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YÖNETİCİ ÖZETİ
Dünya çapında en ciddi kurumsal insan hakları ihlallerinin bazıları, fosil yakıt şirketlerinin
faaliyetleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirilebilir. Fosil yakıtların çıkarılması ve
rafine edilmesinin fiziksel etkileri genellikle sağlık, yaşam, özel hayat, su, konu hakkı gibi
temel insan haklarını olumsuz etkilemektedir. Fosil yakıtların yakılmasının da aynı hakların
kullanılması üzerinde benzer şekilde ciddi olumsuz etkileri bulunmakta. Ayrıca, fosil
yakıtların çıkarılması ile yakılmasının etkisi bir defaya mahsus bir olay değildir; uzun
vadede iklim değişikliğini de derinleştirerek bir dizi insan hakkına erişimi de olumsuz
etkilemektedir. Yine aynı şekilde, fosil yakıt şirketlerinin faaliyetlerine karşı direnmeye
çalışanlar da çözüme erişim ve adalete erişim hakkı gibi usule dair haklarının ihlal
edilmesiyle sıklıkla karşılaşmaktadırlar.
Bu nedenle, dünya çapında fosil yakıt şirketlerinin faaliyetlerine insan hakları
perspektifiyle bakılarak tartışma başlatılıyor olması ve insan hakları mekanizmalarını
kullanarak çözümler aranıyor olması şaşırtıcı değil. Şirketlerin gerçekleştirdiği insan
hakları ihlalleri yaygın bir şekilde raporlanmakla birlikte bu ihlallere verilen tepkilerin
tipolojileri ve yöntemlerinin analiz edilmesinde eksiklikler bulunmakta. Bu raporda fosil
yakıt şirketlerinin faaliyetleri ve mağdurların tepkileri ile ilişkili esasa ilişkin ve usule dair
insan hakları ihlalleri ele alınıyor. Raporda ayrıca en bilinen vakalar ile görece daha yeni,
350.org'un da müdahil olduğu vakalar da inceleniyor.

Samir Flores / Meksika: Yerli halk aktivisti Samir Flores Meksika’da fosil yakıt projesine karşı mücadele ederken Şubat
2019’da öldürüldü. Dünyanın dört bir yanında aktivistler Samir’in anısı ve mücadelesi için nöbetler gerçekleştirdiler.
Fotoğraf: Gastivists, 2019.

Bu analiz, yerelde bazı önemli zaferler kazanılmış olsa da fosil yakıt şirketlerinin yol açtığı
küresel etkiler hakkındaki insan hakları temelli şikayetlerin etkisinin hala ortaya konulması
gerektiğini gösteriyor. Rapor, mağdurların gördüğü zararın onarılmasına yönelik
sınırlamalar olsa da, insan hakları temelli hukuki girişimlerin, fosil yakıt şirketlerinin bu
alandaki ihlal edici faaliyetlerini ifşa ederek küresel ölçekte düzenleme eksikliğinden
kaynaklanan açıklarla mücadele için önemli bir araç olduğunu savunuyor.
Raporda öne çıkan noktalar:
●

Şirketlerin insan hakları ihlallerine karışması yeni bir olgu değil. Çok uluslu
şirketler, ulus ötesi yapıları gereği 'düzenlemelere tabi tutulması zor hedefler'
oldukları için, şirketlerin giderek güç kazanıyor olması, insan haklarının kullanılması
üzerinde potansiyel olumsuz etkiyi artırmış durumda.

