
SantéTemel haklar

bireysel özgürlük katılım
dayanışma

eşit haklar
öz saygı



Belçika herkese vatandaşlık ve   İnsan Haklarına   saygıyı temin eden   Demokratik    bir   Hukuk Devletidir.  

8

Devlet hakka saygıyı 
temin eder. Devlet, 
sadece Anayasa  ya 
da yasanın izin vermesi 
durumunda harekete 
geçebilir. Devlet kuvvet-
ler ayrılığı temeline göre 
düzenlenmiştir. Adalet, 
özellikle hükümetten 
bağımsızdır.

Belçika kurallar ve 
prosedürler ile işleyen 
bir devlettir.

Belçika tarafsız bir 
devlettir, yani kamu 
hizmetleri dini hizmetler-
den ayrıdır. Kamu idaresi 
tarafsız olmalıdır.

Devlet, vatandaşlık hak-
larına saygı duyulması 
gerektiğini ön görür. Eğer 
alınan kararlar vatandaşı 
haksızlığa uğratırsa , 
adalet önünde itiraz 
edebilirler. 

Seçimler vatandaşların toplumsal 
yaşama katılımının ilk adımıdır. 

  Belçika’da yetkinin farklı düzeyleri 
için seçimler bulunmaktadır : Avrupa, 
federal, topluluksal, bölgesel, ilsel ve 
belediye düzeyinde. 

  18 yaşını geçmiş olan Belçika 
vatandaşları bu seçimlerde oy 
kullanmak zorundadırlar. 

  Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin 
vatandaşları Avrupa ve belediye 
seçimlerine katılabilirler. Oy 
kullanmak için, kendi belediyelerine 
kayıt yaptırmaları gereklidir.

  AB üyesi olmayan ülkelerden gelenler, 
en az beş yıldan beri yasal olarak 
Belçika’da yaşıyorlarsa, belediye 
seçimlerinde oy kullanabilirler. Oy 
kullanmak için, yakınlarında bulunan 
belediyelerine kayıt yaptırmaları 
gereklidir.

Belçika temsili demokrasi 
temelleri üzerine işleyen… 

…bir anayasal ve parlamen-
ter hükümdarlıktır.

Temsili Demokraside, halk, yetkisini 
kendi yerine kullanacak temsilciler 
seçer.

Yetki Kral ve 
Parlamenterler Meclisi 
arasında paylaşılır. 

  Parlamento yasaları 
hazırlamayı ve oylamayı 
içeren yasama yetkisiyle 
ilgilenir.  

  Parlamento tarafından 
onaylanan yasaları 
uygulayan yürütme 
yetkisi Kral’a ve Hükümet’e 
aittir. 

  Bu yetkiler Anayasa 
tarafından belirlenmiştir.
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Bu haklar arasında, örneğin yaşam 
hakkı, işkence yasağı, kölelik yasağı ve zorla 
çalıştırma yasağı yer alır. Bu haklar mutlaktır 
(Devlet bunu değiştiremez).

Demokrasi, vatandaşların toplumsal yaşama 
her anlamda aktif katılımı üzerine dayanır : politik 
yapılanmalar ve adli kuruluşlar, toplumsal diyalog, 
basın, dernek yaşamı, yerel yaşama katılım. 

Belçika çoğulculuk 
 ilkesi üzerine 
kurulmuş bir 
demokrasidir. 

Çoğulculuk sadece 
düşünce ve 
inanışların yanyana 
yaşadığı anlamına 
gelmez. Çoğulculuk 
aynı zamanda bu 
düşüncelerin ve 
inanışların arasında 
bir diyalog kurma, 
tartışma anlamına 
da gelir.

Vatandaşların grev, gösteri yapma hakkı, imza 
kampanyasına katılma hakkı vardır.

Herkesin, toplumu 
geliştirmek, 
vatandaşlarına 
yardım etmek ya 
da politik kararları 
etkilemek için 
herhangi bir 
derneğe  
katılım hakkı vardır.

Temel haklar
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Tüm vatandaşlar haklarda ve özsaygıda  eşittir. 

Temel özgürlükler vardır ve Devlet bu 
hakların uygulanma garantisini verir, 
özellikle de : 
–  kişisel özgürlük, 
–  özel ve ailevi yaşam hakkı, 
–  yaşam şeklini ve mesleğini seçme hakkı. 

Herkesin ifade, toplanma, 
dernekleşme ve din özgürlüğü hakkı 
vardır. 

Yasa şunları içerir 
–  yaşam hakkı,
–  evlenme hakkı, 
–  onur, saygı içinde ölme,
–  istek üzerine hamileliği durdurma hakkı.

 
Tüm bireyler yasalarla eşit korunma 
hakkına sahiptir. Belçika sınırları içinde 
bulunan tüm yabancılar, yasalarla belirlenmiş 
olan istisnalar haricinde, kişilere ve mallara 
uygulanan koruma hakkına sahiptir.

Erkekler ve kadınlar eşittir. Erkekler ve 
kadınlar aynı hak ve aynı ödevlere sahiptirler, 
özellikle de : 
–  çalışmak ve sosyal güvenceden 

yararlanmak, 
–  oy kullanmak, 
–  banka hesabı edinmek, 
–  kendi yerleşim yerlerini seçmek, 
–  çocuklarla ilgili karar almak ya da
–  boşanma ya da ayrılma durumunda seçme 

hakkı.

Her türlü ayırımcılık  yasaktır. Özellikle 
de şu alanlarda:
–  iş ediniminde, 
–  konut ediniminde, 
–  idari hizmetler ve 
–  özel hizmetlerden yararlanmada.

Tüm bireyler yasalarla eşit korunma 
hakkına sahiptir. Belçika sınırları içinde 
bulunan tüm yabancılar, yasalarla belirlenmiş 
olan istisnalar haricinde, kişilere ve mallara 
uygulanan koruma hakkına sahiptir. Bakınız terimler sözlüğü sayfa 67
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Tüm vatandaşlar haklarda ve özsaygıda  eşittir. 

Her bireyin insani özsaygıya hakkı 
vardır, özellikle de : 
–  adil ücret hakkına, 
–  sosyal güvenlik hakkına, 
–  sağlık güvencesi hakkına, 
–  sosyal, sağlık ve hukuki yardım hakkına, 
–  uygun bir lojmana hakkı olduğu kadar da 
–  sağlıklı bir çevre ve 
–  kültürel ve sosyal ferah hakkına.

Bu hakların gerçekleştirilebilmesi 
için dayanışmaya dayalı bir sistem 
vardır : aktif olanlarla yaşlı olanlar ara-
sında, işi olanlar ile işi olmayanlar arasında, 
çocuğu olanlar ile çocuğu olmayanlar 
arasında, sağlıklı olanlarla hasta olanlar 
arasında.

Bu sistem ayrıca engellilere ya da 
yaşamlarını sürdürecek maddi durum-
ları olmayan kişilere yardım etmeyi 
sağlamaktadır (hayata kazandırma 
ve sosyal yardım geliri  (revenu 
d’insertion et aide sociale)).

Temel haklar


