri
eksiklikler hakkında tavsiyelerde bulunulmuştur. Uygulamada
yaşanan sıkıntılar genel olarak; dosya sayılarının kalabalık
olması nedeniyle mahkemelerde yığılmaların yaşanması,
duruşmaların sürekli ertelenmesi, hâkim savcıların dava
yüklerinin fazla olması, çocukların dinlenme usullerinde
tutarsızlıkların yaşanması, hukukçular için aile mahkemesinin
görev alanı bakımından uzmanlık eğitimi eksikliğinin olması,
çocukların dinlendiği ortamların fiziksel koşullarının yetersiz
olmasının aileler ve çocuklar üzerinde olumsuz etkiler
oluşturması olarak sayılmıştır. Yasanın insan haklarına ve
eşitlik ilkesine uygun hale getirilmesi amacıyla 14 kalemde
tavsiyelerde bulunulmuştur.
Tavsiyeler arasında çocuğun yüksek yararı için standartların
insan haklarına uygun şekilde revize edilmesi, çocuğun yüksek
yararının korunması, engelli bireylerin adalete erişimlerini
sağlamak, davalarda uzmanların, ailelerin geleneğini anlamak
adına farklı marjinal gruplardan, sivil toplum kuruluşlarından
görüş alması gibi farklı hususlar yer almaktadır. Tavsiyelere
linkten ulaşılabilir.
Kaynak:
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2021/08/Submission-on-theGeneral-Scheme-of-the-Family-Court-Bill-2020-Final.pdf,
(E.T.13.08.2021).
11.08.2021 de Kurumun Twitter hesabından İrlanda Göçmen
Konseyi tarafından aynı tarihte yayınlanan 2020 Etki Raporu
paylaşılmıştır. Raporda, 2020 yılında 57 göçmenin ırkçılık
vakası ile karşı karşıya geldiği, ırkçılık vakalarında %24
oranında artış yaşandığı ve olayların yarısının iş yerlerinde
meydana geldiği hususlarına vurgu yapılmıştır. Raporun
tamamına linkten ulaşılabilir.
Kaynak:
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https://www.immigrantcouncil.ie/sites/default/files/202108/Impact%20Report%202020_1.pdf, (E.T.13.08.2021).
-

2022-2024 Ayrımcılıkla Mücadele Strateji Planının
çerçevesinin belirlenmesi amacıyla kişi ve paydaşların
önerilerini göndermeleri için sosyal medya üzerinden yazılı
katkı istişaresi çağrısında bulunulmuştur. Katkı ve öneriler bir
form doldurmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Öneri formuna
ve çağrıya aşağıdaki linkten ulaşabilir.
Kaynak:
https://www.ihrec.ie/about/public-consultation,
(E.T.13.08.2021).

Yunanistan Ulusal
İnsan Hakları
Komisyonu /
National
Commission for
Human Rights
Greece
Hırvatistan
Ombudsmanlığı /
Office of the
Ombudsperson
Croatia

-

Belirtilen tarihler arasında Komisyon resmi internet sitesinde
ve diğer sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşım veya
etkinlik bulunmamaktadır.

-

Belirtilen tarihler arasında Kurum resmi internet sitesinde ve
diğer sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşım veya
etkinlik bulunmamaktadır.

Arnavutluk Halk
Avukatlığı /
People's Advocate
Albania

-

Belirtilen tarihler arasında Kurum resmi internet sitesinde ve
diğer sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşım veya
etkinlik bulunmamaktadır.

