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Bilme hakkı gününde çağrı: "Bilgi edinme hakkı tam uygulansın"
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Şeffaf Kıbrıs Koalisyonu, bugünün “Bilme Hakkı Günü” olduğunu belirterek,
Kıbrıs'ta bilgi edinme hakkının tam olarak uygulanması çağrısı yaptı.
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Arkadaşına Gönder
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İki toplumlu bir proje kapsamında oluşturulan Şeffaf Kıbrıs Koalisyonu’ndan yapılan açıklamada, Bilme Hakkı Günü'nün amacı, “kamu kurum ve
kuruluşları tarafından tutulan bilgilere her bireyin erişim hakkı olduğu üz erinde farkındalık yaratmak” diye ifade edildi.
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kuruluşları tarafından tutulan bilgilere her bireyin erişim hakkı olduğu üz erinde farkındalık yaratmak” diye ifade edildi.
Kıbrıs AB Derneği (KAB), Sosyo- Politik Araştırmalar Enstitüsü (IKME) ve Access Info Europe’un adanın her iki kesimindeki bilgiye erişim
yasaları hukuksal analiz , şeffaflık seviyelerinin analiz i ve sivil toplum ve halkın konu ile ilgili fikirlerini kapsayan bir taslak rapor ürettikleri
kaydedilen açıklamada, raporda bilgi edinme hakkının sistematik olarak ihlal edildiği sonucunun çıktığı kaydedildi.
Raporun son halinin 21- 22 Kasım’da dünyanın çeşitli yerlerinden uz man ve inisiyatife katılan grupların katılımıyla düz enlenecek uluslararası
konferansta yayınlanacağı ifade edildi.
KAB Komite üyesi İlke Dağlı, “Bütün sivil toplum kuruluşlarına ve üyelerine bilinçli bir toplum için bilgiye erişim hakkına uymak üz ere yetkililere
baskı yapmak için Şeffaf Kıbrıs Koalisyonu’na katılmaları çağrısını yaparız ” dedi.
Dağlı, sivil toplum örgütlerinin www.accessinfocyprus.eu adresinden Şeffaf Kıbrıs Koalisyonu'na katılabileceğini kaydetti.
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