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Press Reliz: Azərbaycanlı insan hüquqları müdafiəçiləri beynəlxalq mükafatın finalçısını
seçiblər
10 may 2016
Azərbaycanda insan hüquqları müdafiəçilərinin üzləşdiyi ciddi riskləri nəzərə alaraq, insan
hüquqları üzrə müdafiəçi Xalid Bağırov tərəfindən təmsil olunan, təqibə və hədə qorxuya məruz
qalan bir sıra vəkillər Təhlükədə Olan Hüquq Müdafiəçiləri üçün nəzərdə tutulan Ön Cəbhə
Müdafiəçiləri 2016 mükafatının finalçısı elan olunublar.
Juri üzvləri 53 ölkədən 126 namizəd qəbul etdikdən sonra Azərbaycan, Burma/Myanmar,
Kolombiya, Honduras, Fələstin və Tanzaniyadan olan hüquq müdafiəçilərini seçiblər. Ön Cəbhə
Müdafiəçiləri mükafatı ildə bir dəfə böyük şəxsi təhlükəni gözə alıb öz icmasının hüquqlarını
müstəsna qaydada müdafiə və təbliğ edən hüquq müdafiəçisinə təqdim olunur.
“Bizim illik mükafat üçün altı finalçının hər biri öz icmasında ədalət və insan hüquqları üçün
mübarizə aparır və onların hər biri bunu ciddi təhlükəyə rəğmən edirlər. Azərbaycanda insan
hüquqları müdafiəçilərinə və vətəndaş cəmiyyətinə qarşı təzyiq indiyədək misli görünməyən həddə
çatıb. Kifayət qədər cəsarət nümayiş etdirərək digər hüquq müdafiəçilərinin işlərini müdafiə edən
vəkillər özləri hədəfə alınırlar. Onların işi mümkünsüz həddə çatıb, lakin buna baxmayaraq ölkədə
vəkillər ədalət uğrunda mübarizələrini davam etdirirlər”, deyə 10 may tarixdə Dublində finalçıların
adını açıqlayarkən, Ön Cəbhə Müdafiəçilərinin İcraçı Direktoru Mary Lavlor bildirib.
Hökumətlər, millətlərarası korporasiyalar, parlamentlər və cinayətkar qruplar sülhpərvər hüquq
müdafiəçilərinin ciddi işini məhdudlaşdırmağa çalışırlar ki, bu səbəbdən də 2016-cı ilin finalçıları və
onların ailələri təqibə, fiziki hücuma, qarayaxma təbliğatına, həbs cəzalarına və hədə-qorxuya
məruz qalıblar.
Ön Cəbhə Müdafiəçiləri bu gün adları çəkilən altı finalçının müdafiəsini təbliğ etmək və diqqətdə
saxlamaq istiqamətində işləyir və bu altı hüquq müdafiəçinin hər biri öz ölkəsində və icmasında
insan hüquqları hərəkatında çox əhəmiyyətli rol oynayır.
“Hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, onların işində beynəlxalq dəstək olduqca mühüm rol oynayır. Bu
Mükafat həm onlara, həm də onlara təzyiq göstərənlərə qarşı İrlandiyanın bu qeyri-adi şəxslərin
arxasında dayandığını nümayiş etdirir. Bu onu sübut edir ki, təhlükədə olan müdafiəçilər vakuumun
içərisində işləmirlər, onlar insan hüquqları uğrunda qlobal mübarizənin bir hissəsidirlər”, deyə
xanım Lavlor Çərşənbə günü etdiyi çıxışda bildirib.
Cənab Xalid Bağırov təmsilçi finalçıdır, Azərbaycanda hədə-qorxuya və təqibə məruz qalan bir
qrup insan hüququları hüquqşünasının simasıdır. 2013-cü ildə Azərbaycan hökuməti vətəndaş
cəmiyyətinə qarşı misli görünməmiş təzyiqlərə başlayanda, məşhur hüquq müdafiəçilərinin və
jurnalistlərin müdafiəsini həyata keçirən vəkillərin özləri hökumətin təzyiqlərinə məruz qaldılar.
