VİCDAN HAREKETİ 20 ŞUBAT ÇAĞRISI
Suriye’deki Kadın ve Çocuk Mahpuslar Pazarlıksız, Koşulsuz Derhal Serbest Bırakılsın!
İnsanlık ailesi olarak bizler, savaşmamak ve eğer savaş söz konusu ise de insani, ahlaki ve hukuki
kurallara uymak konusunda tüm dinî ve ahlaki metinlerde defalarca uyarılıyoruz. Geçen yüzyılda
yaşanan iki dünya savaşı, bugün herkesin büyük bir üzüntüyle ve ibretle andığı savaşlar. Bu
savaşlarda dünyanın dört bir yanından her renkte milyonlarca insan hayatını kaybetti. Oysaki
kıyılan canların her biri, en az kendi biricik canımız kadar kıymetli, her birinin hayalleri en az
bizlerin hayalleri kadar renkli ve zengindi. Sevdikleri de hepimizin sevdikleri kadar değerliydi…
Bu savaşlarda sayısız savaş suçu işlendi. Bir daha asla bu acılar yaşanmasın diye nerdeyse
yeryüzündeki her evden, her sokaktan, her camiden, her kiliseden, her sinegogdan dualar
göğe yükseldi; Birleşmiş Milleler kuruldu, nice uluslararası anlaşmalar ve insan hakları belgeleri
imzalandı. Ama ne savaşlar bitti ne de çekilen acılar...
Yeryüzünün gördüğü bir başka acımasız savaş da Mart 2011’de SURİYE’de başladı. Suriye’de
2011 yılından beri devam eden savaş, 450 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, daha
fazlasının kayıp ve yaralı olduğu, 11 milyon insanın iç ve dış göçe maruz kaldığı bir savaştır.
On binlerce insan hapishanelere ve aynı amaçla kullanılan hangarlara, okullara, depolara
doldurularak sınırlarını zorlayan zulümlere maruz kalmışlar ve hala kalmaktadırlar. Maalesef bu
savaşta sivillerin korunması mümkün olmamış, kadın ve çocuklar da hayatını kaybetmiş veya
hapsedilmiştir. Çok sayıda kurumun doğrulamasına göre bugüne kadar 13.500‘ün üzerinde
kadın hapsedilmiş ve 7.000’in üzerinde kadın hâlâ bu hapishanelerde tutulmaktadır. Suriye
rejimi kadınlara tecavüzü bir silah olarak kullandı, kullanmaya devam ediyor. Hapishane gibi
kullanılan boş fabrika, hangar vb. binalarda tutulanların sayısı ise bilinmiyor. Bazı kadınlar
hamileyken alındı ve tutuldukları yerlerde doğum yaptı; bazı kadınlar evlerinden çocuklarıyla
birlikte alınarak hapsedildi...
Tüm bu yaşananlar dünyanın dört bir yanında vicdan sahibi insanları derinden üzmüş ve
isyan ettirmiştir. Bu vicdanların isyanı olarak 8 Mart 2018 günü Suriye sınırında gerçekleşen ve
55 ülkeden 10 binden fazla kadının Suriye sınırında buluştuğu Vicdan Konvoyu bugün VİCDAN
HAREKETİ olarak yoluna devam etmektedir. Dünyanın 110 ülkesinden bir araya gelmiş 2000’in
üzerinde NGO ve binlerce kişiyle VİCDAN HAREKETİ, şimdilik ve öncelikle Suriye Savaşı sırasında
tutulan kadın ve çocukların serbest bırakılması için sonrasında ve genelde de tüm savaşlarda
savaş suçlarını önlemek ve sivillerin korunması için çalışmak üzere oluşmuş uluslararası bir
inisiyatiftir. Vicdan Hareketi NGO temsilcileri ile beraber siyasetçi, hukukçu, akademisyen, aktivist,
gazeteci, insan hakları savunucusu, iş adamı ve kadınları, sanatçı, sporcu vb binlerce temsilcisi
ile yaşanan insanlık dışı eylemlerin bir an evvel bitmesi için çeşitli aktiviteler gerçekleştirecektir.
Cenevre Sözleşmeleri başta olmak üzere, ilgili uluslararası sözleşmeler, savaş koşullarında sivil
halkın zarar görmemesi ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi için düzenlemeler getirmiştir. Ancak
ne uluslararası hukuk ne de uluslararası yargı mekanizmaları savaş suçlarını önleyememektedir.
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Bizler hukukun etkisinin ve adaletin tecellisinin KAMU VİCDANI yani İNSANLIK VİCDANININ
harekete geçmesiyle mümkün olabileceğine inanıyoruz.
Hepimiz biliyoruz ki, BARIŞ tüm insanlar için en HAYIRLI olandır. Ama savaş kadar kolay olmuyor
barışı inşa etmek. Yine de savaşın da bir hukuku olsun, vahşileşmenin önüne geçilsin istiyoruz.
ÇÜNKÜ İNSANIZ ve insana yakışanı yapmak istiyoruz. Savaşın bir hukuku bir ahlakı olmalı
diyoruz. Bunun için dünyanın dört bir yanından bir araya geldik.
BİZ, Suriye zindanlarından yükselen sessiz çığlıkları duyan insanlık vicdanıyız.
BİZ, dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun insanların işkence görmeden, zulme uğramadan onurlu
ve insanca yaşaması gerektiğine inananlarız.
BİZ, Suriye savaşında zalimce hapsedilen her mahpus çocuk ve kadının özgürlüğü için
yeryüzündeki tüm insanların kalbinden ve dudaklarından yükselen duaların ve kelimelerin ta
kendisiyiz.
VİCDAN HAREKETİ OLARAK BİZ HEMEN ŞİMDİ!
• Suriyeli mahpus kadın ve çocukların hiçbir pazarlık konusu yapılmadan koşulsuz bir şekilde
serbest bırakılmasını istiyoruz
• Tüm insanlığı savaşlarda kadın ve çocukların korunması için etkili tedbirler almaya davet
ediyoruz
• Başta Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere tüm uluslararası mekanizmaları,
Türkiye, Rusya ve İran başta olmak üzere gücü ve inisiyatifi olan tüm devlet liderlerini bu
konuda çaba sarf etmeye davet ediyoruz.
• Dünyanın dört bir yanındaki tüm vicdanları bugünden itibaren ses yükseltmeye ve son
Suriyeli kadın ve çocuk özgür oluncaya dek çaba sarf etmeye davet ediyoruz.
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