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Avrupa Komisyonu Liselerde İnsan Hakları Filmleri  

Gösterimi Düzenledi 

 

Avrupa Komisyonu, 10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Günü çerçevesinde Kıbrıs Türk toplumundaki yedi 

okulun 9’uncu sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen film gösterimlerine destek vermiştir. 

Cumhuriyet Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar 

Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji ve Lapta Yavuzlar Lisesi'nden 685 öğrenci, Aralık 

ayında başlayarak 2019 Ocak ayında tamamlanan ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı ortaklığıyla 

düzenlenen film gösterimlerine katılmıştır.  

Film gösterimlerinin hedefi, bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel hakları ve AB’nin temel insan 

haklarına yaklaşımı konularında farkındalık yaratmaktı. Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı'ndan Deniz 

Düzgün, Özge Uğraşın ve Yetin Arslan insan hakları konusunda sunum yaparak,  gösterimi gerçekleştirilen 

filmlerde insan hakları konusunun nasıl ele alındığı ile ilgili öğrencilerle söyleşi yaptılar.  

AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı, çeşitlilik ve insan haklarının korunmasını 

destekleyen bir dizi projeye finansman sağlamıştır. Bu projeler arasında POST RI tarafından Tarihsel 

Diyalog ve Araştırma Derneği işbirliğiyle yürütülen “Barış Kültürü için Eğitim”, KISA ile birlikte Mülteci 

Hakları Derneği tarafından yürütülen “İnsan Hakları Herkes İçin” ve MAGEM ile Youth Power tarafından 

yürütülen “Youthopia -  İnsan Haklarının Korunması ve Teşvik Edilmesi için Gençlerin Güçlendirilmesi” 

Projesi ” yer almaktadır.  

ARKA PLAN:  

Avrupa Birliği, sadece kendi sınırları içerisinde değil aynı zamanda diğer AB üyesi olmayan ülkelerle de ilişkilerinde tüm 

insan haklarının evrenselliğini ve bölünmezliğini aktif bir biçimde teşvik ederek savunmaktadır. Geçtiğimiz senelerde AB, 

AB İnsan Hakları Rehberi gibi insan haklarının teşvik edilmesi ve korunması ile ilgili önemli referans belgelerini kabul etmiş, 

çeşitli diplomasi ve işbirliği gereçleri geliştirerek iki ve çok taraflı düzeyde etkin eylemler geliştirmiş ve tüm dış 

faaliyetlerinde insan hakları politikalarını iyileştirmiştir.  

2012 AB Stratejik Çerçevesi, insan hakları konusunda AB’nin iç ve dış politikaları ile kazanılacak olan hedefler ve ele 

alınması gereken öncelikleri içermekteydi. Bunların arasında, iş birliğini geliştirmek için hak temelli bir yaklaşım ile 

çalışmaya ve AB’nin iş birliği faaliyetlerine bütün insan hakları ilkelerini dâhil ederek, insan hakları ilkelerinin etkilerini 

güçlendirmeye yönelik kuralları içeren bir uygulama rehberi geliştirme ihtiyacı yer almaktaydı.  

Basın İrtibat:  AB Bilgi Merkezi, info@abbilgi.eu, 228 2576 
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