Avustralya İnsan
Hakları Komisyonu
/ Australia
Human Rights
Commission

-

10 Ağustos 2021 tarihinde Kurumun resmi internet sayfasında,
Yaş Ayrımcılığından Sorumlu Komisyon Üyesi Dr. Kay
Patterson’un yaşlı istismarı ile ilgili konuştuğu podcast
serisinin yayınlandığı duyurulmuştur. Podcast; yaş
ayrımcılığını, bunun yaşlı istismarına nasıl neden olduğunu ve
toplumun bir bütün olarak bu işaretlerden haberdar olmasının
bir vazife olduğunu içermektedir.
Kaynak:
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https://humanrights.gov.au/about/news/conversation-agediscrimination-commissioner-dr-kay-patterson-ageism-andelder-abuse, (E.T.13.08.2021).
Ürdün Ulusal İnsan
Hakları Merkezi /
The National
Centre for
Human Rights
Jordan
Kore Ulusal İnsan
Hakları Komisyonu
/National Human
Rights
Commission of
Korea

-

Belirtilen tarihler arasında Kurum resmi internet sitesinde ve
diğer sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşım ve
etkinlik bulunmamaktadır.

-

26.07.2021 tarihinde NHRCK’nin resmi web sitesinde Adalet
Bakanlığı ve Kurumun İnsan Hakları Politikası Çerçeve
Yasasını tanıtma konusunda birlikte çalışacağı bildirilmiştir.
Yasanın insan haklarını desteklemek ve korumak için ulusal
politika çerçevesi çizdiği, yerel hükümetlerin görevlerini,
uluslararası insan hakları kurumlarının verdiği tavsiyelerin
yerel düzeyde uygulanmasına ilişkin kapsamlı bir imkân
sağladığı ve yasanın devleti geniş ulusal insan hakları
politikalarının çerçevesini yayınlama taahhüdü altına soktuğu
belirtilmektedir. Bu tarihten itibaren NHRCK’nin web
sitesinde herhangi bir paylaşıma/habere yer verilmemiştir.

Katar Ulusal İnsan
Hakları Komisyonu
/ National Human
Rights Committee
of Qatar

-

10.07.2021 tarihinde NHRC’nin resmi web sitesinde
Uluslararası Göç Örgütünün Katar Heyeti ile NHRC arasında
insan haklarını ve göçmen haklarını desteklemek ve insan
ticaretine karşı mücadele etmek için işbirliği sağlamak
amacıyla mutabakat imzalandığı bildirilmiştir. Bu tarihten
itibaren
NHRC’nin
web
sitesinde
herhangi
bir
paylaşıma/habere yer verilmemiştir.

Bosna Hersek
İnsan Hakları
Ombudsmanlık
Kurumu / Institute
of Human Rights
Ombudsmen of
Bosnia and
Herzegovina

-

06.08.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde; Bosna Hersek
Ombudsmanları Prof. Dr. Ljubinko Mitroviç, Dr. Jasminka
Dzumhur ve Nives Jukic’in, Hersek-Neretva Kantonu
Meclisinin Kanton Anayasasında Sırplara anayasallık sağlayan
altı değişikliği kabul etme kararına yönelik memnuniyetlerini
içeren paylaşım yapılmıştır. Buna göre; 2018 yılının
ortalarında, Bosna-Hersek Federasyonu Anayasa Mahkemesi,
Hersek-Neretva Kantonu Meclisi'ne Kanton Anayasasının
tartışmalı maddelerini değiştirmesini emretmiş ve ilgili
değişiklik gerçekleşmiştir. Bu değişikliğin; insan hakları
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ihlallerini önlemek, hukukun üstünlüğünü güçlendirmek ve
uluslararası insan hakları standartlarının uygulanmasını
sağlamak amacıyla, Kanton yetkililerinin Ombudsmanlığın
görüşlerine saygı gösterme taahhüdünün bir göstergesi olduğu
belirtilmiştir. Ombudsmanlar, bu durumun Bosna Hersek'teki
diğer makamların, insan haklarını geliştirmek ve yüksek
düzeyde hukukun üstünlüğüne ulaşmak için bir teşvik
olabileceğini umduklarını belirtmişlerdir.
Kaynak:
https://ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=1992&lang=
EN (E.T. 13.08.2021)
Danimarka İnsan
Hakları Kurumu /
Danish Institute
for Human Rights

