Afet Etiği Çalıştayı 2019, İstanbul Bildirisi
1. Biz, Avrupa, Asya, Amerika, Amerika, Afrika ve Pasifik'te, çeşitli afetlerden etkilenen
ulusların tüm inanç, ırk ve disiplinlerden vatandaşları olarak, 12-16 Nisan 2019 tarihlerinde
Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi (BETİM), Eubios Etik Enstitüsü, American
University of Sovereign Nations (AUSN), Uluslararası Gençlik Barış Elçileri ve diğer
işbirlikçiler tarafından İstanbul’da düzenlenen

“Küresel Topluluğumuz için Etik Afete

Dayanıklılık” temalı 10. Afet Etiği Çalıştayı’nda bir araya geldik.
2. Doğal ve insan kaynaklı afetlerin artan etkilerinin ve bu etkilerin dünyanın birçok yerindeki
kompleks yapısının farkında olarak, afet riskini azaltma konusundaki çabalarımızı arttırma ve
tüm dünyada afetlerden kaynaklanan kayıpları azaltma konusundaki kararlılığımızı deklare
ediyoruz.
3. 15 Mart günü Cuma namazı esnasında Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde Nur Cami
cemaatine yönelik gerçekleştirilmiş olan insanlık dışı terör saldırısında hayatlarını ve
sevdiklerini kaybedenlerin acılarını paylaştığımızı belirtmek istiyoruz. İnançlara, dinlere ve
ideolojilere karşı yapılan nefret dolu terörist saldırılar, yaşam sevgisiyle çelişen ve insaneliyle ortaya çıkan afetlerdir. Küresel topluluğun ve yerel toplulukların üyeleri olarak, tüm
insanları sevgi ve barış içinde kucaklayan bir eğitim ve toplumsal bilinç sağlamanın yollarını
aramalıyız. Yeni Zelanda'daki hükümetin ve vatandaşların, bu nefreti yenmek için verdikleri
hızlı tepkileri alkışlıyor ve Sevgi, Barış ve Umut Mirası projesini1 destekliyoruz. Sevgi
siyasetini nefret siyasetinden üstün tutuyoruz.
4. Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde 15 Mart günü Cuma namazı kılan Nur Cami
cemaatine yönelik gerçekleştirilmiş olan insanlık dışı terör saldırısı 50 kişinin hayatını
kaybetmesine neden olmuş, tüm dünyada vicdan sahiplerini yasa boğmuştur. Böylesine elim
bir hadise karşısında inancı, milliyeti, etnik kökeni fark etmeksizin insanlık onurundan pay
almış herkesin terör, ırkçılık ve toplumsal ayrımcılığa karşı bir tavır alması gerektiğini
düşünüyoruz.
5. Bu dehşet verici saldırının failini basitçe “yalnız kurt” yahut “psikopat” olarak
adlandırmak, eylemin içinde oluştuğu bağlamın göz ardı edilmesine ve Batı dünyasında her
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geçen gün artan faşist ve İslamofobik söylem ve tavırların ihmal edilerek ya saldırganın
sorumluktan azat edilmesine ya da sorumluluğunun münferit olduğunun sanılmasına neden
olmaktadır. Oysa terörün ve ırkçılığın beslendiği söylem ve sosyal dinamiklerin üstüne
yürünüp tavır alınmaksızın meselenin çözümü mümkün değildir. Bu minvalde bizler
gözlerimizi meselenin beslendiği zemine odaklayarak giderek yükselen faşizme ve İslam
karşıtı söylemlere karşı sesimizi yükseltmeli, net bir tavır almalı ve buna bir dur demeliyiz.
6. Katılımcılar olarak, bu çalıştayın gerçekleştiği esnada meydana gelen ve örneğin İran’daki
sel felaketi gibi halen devam etmekte olan afetlerin, kurbanlarıyla dayanışma içinde
olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Sendai’de gerçekleştirdiğimiz çalıştayın tebliğinde de
belirttiğimiz gibi, medyanın dünyanın her yerindeki afetlerin doğru ve açık bir şekilde
raporlanması sorumluluğunu vurguluyoruz.
7. Gençler, afetlerle karşı karşıya kaldıklarında, tüm dünyadaki genç topluluğunu
canlandırabilecek proaktif bir değişim aracıdır. 2005-2015 Hyogo Çerçeve Eylem Planı
Çerçevesi: Ulusların ve Toplulukların Afetlere Dayanıklılığını Oluşturma2 bünyesinden
paydaş olarak çıkarıldıktan sonra, gençler 2011 yılından bu yana:
a. Afet deneyimlerini, Pasifik, Asya, Amerika ve Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen
ve uluslararası bir gençlik forumu olan “Afet Etiği Çalıştayı (LBD)3” serisinde paylaştılar.
§