●

Daha da ötesi, çok uluslu bir şirketin sahip olduğu ekonomik, siyasi ve toplumsal
güç ile etki, bir devletin düzenlemelere uyulmasını sağlama imkanına veya
istekliliğine genellikle ağır basabilir. Sınırlı sorumluluk genellikle bir şirketteki
kişileri yükümlülükten korur. Bu konuyu daha karmaşıklaştıran bir durum; insan
hakları ihlallerinin genellikle tek başına veya doğrudan şirket tarafından
gerçekleştirilmediğidir. İhlallerin bir çoğunda, üçüncü bir tarafın dahil olmasını (ki
bu da sıklıkla bir devletin kendisi, siyasi çıkar grupları olabilmekte) ve şirketin de
ihlale doğrudan veya dolaylı destek verdiğini görüyoruz. İster açık, ister örtülü
olsun, şirket suç ortaklığı sıklıkla ciddi bir insan hakları sorunu olarak ortaya çıkıyor.

Muğla / Türkiye: Kömür madenleri Yatağan / Turgut Mahallesi’ne doğru zeytinlikleri, yaşam alanlarını tehdit
ederek ilerliyor. / Fotoğraf :Servet Dilber, 2019

●

Bir yanda şirketlerin gücü ve etkisi, diğer yanda ise şirketlerin gerçekleştirdiği
insan hakları ihlallerine yönelik uluslararası yasal çözüm yollarının eksikliği söz
konusuyken, ortaya çıkan hesap verebilirlik açığını telafi etmek için yasal açıdan
her zaman bağlayıcılığı bulunmayan bir dizi araç benimsenmiş durumda.

●

İnsan hakları ihlallerinin en ciddilerinden bazıları fosil yakıt şirketleriyle
ilişkilendirilebilir.

●

2006 yılına ait erken bir değerlendirmede, şirketlerle ilişkili 65 insan hakları ihlali
vakasının üçte ikisinin petrol, gaz ve madencilik şirketlerinden kaynaklandığı;
"insanlığa karşı işlenen suçlarda suç ortaklığına varacak ölçüde en kötü ihlal
iddialarının çoğunun" kaz-çıkar / ekstraktif sektörlerine ilişkin olduğu belirtiliyordu.
Kaz çıkar sanayii içerisinde özel olarak da fosil yakıt endüstrisi, şirketler eliyle
gerçekleştirilen insan hakları ihlallerinin neredeyse simgesi hâline gelmiş
durumda.

●

Fosil yakıt şirketlerinin faaliyetlerinin insan haklarına olumsuz etkileri en keskin
olarak gelişmekte olan ülkelerde hissediliyor. Çoğu fosil yakıt şirketinin merkezi
küresel kuzeyde iken, ekstraktif faaliyetlerin çoğunluğu küresel güneyde
gerçekleştiriliyor.

●

Fosil yakıt şirketlerinin zaten kötü durumdaki insan hakları karnesi, iklim
değişikliğiyle daha da kötüleşmiş durumda.

Ogoniland / Nijerya: Davacı Eric Dooh, Goi köyü yolundaki derenin kıyılarına zarar veren ham petrolü
gösteriyor. Shell boru hattında defalarca yaşanan petrol sızıntısı, dereyi kilometrelerce boyunca kirletti ve
bölge ekosistemi üzerinde büyük hasar bıraktı / Fotoğraf: Milieudefensie, 2013.

●

Fosil yakıt şirketleri tarihsel olarak küresel sera gazı salımlarının aslan payından
sorumlu olmalarının ötesinde, iklim bilimini baskılamak için aktif olarak çalıştılar ve
lobi faaliyetleri gerçekleştirdiler. 2015'te Paris Anlaşması'nın benimsenmesinden
sonra bu şirketlerin çoğu gönüllü olarak sera gazı salımlarını azaltmaya yönelik
önlemler ilan etti; yine de verdikleri sözler ile gerçekleştirdikleri eylemler arasında

büyük bir açık var. Çoğu şirket hâlâ iklim inkarcılığını ve iklim politikalarını
engellemeye yönelik çabaları finanse ediyor.
●

Dünya çapında devletler ve devlet dışı aktörler, şirketlerin iklim değişikliğiyle ilgili
yol açtıkları hasarlar sebebiyle ve önleyici faaliyetlerde bulunmadıkları
gerekçesiyle davalar açmaya başladılar. Bu davalar çoğunlukla haksız fiil hukuku
temelinde açılmış olsa da son zamanlarda yapılan dava başvurularında şirketlerin
sorumluluğunu tartışmaya açmak için insan hakları perspektifi de kullanılmaya
başlandı.

