6 Eylül 2017 tarihinde insan hakları çertiğinin dünya çapında bir okumaya çağrısı
Birden, demokratik toplumların doğal oluşları büyük bir hızla bertaraf edildiği ya da
sınırlandığı bir zamanda yaşıyoruz – Amerika Birleşik Devletleri‘nin halihazırdaki Başkanı’nın
şu anda hukuk sistemine karşı saygınlığını gözler önüne serdiği gibi. Hatta 1948 yılı İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi, 1951 Genf Uluslararası Mülteci Sözleşmesi ve nihayetinde
Avrupa Ülkelerinin Avrupa Birliği’ne üyelikleri, bazı Batı Devlet Adamları ve Kadınlarının
yanısıra üst düzey yöneticisi görevlerine aday olanlar tarafından da tehlikeye
düşürülmektedir. Üstelik iklim değişimi gibi aşikar gerçekler bile „sahte haber [Fake News]“
„[Fake News]“ olarak gösteriliyor ve aksine hakiki yanlış haberlerle birlikte medyalarda
müzakere oluşmasını sağlıyor.

Milliyetçi eğilimler ve sağ ve de sol popüler partiler liderleriyle dünya çapında artarak önem
kazanıyor ve bunun için bile başbakana ve başkana şart koşuyorlar. Rusya, Cumhurbaşkanı
ve idari yöneticileri tarafından farklı düşünenleri suçlu kabul ederek, muhalefetler,
homoseksüeller, Ukrayna’nın kısmi ihlakı, bu ülkeye karşı savaş ve Suriye’de savaş
suçluluğu, sivil toplumun yıpratılması iz bırakıyor. Çin’deki güçler, polis devletinin muhalefete
karşı ortadan kaldırma güdüsü ile, ekonomik başarılarını, uluslarası ticari başarılarını göz
önünde tutarak fazlasıyla devam edebiliyorlar. Bu gelişmelerle, II. Dünya Savaşı’ndan sonra
Avrupalılar için bu kıtada doğal olan barış da hassas olmaya başladı.

Bu nedenden dolayı Uluslararası Berlin Literatür Festivali [ilb] kültürel ve politik enstitüleri,
okulları, üniversiteleri, medyayı ve ilgi duyan kişileri 10 Aralık 1948 tarihli Birleşmiş Milletlerin
toplanma ruhuyla ilişkili 30 maddede tanımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin
„İnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu Bildirgeyi her zaman göz önünde
tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye, giderek artan
ulusal ve uluslararası önlemlerle gerek üye devletlerin halkları ve gerekse bu devletlerin
yönetimi altındaki ülkelerin halkları arasında bu hakların dünyaca etkin olarak tanınmasını ve
uygulanmasını sağlamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için ortak ideal
ölçüleri belirleyen bu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin.„ çağrışım yapması için dünya
çapında bir sunuma ve kapanış konuşmasına çağrı yapıyor.“ (10.12.1948 tarihli 217 A (III)
Kararı)

İnsan Hakları Bildirgesinin metni 500 (!) dilin üzerinde Birleşmiş Milletler Örgütü’nün (BM)
[UNO] http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx internet sitesinde
bulabilirsiniz. 6 Eylül 2017 tarihinde bir sunum ile katılmak isteyen enstitü ve kişilerin bizi
bilgilendirmeleri isteminde bulunuldu. E-Posta adresi: worldwidereading@literaturfestival.com.
Ilb etkinlikleri www.literaturfestival.com internet sayfasında ve sosyal medyalarda duyuracak.

