
SINO ANG MGA TAGAPATGANGGOL NG KARAPATANG PANTAO?

SINO ANG MAAARING MAGING TAGAPAGTANGGOL NG KARAPATANG PANTAO?

BAKIT KAILANGANG SUPORTAHAN ANG MGA TAGAPAGTANGGOL NG KARAPATANG PANTAO?

Ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao o 
human rights defenders (HRDs) ay mga INDIVIBIDWAL 
O GRUPO na mapayapang kumikilos upang itaguyod 

at protektahan ang karapatang pantao

SA PAGTATANGGOL SA KARAPATANG PANTAO, 
ANG HRDS AY DAPAT NA:

Gumamit ng MAPAYAPANG PAMAMARAAN – hindi sila 
maaaring gumamit ng anumang karahasan para 

makamit ang kanilang mga hangarin 

Tanggapin ang PANGKALAHATAN NG KARAPATANG 
PANTAO – lahat ng karapatan ay likas at 
magkakaugnay; hindi dapat paburan ng HRDs ang 
ilang partikular na karapatan

Ang HRDs ay TUMUTUGON SA ANUMANG ISYU SA 
KARAPATANG PANTAO SA IBAʼT IBANG PARAAN. 
Kabilang dito ang pagpapahayag o pagsisiwalat 
ng mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao, 
pagsuporta sa mga biktima, o iba pang anyo ng 
aksyon na nagtataguyod at pumoprotekta sa 
karapatang pantao

Anuman ang edad, kasarian, 
oryentasyong sekswal, relihiyon o 
paniniwala, etnisidad, o iba pang mga 

kategoryang panlipunan 
Anuman ang propesyon – 
nagtatrabaho sa isang organisasyong 
nagtataguyod ng karapatang pantao, 
boluntaryo, estudyante, tinderoʼt 
tindera, magsasaka, kasapi ng 
komunidad, ina – lahat ay maaaring 
maging HRD

Ang pinakamahalagang batayan sa pagtukoy sa HRD ay ang AKSYON 
na isinasakatuparan upang maitaguyod at maprotektahan ang 
karapatang pantao

MAY MAHALAGANG PAPEL ang HRDs sa paglaban sa 
mga paglabag sa karapatang pantao na sentral sa 
PAGWAKAS SA DISKRIMINASYON AT KAWALAN NG 
KATARUNGAN. 

Madalas na negatibo ang tingin sa HRDs dahil sa 
walang tigil nilang paggiit sa estado at non-state 
actors na igalang at pangalagaan ang karapatang 
pantao. Dahil dito, sila ay nailalantad sa ibaʼt 
ibang anyo ng pang-aabuso. 

LAHAT AY 
MAAARING 

MAGING HRD! 

DEKLARASYON TUNGKOL SA MGA TAGAPAGTANGGOL NG
KARAPATANG PANTAO

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.