Ölkədə bir sıra tanınmış və hədəfə alınmış hüquq müdafiəçilərini cəsarətlə müdafiə edən Bağırov,
2015-ci ildə Vəkillər Kollegiyasından kənarlaşdırıldı, lakin o zamandan etibarən işləri Avropa İnsan
Hüquqları Məhkəməsinə çıxarmağa və onları qazanmağa başladı. O, ölkədə hüquq müdafiəsilə
məşğul olan çox az sayda vəkillərə məsləhətlər verir və həmin vəkillər də kollektiv şəkildə bu
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nominasiya ilə şərəfləndiriliblər.
Xanım Ana Mirian Romero Hondurasda ərazi və yerli sakinlərin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul
olur. O, Çinakla çayı yaxınlığında yerli əhaliyə məxsus ərasilərdə Los Enkinos sus elektrik
bəndlərinin tikilməsinə qarşı aktiv şəkildə mübarizə aparıb. 2010-cu ildə o, məhkəmə qarşısında
iddia irəli sürərək icmanın əcdadlarından qalan torpaqlar üzərində mülkiyyət hüququnun
tanınmasını tələb edib və indi o və onun ailə üzvləri təkrarlanan polis hücumlarının, su elektrik
kompaniyası ilə əlaqəsi olan hərbçilərin və silahlı mülki şəxslərin hədəfinə çevrilib. Bu daimi
təzyiqlərdən sonra onun uşaqları məktəbi tərk etmək məcburiyyətində qalıblar və 2016-cı ildə o, ən
son qızını dünyaya gətirərək evinə qayıtdıqdan sonra onun evi tamamilə yandırılıb.
Xanım Phyoe Phyoe Aung Burmada/Myanmarda tələbələrin hüquqlarının müdafiəsilə məşğuldur.
O, Tələbə Birliklərinin Bütün Burma Federasiyasının (ABFSU) Baş Katibidir və akademik azadlıqlar
üçün ölkədə geniş yayılmış etiraz aksiyalarına liderlik edib. O, 2008-ci ildə “Zəfəran Nümayişi”
adlandırılan dinc etiraz aksiyasında iştirak etdiyi üçün üç il müddətinə həbs cəzasına məhkum
edilib və 2015-ci ildə yenidən 100 başqa tələbə ilə birlikdə həbs edilib. Bu tələbələrin çoxu
işgəncəyə məruz qalıb. Phyoe Phyoe üç həftə əvvəl, 2016-cı ilin aprel ayında azad edilib.
Xanım Maanda Ngoitiko Tanzaniyada qadın hüquqlarının, heyvandarlıqla məşğul olan fermerlərin
hüquqlarının və ərazi ilə bağlı hüquqların müdafiəsini həyata keçirir. O, “turism” layihələrinə, eləcə
də Maasai icmasına məxsus torpaqların qarət edilməsinə, xüsusilə qadınların və qızların təhsilinə
və iqtisadi imkanlarına ziyan vurulmasına açıq-aşkar etiraz etdiyi üçün regionda ən ciddi şəkildə
hədəfə alınan hüquq müdafiəçisidir. 2013-cü ildə təhlükəsizlik qüvvələri Ngoitikoya bildiriblər ki,
əgər o susmasa onu “aradan götürəcəklər və bir də heç kim onun üzünü görməyəcək”. Növbəti
gün o, işə qayıdıb. Davam edən fiziki təhlükələrə və məhkəmə tərəfindən həyata keçirilən təqiblərə
baxmayaraq, o, qadınların ərazi və qida təhlükəsizliyilə bağlı advokasi fəaliyyətini həyata
keçirməsini təmin etməyə davam edir. 2016-cı ilin aprel ayında, yəni bu yaxınlarda, yerli hakimiyyət
orqanları onu dindirməyə çağırıblar.
