Kavramsal Haritalama

Kavramsal harita konu odakl› yap›lan bir görsellefltirme çal›flmas›d›r. Haritaya
bafllarken üzerinde çal›fl›lmak istenen konu/sorun merkeze al›n›r. Soruna ilk
elden sebep olan ya da sorunu fliddetlendiren olgular çekirdek konunun ilk
ba¤lant› noktalar› olarak haritaya yerlefltirilir.

Stratejik Haritalama

Stratejik haritalaman›n temeli aktörler aras›ndaki iliflkilerin niteli¤ine dayan›r.
Haritaya, çal›fl›lacak olan ihlal iliflkisinin taraflar›yla bafllan›r. Her iki aktörün
birinci dereceden resmi ya da gayri-resmi iliflkilerle ba¤land›¤› aktörler tespit
edilir. Bu ‹liflkilerin nitelikleri farkl› grafiklerle gösterilebilir.

Akla gelen ilk kavramlar yerlefltirildikten sonra, her biri için ba¤lant›l› di¤er
konular/sorunlar haritaya eklenir. Bu çal›flmay› ilerletirken, belirlenen konular›n
çekirdek sorunla do¤rudan iliflkisini aramak gerekmez. Mevcut iliflkileri
tümüyle ortaya koymak, muhtemel müdahale eksenlerinin tamam›n› görebilmek
aç›s›ndan önemlidir.

Dolayl› ba¤lant›lar›n ard›ndan, bunlarla iliflkili farkl› olgular ya da konular
da eklenebilir. Belirlenen konu ve olgular haritaya yerlefltirildikten sonra,
birbirleriyle olan etkileflimleri incelenebilir. Böylece sorunu çevreleyen ve
de¤ifltirilmesi hedeflenen meselelerle ilgili stratejiyi belirlemek için bir zemin
haritas› oluflturulur.

Haritaya, birinci basamak iliflkilerle etkileflim içindeki di¤er ba¤lant› ve
aktörlerin izini sürerek devam edilir. Ortaya ç›kan diyagramda kurumlar›
mümkün oldu¤unca kendi yap›sal ve idari flemalar›n› detayland›rarak
göstermek, sahadaki iliflkilerin niteli¤ini daha iyi tahlil etmeye yarayacakt›r.

Bu flemalaflt›rmada hedeflenen büyük resmi olabildi¤ince ayr›nt›l› ve kapsaml›
bir biçimde görebilmektir. Böylece, dönüfltürülmek istenen iliflkilerle ilgili
hangi yöntem ve taktiklerin kullan›labilece¤ini ve bundan ne tür etkiler
beklenebilece¤ini de¤erlendirmek mümkün olur.

Avrupa Komisyonu, Danimarka Büyükelçiliği ve İşkence Mağdurları Merkezi’nin destekleriyle yayınlanmıştır. İçeriği, destekçi kurumların görüşlerini yansıtmayabilir.

Taktik Müdahale Örnekleri

Kolluk görevlilerinin işkence yapmasına göz yuman süreçlere müdahale
Türkiye’de, Türk Tabipler Birli¤i iflkence görmüfl kifliler hakk›nda, iflkence bulgular›n› göz ard›
etti¤i iddia edilen hekimler hakk›nda inceleme bafllat›yor. ‹zmir Barosu ‹flkenceyi Önleme
Komitesi de, iflkence zanl›lar› aleyhinde dava açmak isteyenlere ücretsiz avukatl›k hizmeti
veriyordu.

Toplumsal müdahale
Nepal’deki ‹flkence Ma¤durlar› Merkezi (CVICT), polisin zanl›lara iflkence yapma riskini
ortadan kald›rmak için, küçük suçlara dair flikayetlerle ilgili sorunlar›, mahalli ölçekte polise
baflvurulmadan adil bir flekilde çözebilecek arabulucu heyetler oluflturulmas›n› sa¤lad›. Bu
heyetlerin çal›flmaya bafllamas›n›n iflkence vakalar›nda kayda de¤er bir düflüfl yaflanmas›na
katk›s› oldu.

İşkence fiilini engelleme
Uluslararas› Af Örgütü (UAÖ), üye say›s› milyonlara varan bir acil eylem a¤›na sahip.
Gözalt›na al›nan bir kiflinin iflkence görme riskiyle karfl› karfl›ya oldu¤u ö¤renildi¤inde, kifli
hakk›nda yaz›rlanan acil eylem ça¤r›s› a¤ üyelerine gönderiliyor. Üyeler vakit geçirmeden
ilgili hükümete faks, telgraf ve elektronik postayla, al›nan kifliye kötü muamele yap›lmamas›n›
talep eden mesajlar gönderiyorlar.

Kolluk görevlilerinin içeriden müdahalesi
Liberya Ulusal Kolluk Gücü Mensuplar› Derne¤i (LINLEA) kolluk görevlilerinin kurdu¤u ve
personele mesleki yeterlilik ve insan haklar›n› teflvik etmek üzere kurulmufl bir meslek örgütü.
LINLEA e¤itim eksikli¤i, disiplinsizlik, liderlik kapasitesinin yetersizli¤i ve kolluk görevlilerinin
siyasi manipülasyonlara aç›k olmas› gibi sebeplerin hak ihlallerinin temelini oluflturdu¤undan
hareketle çeflitli e¤itimler yap›yor. ‹nsan haklar›, soruflturma usulleri ve hukuki süreçlerle ilgili
e¤itimlerin yan›s›ra, kolluk görevlilerinin mesleki ve sosyal sorunlar›yla da ilgileniyor.

Evrensel yargı yetkisi kullanılarak cezasızlığın hedeflenmesi
Amerika Birleflik Devletleri’nde Adalet ve Kamusal Sorumluluk Merkezi (CJA), ABD Federal
yasalar›n› kullanarak iflkence ma¤durlar›n›n failler hakk›nda suç duyurusunda bulunmalar›na
destek veriyor. ABD yasalar› uyar›nca, iflkence suçu baflka bir ülkede ifllenmifl olsa dahi, fail
ABD s›n›rlar› içinde oldu¤u takdirde, vatandafllar bu kifliler aleyhine asliye hukuk mahkemelerinde
dava aç›labiliyor.

İşkence faillerini gündelik yaşamda görünür kılma
Arjantin’de diktatörlük döneminde kay›p edilenlerin çocuklar›n› biraraya getirmifl olan
H.I.J.O.S, o dönemde iflkence ve bask› yapt›¤› bilinen kamu görevlilerinin evleri önünde ya
da mahallelerinde düzenledi¤i eylemlerle sosyal fark›ndal›k yarat›yor. Bu taktik, diktatörlük
dönemi suçlular›na ceza muafiyeti sa¤lanmas›na karfl› gelifltirildi. Eylemciler, ma¤dur yak›nlar›
ve tan›klardan ald›klar› bilgilerle seçmen listelerinden faillerin adreslerini tespit ediyor. Failin
evi önünde yap›lan gösteriler sonucunda mahalle sakinleri bu kiflileri gündelik sosyal hayatta
yaln›zlaflt›r›yor.
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