-

Engellilerin sosyal medyada veya kamusal alanda nefret
söylemine maruz kalıp kalmadığına yönelik bir anket
paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/menneskeret/status/142472546505979904
4 (E.T. 13.08.2021)

-

Kurum Twitter hesabından ayrımcılığa maruz kalanların
arayabileceği bir telefon numarası paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/menneskeret/status/142539632118432563
5 (E.T. 13.08.2021)

-

Kurum web sitesinde paylaşılan içerikte, Danimarka
cezaevlerindeki mahkûmların yılda 4.000'den fazla kez,
hapishane kurallarını çiğnedikleri için ceza olarak hücre
hapsine gönderildiği belirtilmiş; Danimarka’nın, mahkûmların
hiçbir şekilde tecrit edilmeden cezalandırıldığı Norveç ve
İsveç'ten ilham alması gerektiği ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://menneskeret.dk/nyheder/debat-indsatte-danskefaengsler-sidder-isoleret-ugevis (E.T. 13.08.2021)

-

Danimarka Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağı
ile engellilerin; ırkı, ten rengi, ulusal veya etnik kökeni, dini
veya cinsel yönelimi nedeniyle nefret söylemine maruz kalan
kişilerle aynı korumadan yararlanmasını sağlayan düzenleme
olumlu değerlendirilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/menneskeret/status/142614079561109913
8 (E.T. 13.08.2021)
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Almanya İnsan
Hakları Kurumu /
German Institute
for Human Rights

-

09.08.2021 tarihli resmi sitede yer alan paylaşımda “İklim
krizinin etkileri tüm dünyada giderek daha belirgin hale
geliyor: şiddetli yağmurlar, fırtınalar ve ısı dalgaları sıklık ve
yoğunlukta artıyor. Bu değişiklikler, Almanya da dâhil olmak
üzere insanların yaşam, sağlık, gıda ve su haklarını tehdit
etmektedir. Devletler bu nedenle insan hakları kapsamında
iklimi korumak ve küresel ısınmaya karşı önlem almakla
yükümlüdür.” şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir.
Kaynak:
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/aktuelles/detail/der-klimawandel-bedrohtmenschen-in-ihren-rechten. (E.T.13.08.2021)

-

09.08.2021 tarihinde resmi sitede yayınlanan bir infografide:
“İklim değişikliği ve etkileri, 21. yüzyılın en büyük küresel
sorunlarından biridir. Küresel ısınma nedeniyle şiddetli
yağmur, fırtına veya sıcak hava dalgaları gibi meteorolojik
olayların sıklığı ve yoğunluğu artmaktadır. Bu değişikliklerin
Almanya'daki temel haklar ve insan hakları üzerinde de etkisi
vardır. Bütün bunlar Alman devleti için bir insan hakları
yükümlülüğü oluşturur.” şeklinde bir değerlendirmede
bulunulmuştur.
Kaynak:
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/publikationen/detail/menschenrechtlichefolgen-des-klimawandels-in-deutschland. (E.T.13.08.2021)

-

10.08.2021 tarihinde resmi sitede yer alan paylaşımda Alman
İnsan Hakları Enstitüsü tarafından, Alman güvenlik yasalarının
önceki değerlendirmesini incelemiş ve bürokratik maliyetlere
ve idari yüklere odaklanılması yerine, güvenlik kurumlarının
terörizm ve diğer ciddi suçlarla mücadele etmek için yeni
yetkilerinin temel ve insan hakları ölçütlerine göre gözden
geçirilmesi tavsiye edilmiştir.
Kaynak:
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/aktuelles/detail/auswirkungen-auf-grundund-menschenrechte-pruefen-institut-empfiehlt-evaluationvon-sicherheitsgesetzen.(E.T.13.08.2021)
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Almanya
Ayrımcılıkla
Mücadele Ajansı /
Federal AntiDiscrimination
Agency