Cənab Mohammed Xatib işğal olunmuş Fələstin ərazisində öz müqəddəratını təmin etmə hüququ
ilə bağlı hüquq müdafiəçiliyilə məşğul olur. O, fələstinli hüquqşünasdır və Xalq Mübarizəsi
Koordinasiya Komitəsinin (PSCC) təsisçilərindən biridir. Adı çəkilən komitə Fələstin ərazisində
müxtəlif kəndlərdə dinc etiraz aksiyalarını əlaqələndirir. O, 11 illik hüquq müdafiəçiliyi müddətində
İzrael ordusu tərəfindən bir sıra təqiblərə, həbslərə və eləcə də bu ərazilərə köçürülən izraellilər
tərəfindən fiziki təzyiqlərə məruz qalıb. O, Vest Bankda yerləşən kəndi Bilind keçirilən etiraz
aksiyalarının liderlərindən biri olub. Bu aksiyalar 2005-ci ildə hər həftə keçirilib və İzrael Ali
Məhkəməsinin kənd ətrafında tikilən divarın dağıdılması haqqında qərar verməsinə səbəb olub.
Xanım İngrid Vergara Çavez Kolombiyada, Sucre ərazisində Dövlət Cinayətlərinin Qurbanları
Hərəkatı (MOVİCE) ilə işləyən ərazilərlə bağlı faəliyyət göstərən hüquq müdafiəçisidir. İngrid və
onun həmkarları ədalətin təmin olunmasını və dövlət və parlament tərəfindən törədilən cinayətlərə
son verilməsini, məcburən köçürülən fermerlərin və yerli sakinlərdən ibarət icmaların öz
torpaqlarına köçürülməsini tələb edirlər. Buna cavab olaraq o, daim ölümlə təhdid olunur. Son iki
ildə onun həmkarlarından dördü qətlə yetirilib və o və onun qızları silahla, ictimai borşurlarla,
telefonla, e-maillərlə və nəzarət edilməsi yolu ilə müxtəlif təqiblərə məruz qalırlar.
Çarpaz Tərəflərin juri üzvləri Pat Breen TD, Nazir Katherine Zappone TD, Brendan Smith TD,
Senator İvana Bacik, Sami Al-Haj (Əl Cəzirə Media Şəbəkəsi) və Noeline Blackvell (Ön Cəbhə
Müdafiəçiləri) finalçıların insan hüquqları uğrunda davam edən mübarizəsini qəbul edərək onları
seçiblər.
Təhlükədə Olan Hüquq Müdafiəçiləri üçün nəzərdə tutulan Ön Cəbhə Müdafiəçiləri 2016
mükafatının finalçısı iyun ayının 10-da, səhər saat 8:00-da Dublin City Hallda keçirilən mərasimdə
elan ediləcək.
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Daha geniş məlumat üçün aşağıdakı mənbə ilə əlaqə saxlayın:
Erin Kilbride
Media Koordinatoru
Ön Cəbhə Müdafiəçiləri (Front Line Defenders)
erin@frontlinedefenders.org
+1 207 450 5585

Press Release: Azerbaijan Human Rights Lawyers Selected as Finalists for International
Award
10 May 2016
In recognition of the immense risks that human rights lawyers in Azerbaijan face, a group of
threatened and persecuted lawyers represented by human rights defender Khalid Bagirov have
been named as finalists for the 2016 Front Line Defenders Award for Human Rights Defenders at
Risk.
Jury members selected human rights defenders from Azerbaijan, Burma/Myanmar, Colombia,
Honduras, Palestine, and Tanzania after receiving 126 nominations from 53 countries. Front Line
Defenders presents the Award annually to a human rights defender who – at great personal risk –
has made an exceptional contribution to protecting and promoting the rights of their communities.