Filipinleri vuran şiddetli tayfundan kurtulanlar ve sivil toplum kuruluşları Filipinler İnsan Hakları Komisyonu’na,
iklim krizinde fosil yakıt şirketlerinin sorumluluklarının araştırılması talebiyle ve insan haklarını ihlal ettikleri
gerekçesiyle başvurdular. / Fotoğraf: AC Dimatatac, 2015.

●

Fosil yakıtları şirketlerinin insan hakları ihlalleri, 'doğrudan, dolaylı, esasa ilişkin ve
usule dair' şeklinde sınıflandırılabilir. Pratikte ihlaller genellikle bu kategorilerin bir
kesişimidir. Buna karşılık, bu tür hak ihlallerine karşı genellikle düzeltici/çözüm
sağlayıcı ve önleyici adımların bir arada kullanılması yoluyla mücadele
edilmektedir.

●

İnsan hakları hukukunda aynı zamanda açık sınırlamalar da bulunuyor. Mevzuat,
insan haklarını ihlal edenlerin isimlerinin belirlenmesine ve ifşa edilmesine imkan
vermekte ama telafi ve ilave hasarı önleme açısından sınırlı imkan sağlamaktadır
(veya hiç sağlamamaktadır); genellikle de ihlallerin gerçekleşmesi ardından
devreye girmektedir. Bu nedenle, insan hakları yükümlülükleri, çevresel zararlar
konusunda etkili yasaların yokluğunda, bunların yerini telafi edemeyecek
yetersizlikte bulunmakta. Fosil yakıt şirketlerinin neden olduğu çevresel zararlara

karşı etkili çözüm sağlayıcı ve önleyici adımlar açısından da insan hakları
temelinde çare aramak yetersiz kalmaktadır.
●

Öte yandan geçmiş deneyimler, insan hakları alanında şikayet oluşturmada başarılı
süreçlerin, mahkemelerin ve kanun yapıcıların yaklaşımlarında değişiklik
sağlanmasına katkısı olabileceğini gösteriyor. Evrenselliğin ve ayrımcılık karşıtı
ilkelerin, gelecek nesillerin haklarının ve bir devletin toprakları dışında yaşayanların
haklarının vurgulanmasıyla, insan hakları tezleri sayesinde sesi olmayanlara ses
kazandırılabilir. Şimdiye kadar elde edilen başarıların başkalarına ilham vermeye
devam etmesi ve yasal süreci sürmekte olan şikayetlerin yeni başvuruları teşvik
etmesi kuvvetle muhtemel. Bütün bunlar insan hakları tezlerinin tam potansiyelinin
denenmesi için yeni yollar arayışına katkı koyabilir.

●

Nihayetinde, insan hakları sihirli bir değnek değildir ve fosil yakıt şirketlerinin
faaliyetleri ile ilişkili hak ihlalleri ile bunların kökenindeki nedenlere dair düzeltme
imkanı
sunabilme
kapasiteleri
sınırlı
kalmaktadır.
Bununla
birlikte
şirketlerin/kurumların davranışlarındaki önemli eksikliklerin düzenlenmesinde
mühim bir araç sunmaktadır.

Adani Madeni (Avustralya) AIG sigorta şirketi önünde aktivistler, şirketin Adani kömür madenine sigorta
hizmeti vermemesi talebiyle protestoda. / Fotoğraf: Jason Tran / Stop Adani, 2019.

Raporun tamamına ulaşmak için (İngilizce):
www.350turkiye.org/iklimi-savunanlarin-sesi-ol/

