
 TUNGKOL SA DEKLARASYON

KASAYSAYAN NG DEKLARASYON 

LAYUNIN ng Deklarasyon na SUPORTAHAN AT 
PROTEKSYONAN ang mga aktor na mapayapang 
nagtatanggol ng karapatang pantao, na 
tinutukoy sa Deklarasyon bilang 
TAGAPAGTANGGOL NG KARAPATANG PANTAO o 
HUMAN RIGHTS DEFENDER (HRD)

Pinagtibay ang Deklarasyon noong 1998 ng 
LAHAT NG ESTADONG KASAPI NG UN, eto ay 
sumasalamin sa dedikasyon ng mga estado na 
kilalanin at suportahan ang mga HRDs  

Ang bawat Artikulo sa Deklarasyon ng HRDs ay 
hango sa mga instrumento ng karapatang 
pantao na DAPAT TUPARIN ng mga estado

Binabalangkas dito kung paano NAILALAPAT SA 
HRDs ANG UMIIRAL NA MGA PANDAIGDIGANG 
PAMANTAYAN SA KARAPATANG PANTAO, at 
binibigyan diin ang mga responsabilidad ng 
estado at non-state actors sa pagtatanggol sa 
karapatan ng HRDs

DEKLARASYON NG MGA TAGAPAGTANGGOL NG
KARAPATANG PANTAO

Pinagtibay ang 
Unibersal na 

Deklarasyon ng 

1948
Nagtatag ang Komisyon ng UN ng 

grupong babalangkas sa 
Deklarasyon ng HRDs

1985
20 taon makalipas pagtibayin ang 

Deklarasyon, patuloy pa rin ang mga 
pang-aabuso laban sa HRDs, mas 

umigting ang pangangailangan na 
maipatupad ang Deklarasyon 

2018

Nanawagan ang Komisyon ng 
Karapatang Pantao ng UN sa lahat ng 

Estado na irespeto ang mga aktor na 
nagtatanggol ng karapatang pantao, 
pagkaraan ay tinuligsa ang lahat ng 

mga pang-aabuso laban sa HRDs

1980
Makalipas ang 13 taon, noong 
ika-9 ng Disyembre, pinagtibay 

ang Deklarasyon

1998

Batid ng FORUM-ASIA at Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA) ang pangangailangang tugunan ang kriminalisasyon at 
pang-aabuso laban sa mga HRD, na may mahalagang papel sa pagsisiguro na protektado at naisasakatuparan ang karapatang pantao ng 
bawat isa. Sa ika-20 anibersaryo ng Deklarasyon ng HRDs, ang FORUM-ASIA ay bubuo ng biswal na mga materyal na magbibigay-diin sa 

kahalagahan ng mga HRD at kanilang mga kontribusyon, mga karapatan, at sa mga responsibilidad ng iba para sa mga HRD, ayon sa 
Deklarasyon. Ang PAHRA ay isang alyansa ng mga organisasyon at mga indibidwal na nagtataguyod at nagtatanggol ng karapatang pantao 

para sa lahat. Ang PAHRA ay miyembro ng FORUM-ASIA.