“Each of the six finalists for our annual award struggles for justice and human rights in their
communities, and each does so in the face of severe risks. The crackdown on human rights
defenders and civil society in Azerbaijan has reached an unprecedented level. Lawyers brave
enough to take on the cases of other human rights defenders have themselves become targets.
Their work has become near impossible, yet lawyers in the country continue their struggle for
justice,” said Mary Lawlor, Executive Director of Front Line Defenders, as she announced the
finalists in Dublin on 10 May.
As governments, multinational corporations, paramilitaries, and criminal groups try to limit the
powerful work of peaceful human rights defenders, the 2016 finalists and their families have faced
harassment, physical attacks, defamation campaigns, prison sentences, and intimidation.
Front Line Defenders works to promote the visibility and protection of the six finalists named today,
each of whom is critical to the human rights movement in their countries and communities.
“Human rights defenders tell us that international support is critical to their work. This Award
demonstrates – to them and to their oppressors – that Ireland stands behind these incredible
individuals. It proves that defenders at-risk do not work in a vacuum, but as part of a global fight for
human rights,” said Ms. Lawlor on Tuesday.
Mr. Khalid Bagirov is a representative finalist, the face of a group of threatened and persecuted
human rights lawyers in Azerbaijan. When the Azeri government began an unprecedented
crackdown on civil society in 2013, lawyers taking on the cases of prominent human rights
defenders and journalists became targets of government persecution themselves. For his bold
work defending some of the most prominent and targeted HRDs in the country, Bagirov was
disbarred in 2015 – but has since continued to litigate and win cases before the European Court of
Human Rights. He continues to advise the few remaining rights lawyers in the country, who are
collectively honoured with this nomination.
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Ms. Ana Mirian Romero is a land rights and indigenous rights defender in Honduras. She has been
active in opposing the installation of the Los Encinos hydro-electric dam on indigenous land near
the Chinacla river. In 2010 she filed a lawsuit for the recognition of the community's ancestral
lands, and now she her family are targets of repeated attacks by police, military and armed
civilians connected to the hydroelectric company. Her children were forced to leave school due to
repeated harassment, and in early 2016 her home was burned to the ground, after she returned
home from giving birth to her youngest daughter.
M s . Phyoe Phyoe Aung is student rights defender in Burma/Myanmar. She is the General
Secretary of the All Burma Federation of Student Unions (ABFSU), and has led widespread
protests for academic freedom across the country. She spent three years in prison for peacefully
participating in the “Saffron Revolution” in 2008, and was again arrested in 2015 with more than
100 other students – many of whom were tortured. Phyoe Phyoe was released on presidential
pardon just three weeks ago, in April 2016.
Ms. Maanda Ngoitiko is a women's rights, pastoralist rights, and land rights defender in Tanzania.
She is one of the most targeted HRDs in the region, openly opposing “tourism” projects and land
concessions that rob Maasai communities of their land and particularly harm women and girls’
education and economic opportunities. In 2013 the security services told Ngoitiko that if she didn’t
stop, they would “take her away and never be seen again”. The next day she returned to her work.
She continues to mobilise women to advocate for land and food security despite ongoing physical
threats and judicial harassment. As recently as April 2016, local authorities called her in for
interrogation.
Mr. Mohammed Khatib is a human rights defender working on the right to self-determination in the
Occupied Palestinian Territories. He is Palestinian lawyer and one of the founders of the Popular
Struggle Coordination Committee (PSCC), which connects peaceful protests in different villages
across Palestine. In his 11 years as a human rights defender, he has been targeted with
harassment, detentions and abuse by the Israeli military, and physical assault by Israeli settlers.
He has been one of the leaders of protests in his village of Bil'in, in the West Bank, which have
been held every week since 2005, and which helped pressure the Israeli Supreme Court to order
the re-routing of the Wall it has constructed around the village.
