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İnsan Hakları Film Günleri 

 
Avrupa Komisyonu, 26 Ocak 2017 Perşembe ile 1 Şubat 2017 Çarşamba tarihleri arasında gerçekleştirilecek 

olan İnsan Hakları Film Günleri çerçevesinde insan hakları ve demokrasinin evrensel değerlerinin önemine 

dikkatleri çekecektir. 26 Ocak 2017 Perşembe günü yapılacak olan açılış resepsiyonunun ardından saat 

19:30’da Denizdeki Ateş isimli İtalyan yapımı filmin ve Oscar adayı gösterimi yapılacaktır. Filmler; 26, 27, 28, 

31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde Türkçe altyazılı olarak orijinal dillerinde gösterilecektir. İnsan Hakları Film 

Günleri, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Derneği ve Mülteci Hakları Derneği ile AB Bilgi Merkezi ortaklığında 

organize edilmektedir.  

 

İnsan Hakları Film Günleri’nin amacı, canlı ve herkesi dahil etmeye açık, bireylerin toplum yaşamına özgürce 

katılabildiği toplumların mihenk taşı olan demokrasi ve insan haklarını, evrensel değerler olarak vurgulamaktır. 

Bu hakların sürekli ihlal edilmesinin önüne geçilmesi, insan onurunun korunması, yoksullukla savaş ve 

çatışmaların çözülmesi bakımından hayati öneme sahiptir. 

İnsan Hakları Film Günleri programı aşağıdaki gibidir: Denizdeki Ateş (26 Ocak), Amal (27 Ocak), Çok Uzak, 

Çok Yakın (28 Ocak), Doğal Düzensizlik (31 Ocak), Geçiş (1 Şubat).  

Açılış resepsiyonu (26 Ocak) gününde gösterilecek olan ilk film Avrupa’da yeni bir yaşam kurmayı umut eden 

yüzbinlerce Afrikalı ve Ortadoğulu göçmenin uğradığı ilk liman olarak dünya basını manşetlerinde yer alan 

İtalyan limanı  Lampedusa’da geçmektedir.  Belgesel, denizle iç içe bir kültürden geliyor olsa da karada zaman 

geçirmeyi ve sapanıyla avlanmayı seven 12 yaşındaki Samuele’nin hayatına odaklanmaktadır. Film, Türkçe 

altyazılı olarak orijinal dilinde, İtalyanca olarakgösterilecektir.  

 
Arka Plan 
 
Avrupa Birliği, dünya çapında insan haklarını, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü teşvik etmek ve korumak 
için güçlü bir taahhüt üzerine kurulmuştur. Sürdürülebilir barış ve istikrar, uzun vadeli kalkınma ve refah, insan 
hakları ve demokratik kurumlara saygı tesis edilmeden var olamaz. Bu taahhüt, Avrupa Birliği’nin tüm iç ve dış 
politikalarının temelini oluşturmaktadır. 
 

 

 

İlgilenen bireyler, etkinlik hakkında daha fazla bilgiyi AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasından (f/abbilgi) veya AB Bilgi Merkezi’ne e-posta 
(info@abbilgi.eu), telefon (228 2577) veya 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik Lefkoşa adresinden ulaşarak temin edebilir.  

Basın irtibat:  Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583 
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