-

11.08.2021 tarihinde resmi sitede yer alan paylaşımda Berlin
Eyalet Hükümeti’nin, “2019 Engelli Kişilerin Yaşam Durumu
ve Katılımına İlişkin Raporunu” bilgi için Temsilciler
Meclisi'ne sunduğu, erişilebilir bir sürüm daha sonraki bir
tarihte yayınlanacağı ifade edilmiş ve 2013’ten 2018'e kadar
olan dönem hakkında açıklamalar yapan bu katılım raporu ile
Berlin eyalet hükümetinin, engellilerin durumu ve
katılımlarının gelişimi hakkında her dört yılda bir rapor verme
konusundaki yasal yükümlülüğünü yerine getirdiği
belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/aktuelles/detail/berliner-teilhabeberichtempfehlungen-fuer-eine-an-der-un-brk-ausgerichteteberichterstattung. (E.T.13.08.2021)

-

Belirtilen tarihler arasında Kurum resmi internet sitesinde ve
diğer sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşım ve
etkinlik bulunmamaktadır.
Kaynak:
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/EN/homepage/hom
epage-node.html, (E.T.13.08.2021).

-

Kurumun Twitter hesabında, Federal Ayrımcılıkla Mücadele
Dairesi’nin sağlık hizmetlerinde ayrımcılık üzerine yeni bir
çalışma yayınladığı retweetlenerek duyurulmuştur.
Yayın şunları içermektedir: “Sağlık hizmetlerine ayrım
gözetmeksizin erişim bir insan hakkı olmakla birlikte, sağlık
sisteminde de dezavantajlar bulunmaktadır. O halde, sağlık
sektöründe ayrımcılık nasıl ortaya çıkmaktadır? Kimleri etkiler
ve hangi tedarik durumlarında hangi dışlama mekanizmaları
ortaya çıkar?” Susanne Bartig, Dorina Kalkum, Ha Mi Le,
Aleksandra Lewicki ve Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi
tarafından hazırlanan “Sağlık Sektöründe Ayrımcılığın
Riskleri ve Ayrımcılıktan Korunma - Ayrımcılıkla Mücadele
Araştırması için Bilgi ve Araştırma İhtiyaçları” başlıklı
çalışmada ilgili sorulara yanıt aranmaktadır. Yayının dili
Almancadır.
Kaynak:
https://twitter.com/MDIntegration/status/14246373409040384
00, (E.T.13.08.2021).
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https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/aktuell
es/DE/2021/20210726_Diskrisiken_Gesundheitswesen.html,
(E.T. 13.08.2021).

Büyük Britanya
Eşitlik ve İnsan
Hakları
Komisyonu /
Equality and
Human Rights
Commission of
Great Britain

-

12 Ağustos 2021 tarihinde Twitter hesabından yapılan
paylaşımda, iki gün içinde General Equal Treatment Act
(AGG) / Genel Eşit Muamele Yasası’nın kabul edilişinin 15.
Yıl dönümü olduğu, ırkçılıkla ilgili şikâyetlerin COVID19’dan bu yana çarpıcı bir şekilde arttığı ve 2020 yılında geçen
yıla kıyasla %80 oranında artarak 2100 başvuru yapıldığı
bilgisine yer verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/ADS_Bund, (E.T. 13.08.2021)

-

10.08.2021 tarihinde İngiltere ve Galler'de yaşlı ve engelli
yetişkinler ile ücretsiz bakıcıların sosyal bakım ve destekle
ilgili yerel konsey kararlarına nasıl itiraz edebilecekleri
konusunda çevrimiçi anket yoluyla bir araştırma başlatıldığı
duyurulmuştur. Söz konusu anket yoluyla kişilerin bakım ve
destek alıp almayacağına karar veren yerel konsey kararlarına
itiraz eden kişilerin deneyimlerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır.
Kaynak:
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-andinvestigations/inquiry-challenging-decisions-about-adultsocialcare?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campai
gn=Orlo (E.T. 13.08.2021)

-

08.08.2021 tarihinde kurumun internet sayfasında daha önce
paylaşılan eşit ücret konulu bilgi notu tekrar paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1424430323199324175
(E.T. 13.08.2021)
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