Ms. Ingrid Vergara Chavez is a land rights defender working with the Movement of Victims of State
Crimes (MOVICE) in Sucre, Colombia. Ingrid and her colleagues demand justice and an end to
impunity for government and paramilitary crimes, and advocate for the return of lands to displaced
peasant and indigenous communities In response, she receives constant death threats. Four of her
colleagues have been killed in the past two years, and she and her daughters have been
threatened with weapons, public pamphlets, phone and email messages, and surveillance.
Cross Party Jury Members Pat Breen TD, Minister Katherine Zappone TD, Brendan Smith TD,
Senator Ivana Bacik, Sami Al-Haj (Al Jazeera Media Network) and Noeline Blackwell ( Front Line
Defenders) selected the finalists in recognition of their ongoing fight for human rights.
The recipient of the 2016 Front Line Defenders Award for Human Rights Defenders at Risk will be
announced at a ceremony at Dublin’s City Hall on Friday, 10 June at 8 AM.
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For more information, please contact:
Erin Kilbride
Media Coordinator
Front Line Defenders
erin@frontlinedefenders.org
+1 207 450 5585
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Пресс-релиз: адвокат-правозащитник из Азербайджана стал финалистом
международной премии
10 мая 2016
В знак признания огромной опасности, которой подвергаются адвокаты-правозащитники в
Азербайджане, группа преследуемых и запугиваемых юристов в лице адвокатаправозащитника Халида Багирова была выбрана одним из финалистов премии Front Line
Defenders Award для правозащитников в опасности за 2016 год.
Члены жюри выбрали правозащитников из Азербайджана, Бирмы/Мьянмы, Гондураса,
Колумбии, Палестины и Танзании из числа 126 номинантов из 53 стран. Премия ежегодно
вручается правозащитнику, который вопреки значительным угрозам собственной
безопасности смог внести весомый вклад в защиту и продвижение прав своего сообщества.
«Каждый из шести финалистов ежегодной премии сражается за справедливость и права
человека окружающих их людей, и каждому из них грозит серьезная опасность. Наступление
на правозащитников и гражданское общество в Азербайджане достигло беспрецедентного
размаха. Адвокаты, осмеливающиеся вести дела других правозащитников, сами становятся
жертвами. Работать практически невозможно, но юристы продолжают борьбу за
справедливость в стране», – отметила Мэри Лолор, исполнительный директор Front Line
Defenders, объявляя финалистов 10 мая в Дублине.
Поскольку правительства, международные корпорации, вооруженные формирования и
преступные группировки пытаются ограничить важную работу правозащитников, на
финалистов премии за 2016 год и их родных нападали, против них разворачивали кампании
клеветы, их заключали в тюрьмы, преследовали и запугивали.
Деятельность Front Line Defenders направлена на то, чтобы привлечь внимание к каждому из
шести объявленных сегодня финалистов и способствовать их защите, поскольку все из них
играют важную роль в правозащитном движении в своей стране и в своем сообществе.
«Правозащитники говорят, что международная поддержка в их работе чрезвычайно важна. С
помощью этой премии мы показываем, – и им, и тем, кто их преследует, – что Ирландия
поддерживает этих невероятных людей. С помощью премии мы демонстрируем, что
правозащитники не предоставлены сами себе, а участвуют в международной борьбе за
права человека»,— сказала во вторник Мэри Лолор.
Халид Багиров – образцовый финалист, лицо группы преследуемых и запугиваемых
адвокатов-правозащитников из Азербайджана.
Когда в 2013 году правительство
Азербайджана начало беспрецедентное наступление на гражданское общество, адвокаты,
защищавшие выдающихся правозащитников и журналистов, сами стали мишенью
преследования со стороны государства. За смелую защиту самых известных и
преследуемых правозащитников страны Багирова в 2015 году лишили лицензии, но он
продолжил участвовать в судебных процессах и выиграл несколько дел в Европейском суде
по правам человека. Он продолжает консультировать немногих оставшихся адвокатовправозащитников, чей коллективный труд мы отмечаем этой номинацией.
