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Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL
AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA
DAİR BİLDİRİ
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135
sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.
BAŞLANGIÇ
Genel Kurul,
Birleşmiş Milletlerin temel amaçlarından birinin, Birleşmiş Milletler
Şartı’nda ilan edildiği üzere ırk, cinsiyet, dil veya din gibi bir ayrımcılığa
tabi tutmaksızın herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygıyı
teşvik etme ve geliştirme olduğunu yeniden teyit ederek,
Temel insan haklarına, insanlık onuruna ve insanın değerine, erkekler
ve kadınlar ile küçük-büyük bütün ulusların eşit haklara sahip olduklarına
dair inancını yeniden teyit ederek,
Birleşmiş Milletler Şartı’nda, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde,
Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nde, Her
Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye edilmesine dair uluslararası
Sözleşme’de, Kişisel ve Siyasal Haklar uluslararası Sözleşmesi’nde,
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar uluslararası Sözleşmesi’nde, Din
veya İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye
edilmesine dair Bildiri’de, ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde ve ayrıca
evrensel veya bölgesel düzeyde kabul edilmiş olan ve Birleşmiş
Milletler Üyesi Devletlerin kendi aralarında meydana getirmiş oldukları
diğer uluslararası belgelerde yer alan prensiplerin gerçekleştirilmesini
sağlamayı arzu ederek,
Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin etnik, dinsel
veya dilsel azınlıklara mensup olan kişilerin hakları ile ilgili yirmi
yedinci maddesindeki hükümlerden esinlenerek,
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Ulusal veya etnik, dinsel veya dilsel azınlıklara mensup kişilerin
haklarının korunmasının ve geliştirilmesinin, içinde yaşadıkları
Devletin siyasal ve sosyal istikrarına katkıda bulunacağını dikkate
alarak,
Bir bütün olarak toplumsal gelişme içinde ve hukukun üstünlüğüne
dayanan demokratik bir yapıda bütünleyici bir parça olarak ulusal veya
etnik, dinsel veya dilsel azınlıklara mensup olan kişilerin haklarını sürekli
bir biçimde geliştirmenin ve gerçekleştirmenin halklar ile Devletler
arasında dostluğu ve işbirliğini güçlendirmeye katkıda bulunacağını
vurgulayarak,
Azınlıkların korunmasında Birleşmiş Milletlerin önemli bir rol
oynayabileceğini dikkate alarak, Birleşmiş Milletler sistemi içinde,
özelikle İnsan Hakları Komisyonu’nun, Azınlıkların korunması ve
Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu’nun, İnsan Hakları
Uluslararası Sözleşmeleri ve ulusal veya etnik, dinsel veya dilsel
azınlıklara mensup kişilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi ile
ilgili diğer BM Enformasyon Merkezi uluslararası insan hakları
belgelerine göre kurulmuş olan organların bugüne kadar yaptıkları işi
akılda tutarak,
Azınlıkların korunmasında ve ulusal veya etnik, dinsel veya dinsel
azınlıklara mensup kişilerin haklarının geliştirilmesi ve korunmasında
Hükümetler arası örgütler ile hükümetlerdışı örgütlerin önemli işler
yapmış olduklarını dikkate alarak,
Ulusal veya etnik, dinsel veya dilsel azınlıklara mensup kişilerin
hakları konusunda uluslararası insan hakları belgelerinin etkili bir
biçimde uygulanmasını daha fazla güvence altına alma ihtiyacını kabul
ederek,
Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıkların Korunmasına dair
Bildiri’yi ilan eder:
Madde 1- Azınlıkların korunması
1. Devletler, kendi ülkeleri üzerindeki azınlıkların varlığını ve ulusal
veya etnik, dinsel veya dilsel kimliklerini korur ve bu kimlikleri
geliştirmeleri için gerekli şartların oluşmasını teşvik eder.
2. Devletler bu amacın gerçekleştirilmesi için gerekli yasal ve diğer
tedbirleri alır.
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Madde 2- Azınlıklara mensup olan kişilerin hakları
1. (Bundan sonra azınlıklara mensup olan kişiler şeklinde geçecek
olan) ulusal veya etnik, dinsel veya dilsel azınlıklara mensup kişiler,
özel veya kamusal yaşamda hiç bir müdahaleye veya hiç bir
ayrımcılığa maruz kalmadan ve serbestçe kendi kültürlerini yaşama,
kendi dinlerinde ibadet etme ve uygulamada bulunma ve kendi dillerini
kullanma hakkına sahiptir.
2. Azınlıklara mensup olan kişiler kültürel, dinsel, sosyal, ekonomik
ve kamusal yaşama etkili bir biçimde katılma hakkına sahiptir.
3. Azınlıklara mensup olan kişiler ulusal düzeyde ve uygun olduğu
takdirde, mensubu oldukları azınlıklarla veya üzerinde yaşadıkları
bölgelerle ilgili olarak bölgesel düzeyde verilen kararlara ulusal
mevzuata aykırı olmayacak bir tarzda etkili bir biçimde katılma hakkına sahiptir.
4. Azınlıklara mensup olan kişiler kendi örgütlerini kurma ve sürdürme
hakkına sahiptir.