LBD1 Christchurch 2011

§

LBD2 Sendai 2012

§

LBD Auckland 2012

§

LBD3 Kobe 2013

§

LBD Padang 2013

§

LBD4 Manila 2014

§

LBD5 Yogyakarta 2014

§

LBD6 Arizona 2015

§

LBD Vanuatu 2015

§

LBD7. Kathmandu, 2015

§

LBD8. Bangkok, 2016

§

LBD9. Kumamoto, 2017
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§

LBD10. Istanbul, 2019;

b. Temmuz 2014 - Mart 20154 tarihleri arasında Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçeve 20152030 hazırlık sürecinde kullanılan, Christchurch 2011 ve Sendai 2012 Afet Etiği
Çalıştaylarında ortaya konan bildirilerde afet riskinin azaltılması konusundaki
kararlılıklarını deklare ettiler.
c.

Afet Etiği Çalıştayları esnasında uluslararası, disiplinlerarası ve kültürlerarası eylem
planları oluşturdular.

8. Bu 10 yıllık süre zarfında yaşanan ağır afet kayıpları dikkate alındığında, 2015-2030
Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesine (Sendai Çerçevesi) gençlerin de dahil edilmesine
değer veriyoruz. Gençler ve tüm insanlar, gelecekle ilgili çabaları arttırmak için Sendai
Çerçevesinin uygulanması konusunda kararlılıklarını deklare etmektedirler.
Özellikle, şu konularda anlaşma sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz:
a. Hükümetler, Sendai Çerçevesinin 7. maddesine göre politikaların, planların ve
standartların tasarlanmasında ve uygulanmasında gençleri dikkate almalı ve onlarla
yakından ilgilenmeye başlamalıdırlar.
b. Tüm politika ve uygulamalara bir yaş perspektifi entegre edilmeli ve gençlik liderliği
Madde 19.d uyarınca desteklenmelidir.
c. Gençler değişim ve dönüşüm ajanlarıdır ve kendilerine, Madde 36aii uyarınca, afet
riskinin azaltılmasına katkıda bulunmaları için alanlar ve imkanlar sunulmalıdır.
9. Sendai Çerçevesinin uygulanmasının, şimdiki ve gelecek kuşakların yararına olacak
şekilde, tehlikelere karşı dayanıklılığı güçlendirmek için devamlı ve kolektif çabalarımıza
bağlı olduğunu biliyoruz. Bu amaçla, Christchurch Bildirisi 2011, Sendai Bildirisi 2012 ve
Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi 2015-2030 uygulamasının ancak gençlerin tam ve
anlamlı bir şekilde katılımlarıyla sağlanabileceğine inanıyoruz.
10. Afet Etiği Çalıştayı oluşumunun tüm paydaşlardan, afetleri önleme ve iyileştirmede
uygulanabilir eylem planlarına dair politikaları oluşturmak amacıyla devamlı rehberlik,
finansal ve denetsel destek sağlamak; ve, afet kayıplarını azaltmak için yeniliklere açık olan
gençlerin de katılımını sürdürmek ve arttırmak için birlikte çalışarak, devamlı bir işbirliği
taahhüdüne ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz. Tüm ortakları ve paydaşları, tüm Afet Etiği
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Çalıştayı katılımcıları ve elçileri de dahil olmak üzere, bu çalıştayın sunduğu ahlaki ilkeler
ışığında gençlerin tam ve etkin katılımını sağlamaya devam ediyoruz.
11. Toplumsal kaynaklar, eğitim düzeyleri ve afet riskinin azaltılması için oluşturulan
programlar, insanların afet deneyimlerini paylaşmaları için güvenli bir 'alan' sağlayabilir. Afet
Etiği Çalıştayı’nın sunduğu eylem planları, Sendai Çerçevesi’ndeki Madde 36.a.ii uyarınca,
afet riskinin azaltılması için 'yöntemler' sunarak, önemli katkılar sağlar.
12. Tüm paydaşlarımızı, gençlerin:
i. Afet riskinin azaltılmasına katkıda bulunan rollerini destekleyecek,
ii. Afet deneyimlerinin küresel olarak çeşitli yerlerde düzenlenen Afet Etiği
Çalıştayları’nda paylaşılmasını sağlayacak,
iii. Afet Etiği Çalıştayı’nın eylem planları hakkındaki güncel çalışmalarının yazılı olarak
belgelenmesini, dünya genelindeki gençlere erişilebilir olmasını ve daha ileri
düzeyde geliştirilmesini sağlayacak, yıllık bütçe ödenekleri yoluyla, yaşam boyu bir
taahhüt vermeye davet ediyoruz.
3b. Kapsayıcı küresel Afet Etiği Çalıştayı yönetim yapısını destekleyin:5
i.