Ана Мириан Ромеро – защитница земельных прав и прав коренных народностей Гондураса.
Она активно протестовала против возведения в Лос-Энсиносе на землях коренных
народностей у реки Чинакла гидроэлектрической плотины. В 2010 году она обратилась в суд
с иском, требуя признать родовые земли общины, и теперь ее саму и ее родных постоянно
преследует полиция, военные и вооруженные гражданские лица, связанные с
гидроэлектрической компанией.
Из-за постоянных домогательств ее детям пришлось
бросить школу, а в 2016 году, когда она вернулась домой после родов (родилась ее младшая
дочь), дом был сожжен дотла.

Пхьое Пхьое Аунг защищает права студентов в Бирме/Мьянме. Она занимает должность
генерального секретаря Всебирманской федерации студенческих союзов и возглавляет
широкие протесты в защиту академической свободы в стране. За мирное участие в
«Шафрановой революции» в 2008 году ее отправили в тюрьму на три года, а в 2015 году
арестовали снова вместе с сотней других студентов, многих из которых пытали. Три недели
тому назад, в апреле 2016 года, Пхьое Пхьое Аунг
освободили президентским
помилованием.
Маанда Нгоитико отстаивает права женщин, скотоводов и земельные права в Танзании. Она
одна из самых преследуемых правозащитников в регионе, поскольку открыто осуждает
«туристические» проекты и земельные концессии, из-за которых сообщества масаи теряют
земли и ущемляются возможности женщин и девочек получать образование и участвовать в
экономической жизни. В 2013 году сотрудники службы безопасности пригрозили Нгоитико,
что «похитят, и ее никто уже не увидит», если она не остановится. На следующий день она
снова вышла на работу. Она по-прежнему собирает женщин, чтобы отстаивать права на
землю и продовольственную безопасность, несмотря на непрекращающиеся угрозы и
судебные преследования. Совсем недавно, в апреле 2016 года, местные власти вызвали ее
на допрос.
Мохаммед Хатиб – это правозащитник, отстаивающий право на самоопределение на
Оккупированных палестинских территориях. Юрист из Палестины, он является одним из
основателей Комитета координации народной борьбы, который связывает друг с другом
мирные протесты в разных палестинских деревнях. За 11 лет правозащитной деятельности
его преследовали, задерживали и третировали израильские военные и избивали
израильские поселенцы. Он был одним из вдохновителей протестов в своей родной деревне
Бильин на Западному берегу реки Иордан, которые проводятся еженедельно с 2005 года. В
результате этих протестов Верховный суд Израиля постановил перенести построенную
вокруг деревни стену.
Ингрид Вергара Чавес отстаивает земельные права в сотрудничестве с Движением за права
жертв государственных преступлений в Сукре, Колумбия. Ингрид и ее коллеги добиваются
справедливости и требуют покончить с безнаказанностью преступлений, совершенных
государственными служащими и членами вооруженных формирований;
она также
добивается возврата земель перемещенным крестьянам и коренным общинам. В отместку
ей постоянно угрожают убийством. Четверых ее коллег убили в предыдущие два года, а ей
самой и ее дочери угрожали оружием, запугивали в памфлетах, по телефону и электронной
почте; за ними также велась слежка.
Финалистов в знак признания их непрекращающейся борьбы за права человека отбирало
жюри в составе межпартийного депутата парламента Ирландии Пэта Брина, министра и
депутата парламента Кэтрин Заппоне, депутата парламента Берндана Смита, сенатора
Иваны Бакик, сотрудника медиа-сети Аль Джазира Сами Аль-Хадж и сотрудника Front Line
Defenders Ноэлин Блэквелл.
Лауреат премии Front Line Defenders Award для правозащитников в опасности будет
объявлен на церемонии награждения в мэрии Дублина 10 июня в 8 утра.
https://www.frontlinedefenders.org/ru/front-line-defenders-award-human-rights-defenders-risk
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