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1. Madde 1’de “bütün insanların onur ve haklar bakımından özgür ve eşit  
doğduğunu” ilan eden ve bu sene 60.  yılı  kutlanan İnsan Hakları  Evrensel 
Bildirgesinde  saygın  bir  yere  konulduğu  gibi,  insan  haklarının  evrenselliği 
ilkesini yeniden onaylıyoruz;

2. BM  İnsan  Hakları  Evrensel  Bildirgesinin  2.  Maddesinde,  BM  Kişisel  ve 
Siyasal  haklar  Sözleşmesiyle  BM  Ekonomik,  Sosyal  ve  Kültürel  Haklar 
Sözleşmesinin  2.  Maddesinde  ve  ayrıca  BM  Kişisel  ve  Siyasal  haklar 
Sözleşmesinin 26. maddesinde düzenlendiği gibi, herkesin ırk, renk, cinsiyet, 
dil,  din,  siyasal  veya başka bir  görüş,  ulusal  veya sosyal  köken, mülkiyet, 
doğuş  veya  herhangi  başka  bir  ayrım  gözetmeksizin  insan  haklarından 
yararlanma hakkı olduğunu yeniden onaylıyoruz;

3. Cinsel  yönelimi  ve  toplumsal  cinsiyet  kimliği  her  ne  olursa olsun insan 
haklarının her insan varlığına yönelik eşit şekilde uygulanmasını gerektiren 
herkese eşit davranılması ilkesini yeniden onaylıyoruz;

4. Cinsel  yönelim ve  toplumsal  cinsiyet  kimliği  üzerinde temellenen insan 
hakları  ve  temel  özgürlüklerin  ihlal  edilmesi  nedeniyle  derin  bir  endişe 
içindeyiz;

5. Cinsel  yönelim ve toplumsal  cinsiyet  kimlikleri  nedeniyle  dünyanın tüm 
ülkelerindeki  kişilere  karşı  yönelen  şiddet,  taciz,  ayrımcılık,  dışlama, 
damgalama  ve  önyargıdan  ve  söz  konusu  ihlallere  maruz  kalan  kişilerin 
bütünselliğine ve onurlarına zarar veren bu tür uygulamalardan rahatsızlık 
içindeyiz;

6. Her  nerede  gerçekleşirse  gerçekleşsin,  cinsel  yönelim  ve  toplumsal 
cinsiyet  kimliği  üzerinde  temellen  insan  hakları  ihlallerini,  özellikle  de  bu 
zemin üzerinde idam cezasının kullanılmasını,  yargısız  infazları,  kısa ya da 
keyfi infazları, işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele 
ya da ceza uygulamalarını, keyfi tutuklama ya da gözaltıları ve sağlık hakkını 



da  içerecek  şekilde  ekonomik,  sosyal  ve  kültürel  haklardan  yoksun 
bırakılmayı kınıyoruz;

7. Konseyin gelecekte tahsis edilen bir oturumunda, bu ihlalleri tartışmak için 
bir imkan temin etmesine yönelik elli dört ülkenin Konsey Başkanına talebi 
vesilesiyle, İnsan Hakları Konseyi önünde 2006’da yapılan açıklamayı yeniden 
hatırlatıyoruz; 

8. İnsan Hakları Konseyinin özel prosedürleri ve anlaşma yapıları yoluyla, bu 
konulara  gerekli  önemin  verilmesini  ve  bu  yapıların  ilgili  görev  tanımları 
içinde cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği üzerinde temellenen insan 
hakları  ihlallerinin  ele  alınmasını  dahil  etmeye  devam  etmeleri  yönünde 
cesaretlendirilmelerini tavsiye ediyoruz; 

9. Amerikan  Devletler  Örgütü  Genel  Kurulunun  3  Haziran  2008’deki  38. 
oturumunda  kabul  edilen  “İnsan  Hakları,  Cinsel  Yönelim  ve  Toplumsal 
Cinsiyet  Kimliği”  hakkında  AG/RES.  2435  (XXXVIII-O/08)  Kararını 
memnuniyetle karşılıyoruz;

10. Tüm Devletleri ve ilgili uluslararası insan hakları mekanizmalarını, cinsel 
yönelimleri  ve  toplumsal  cinsiyet  kimlikleri  her  ne  olursa  olsun,  herkesin 
insan  haklarını  korumaya  ve  yaygınlaştırmaya  yönelik  bağlayıcı  nitelikte 
sözler vermeye çağırıyoruz; 

11. Devletleri cinsel yönelim ya da toplumsal cinsiyet kimliğinin hiç koşul 
altında  özellikle  de  infaz,  tutuklama  ya  da  gözaltı  gibi  suçla  ilgili 
cezalandırmalar  için  temel  alınmamasını  temin  etmeye  yönelik  her  türlü 
zorunlu önlemi, özellikle de yasal ya da idari önlemleri almaya çağırıyoruz; 

12. Devletleri  cinsel  yönelim  ya  da  toplumsal  cinsiyet  kimliği  üzerinde 
temellenen  insan  hakları  ihlallerinin  soruşturulmasını  ve  bu  ihlalleri 
gerçekleştirenlerin sorumlu tutulmasını ve adalet önüne getirilmesini temin 
etmeye çağırıyoruz; 

13. Devletleri insan hakları ve cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği 
konuları  hakkında çalışma yürütmekten alıkoyan engellerin  kaldırılmaya ve 
insan hakları savunucularına yeterli korumayı sağlamaya çağırıyoruz.


