
IMBESTIGAHAN AT TUGUNAN nang 
mabilis at nang walang 
kinikilingan ang mga paglabag 
sa karapatang pantao.
(Artikulo 9.5) 

Tiyaking PINOPROTEKTAHAN NG 
MGA BATAS SA BANSA AT MGA 
AWTORIDAD NG ESTADO ang 
mapayapang gawain ng mga 
HRD.
(Artikulo 12.3, Artikulo 12.2)

Tiyaking may independiyenteng 
INSTITUSYON NA NAGPOPROTEKTA 
AT NAGTATAGUYOD NG 
KARAPATANG PANTAO SA 
PAMBANSANG ANTAS. 

SUPORTAHAN ang mga 
pambansang institusyon sa 
pagtanggol sa karapatang 
pantao.   (Artikulo 14.3)

IPALAGANAP ANG KAMALAYAN AT 
PAG-UNAWA sa karapatang 
pantao, at tiyakin na makakuha 
ng impormasyon tungkol sa 
karapatang pantao ang lahat.
(Artikulo 14 .1, 14.2)

ISAMA SA SISTEMA NG EDUKASYON 
ang karapatang pantao.
(Artikulo 15)

Ang mga estado ang may PANGUNAHING RESPONSIBILIDAD NA PANGALAGAAN, ITAGUYOD, AT IPATUPAD ANG 
LAHAT NG KARAPATANG PANTAO. Ang mga estado ay may TUNGKULING GAWIN ANG LAHAT NG KAILANGAN 

para matiyak na natutupad at natatamasa ng lahat, kabilang na ang mga Tagapagtanggol ng 
Karapatang Pantao o Human Rights Defenders (HRDs), ang kanilang karapatang pantao. 

 (Artikulo 2)

MGA PANANAGUTAN NG ESTADO

MGA TUNGKULIN NG ESTADO

MGA HALIMBAWA NG MGA INISYATIBA NG ESTADO 
Nasasalamin na ngayon sa mga 
pambansang batas ng ilang 
bansa sa Asya ang 
pangangailangang itaguyod at 
protektahan ang mga HRD. 
Nagsisimula na rin sa ilang 
bansa ang mga talakayan sa 
PAGPAPATUPAD NG BATAS, 
partikular sa pagtitiyak na 
protektado ang mga HRD.

Naitatag na sa ilang bansa sa 
Asya ang mga 
independiyenteng PAMBANSANG 
INSTITUSYON SA KARAPATANG 
PANTAO na responsable sa 
pagbabantay, pangangalaga, 
at pagtataguyod ng karapatang 
pantao sa bansa.

Noong 2004, pinagtibay ng mga 
estadong Kasapi ang resolusyon 
sa ʻPANDAIGDIGANG PROGRAMA 
PARA SA EDUKASYON SA 
KARAPATANG PANTAOʼ, na 
naghihikayat sa mga estado na 
isama ang edukasyon sa 
karapatang pantao sa lahat ng 
sektor ng lipunan. Ang ilang mga 
estado ay nakapagbuo na ng 
mga PAMBANSANG PLANO upang 
maisakatuparan ang layuning ito.  

DEKLARASYON TUNGKOL SA MGA
 TAGAPAGTANGGOL NGKARAPATANG 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.