Dünyanın herhangi bir yerinde, Afet Etiği Çalıştayları, AUSN6 ve diğer kaynaklardan
yararlanmak isteyen tarafları güçlendirip, yetkilendirin.

ii.

Afet Etiği Çalıştayı’nda sunulan eylem planlarının uygulanması için sürekli
danışmanlık, finansal destek ve denetleme sağlayın.

iii.

Afet riskinin azaltılmasını, bir uygulama topluluğu aracılığıyla gençleri küresel
ölçekte örgütleyerek kolaylaştırın.

13. İlki Christchurch'de, sonuncusu İstanbul'da gerçekleşen Afet Etiği Çalıştaylarına katılan
ve böylece küresel kalkınma gündeminin bir parçası olarak felaket riskinin azaltılması ve
gençliğin bu konudaki rolünü destekleyen tüm birey ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz.
14. Her uzmanlık alanından bireylerin, afet ve toplu bir eylem müdahalesinde sorumluluk
alma zorunluluğu vardır.
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a. Gençliğin afetleri azaltma ve afetlerle ilgili toplu eylem müdahaleleri konusundaki
kararlılıklarının hükümetler ve uluslararası bünyeler tarafından tanınmaya devam
edilmesi çağrısında bulunulmalıdır.
b. Küresel ısınma ve afetlere yatkın bir dünyada, gençlerin eyleme geçme haklarından
mahrum bırakılmaması zorunluluğu kabul edilmelidir.
c. Afete müdahale ve risk yönetimi konusunda rol alacak liderlerin gelişimi, eğitimi ve
donanımının gerekliliği kabul edilmelidir.
15. Afetlerin ihtiyaç duyduğu insani yardım, ulusal ve uluslararası düzeydeki engelleyici
yaptırımlar nedeniyle asla kısıtlamalara maruz kalmamalıdır. Siyaset, afetlerle yaşamak
zorunda olan insanların hayatlarını feda etmemelidir. Savaşlar, hayat kaybına neden olan
afetler olup, insanlığa karşı işlenen suçlardandır.
16. Bu hususta önerilerimiz şunlardır:
a. Gençliğin henüz başlayan katılımı ve afet riskinin azaltılmasına olan ilgisi
desteklenmelidir.
b. Gençlerin sağduyulu ve sürdürülebilir bir şekilde, afet riskinin azaltılması
çalışmalarına dahil olmalarını sağlamak ve mevcut kapasitelerini geliştirmeleri amacıyla
eğitim programları ve rehberlik fırsatları sunulmalıdır.
c. Afet riskinin azaltılması hususunda eğitilmiş olan bu gençler, politika oluşturma,
uygulama ve değerlendirmelerine dahil edilmelidir.
d. Toplumların afetleri önleme kapasitelerini ve afetler karşısındaki dayanıklılıklarını
artırmak amacıyla küresel eğitim programları geliştirmek ve uygulamak için hep birlikte
çalışılmalıdır.
e. Bizler İstanbul merkezli BETİM ve Christchurch merkezli Eubios Etik Enstitüsü olarak
ortaklaşa düzenlediğimiz bu organizasyonun; bu elim olaya tesadüf etmesinden hareket
ederek söz konusu menfur saldırıyı tel’in ediyoruz. Çalıştayımızın tesadüf ettiği diğer bir
durum ise Türk Kızılayı ve Yeni Zelanda Kızıl Haçı arasında yeni bir Anlaşma Muhtırasının
imzalanmasıdır. Her iki ülkeden kuruluşların gerçekleştirdiği bu anlamlı buluşmanın, dünya
üzerindeki tüm insanların insanlık onuruna yaraşır bir biçimde barış içinde bir arada
yaşayabilme amacına yönelik bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz.
For further information please contact: Email: darryl@eubios.info; tayyibe.b@gmail.com
http://www.eubios.info/youth_looking_beyond_disaster_lbd/lbd10_istanbul