5. Azınlıklara mensup olan kişiler hiç bir ayrımcılığa maruz
kalmadan, kendi grubunun diğer üyeleriyle ve başka azınlıklara
mensup kişilerle, ve ayrıca hudut komşusu diğer Devletlerin ulusal
veya etnik, dinsel veya dilsel başlarla bağlı oldukları vatandaşlarıyla
serbest ve barışçıl ilişkiler kurma ve bu ilişkileri sürdürme hakkına sahiptir.
Madde 3- Örgütlenme özgürlüğü; hakları kullanmaktan ötürü zarara
uğramama

1. Azınlıklara mensup olan kişiler, bu Bildiri’de yer alan haklar da dahil
sahip oldukları hakları, hiçbir ayrımcılığına maruz kalmadan kendi
başlarına veya mensup oldukları grubun diğer üyeleri ile birlikte
kullanabilirler.
2. Bu Bildiri’de yer alan hakların kullanılması veya kullanılmaması
bir azınlığa mensup olan her hangi bir kişi için hiç bir olumsuz sonuç
doğurmaz.
Madde 4- Devletler tarafından alınacak tedbirler
1. Devletler gerektiği takdirde, azınlıklara mensup olan kişilerin
bütün insan haklarını ve temel özgürlükleri hiç bir ayrımcılığa maruz
kalmadan tam ve etkili bir biçimde ve hukuk önünde tam bir eşitlik içinde
kullanabilmelerini sağlayacak tedbirler alır.
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2. Devletler, azınlıklara mensup kişilerin kendi özelliklerini ifade
edebilmelerini ve ulusal hukuku ihlal eden ve uluslararası standartlara
aykırı bulunan özel bazı uygulamalar hariç kendi kültürlerini,
dillerini, dinlerini, geleneklerini ve örf ve adetlerini geliştirmeleri için
gerekli şartları yaratmak amacıyla tedbirler alır.
3. Devletler, mümkün olduğu kadar, azınlıklara mensup kişilerin ana
dilerini öğrenmeleri veya ana dillerinde eğitim almaları için yeterli
imkanlara sahip olabilecekleri gerekli tedbirleri alır.
4. Devletler gerektiği takdirde, kendi ülkelerinde varolan azınlıkların
tarih, gelenekler, dil ve kültürleri ile ilgili bilgiler almalarını özendirmek
için eğitim alanında tedbirler alır. Azınlıklara mensup olan kişiler,
toplumun bütünü hakkında bilgi edinebilmek için yeterli imkanlara sahip
olurlar.
5. Devletler, azınlıklara mensup kişilerin ülkenin ekonomik
kalkınmasına ve gelişmesine tam olarak katılabilmelerini sağlayacak
tedbirleri almayı kabul eder.
Madde 5- Ulusal politikalar ve planlar
1. Ulusal politikalar ve programlar, azınlıklara mensup olan
kişilerin meşru menfaatlerini dikkate alarak planlanır ve uygulanır.
2. Devletler arasında yapılan işbirliği ve yardım programları
azınlıklara mensup kişilerin meşru menfaatlerini dikkate alarak planlanır
ve uygulanır.
Madde 6- Bilgi alışverişi ve güven-artırma
Devletler, karşılıklı anlayış ve güveni geliştirmek amacıyla bilgi ve
tecrübe alış verişi yapmak gibi, azınlıklara mensup kişilerle ilgili sorunlar
hakkında işbirliği yapar.
Madde 7- İşbirliği yapma ödevi
Devletler bu Bildiri’de yer alan haklara saygının geliştirilmesi amacıyla
işbirliği yapar.
Madde 8- Devletlerin egemen eşitliği, ülke bütünlüğü ve siyasal
bağımsızlıklarına dair prensiplerin korunması
1. Bu Bildiri’deki hiç bir hüküm, azınlıklara mensup kişiler
bakımından
Devletlerin
uluslararası yükümlülüklerini
yerine
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getirmesini engellemez. Devletler, özellikle taraf oldukları uluslararası
Sözleşmelerden ve antlaşmalardan doğan yükümlülüklerini iyi niyetle
yerine getirir.
2. Bu Bildiri’de yer alan hakların kullanılması, evrensel olarak tanınmış
olan insan hakları ve temel özgürlüklerin herkes tarafından kullanılmasına
engel olamaz.
3. Bu Bildiri’de yer alan hakların etkili bir biçimde kullanılmasını
sağlamak için Devletler tarafından alınan tedbirler, hemen ilk bakışta
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde bulunan eşitlik prensibine aykırı
görülemez.
4. Bu Bildiri’deki hiç bir hüküm, Devletlerin egemenliği, eşitliği,
ülke bütünlüğü ve siyasal bağımsızlığı şeklindeki Birleşmiş Milletlerin
amaçlarına ve prensiplerine aykırı düşecek faaliyetlere izin verecek
şekilde yorumlanamaz.
Madde 9- Birleşmiş Milletlerin rolü
Birleşmiş Milletler içindeki uzman kuruluşlar ve diğer örgütler,
kendilerinin ihtisas alanlarına girdiği ölçüde, bu Bildiri’de yer alan
hakların ve prensiplerin tam olarak gerçekleştirilmesine katkıda
bulunurlar.

