
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.

Ipinahahayag sa Deklarasyon tungkol sa mga Tagapagtanggol ng 
Karapatang Pantao ng mga Bansang Nagkakaisa na ang LAHAT AY MAY 
KARAPATANG sumapi o lumahok sa mga MAPAYAPANG AKTIBIDAD na 
NAGPOPROTEKTA AT NAGTATAGUYOD NG KARAPATANG PANTAO.  
(Artikulo 1, 11)

May ilang estado na di-makatuwirang inaaresto ang 
mga lumalahok at/o nag-oorganisa ng mga 

mapayapang protesta

Karapatang magtipon ng malaya upang matugunan 
ang mga paglabag sa karapatang pantao   (Artikulo 5, 
12.1)

Karaniwan sa ilang estado ang pagtatalaga ng 
napakahabang proseso ng pagpaparehistro sa mga 
NGO, pati na rin ang di-makatuwirang pagbawi ng 

lisensya ng mga NGO

Karapatang lumahok sa anumang organisasyon o 
grupong tumatalakay sa karapatang pantao  (Artikulo 
5)

Sa ilang estado, pinag-iinitan ang mga taong 
pinag-uusapan nang hayagan ang mga isyu sa 

karapatang pantao 

Karapatang bumuo, talakayin at itaguyod ang mga 
ideya at prinsipyo ng karapatang pantao  (Artikulo 7)

May ilang estado na naglilimita sa mga HRD na 
magamit ang mga mekanismo na magbibigay ng daan 
sa kanilang mga gawaing nagtataguyod ng karapatang 

pantao 

Karapatang tumanggap at gumamit ng anumang tulong 
upang suportahan ang mga gawaing nagtataguyod ng 
karapatang pantao  (Artikulo 13)

BILANG TAGAPAGTANGGOL NG MGA KARAPATANG PANTAO O HUMAN 
RIGHTS DEFENDER (HRD), MAHALAGANG MALAMAN MO ANG IYONG MGA 
KARAPATAN. Sa pamamagitan nito, mapoprotektahan mo ang sarili at 
ang iyong komunidad laban sa mga paglabag at pang-aabuso sa 

mga karapatan.

ALAMIN ANG IYONG MGA
KARAPATAN

MGA URI NG PANLILIGALIG ANG IYONG KARAPATAN

MGA KARANIWANG URI NG PANLILIGALIG LABAN SA MGA HRD SA ASYA, AT MGA 
ARTIKULO SA DEKLARASYON NA MAAARING GAMITIN NG MGA HRD PARA 

PROTEKTAHAN ANG KANILANG MGA KARAPATAN 

DEKLARASYON TUNGKOL SA MGA
 TAGAPAGTANGGOL NG KARAPATANG PANTAO

KARAPATAN NG
MGA HRDS


