FUEN’e üye Türk kuruluşları AGİT toplantısında sorunlarını dile getirdiler
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Avrupa Halkları Federal Birliği’ne (FUEN) üye Batı Trakya
Türk Azınlığı, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarlarının
temsilcileri, 19-30 Eylül 2016 tarihlerinde Varşova’da
düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
İnsani Boyut Uygulama Toplantısı’na katıldılar. FUEN Hukuk
Danışmanı ve FUEN Brüksel Ofisi Sorumlusu Frank de Boer’in
de iki hafta süreyle takip ettiği toplantıda sivil toplum
temsilcileri ülkelerinde karşılaştıkları ayrımcı uygulamaları
gündeme taşıdılar.
Toplantıda Batı Trakya Türk Azınlığı’nı Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) ve Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD), Ahıska Türklerini Milletlerarası Ahıska
Türkleri Cemiyeti “VATAN” ve Kırım Tatarlarını ise Kırım Tatar Toplumu temsil etti.
Batı Trakya Türkleri Yunanistan’ın azınlık politikasını sert bir şekilde eleştirdiler
Toplantının farklı oturumlarında yaptıkları pek çok
konuşmada Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileri
Yunanistan’ın etnik Türk kimliğini tanımamasını eleştirerek
eğitim ve din alanında yaşadıkları temel sorunları dile
getirdiler. Ülkede nefret söyleminin artışa geçmesinden
duydukları endişeyi dile getiren Batı Trakya Türkleri, azınlığa
karşı gerçekleştirilen nefret saldırılarında faillerin
bulunmamasını eleştirdiler.
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın vakıflar konusunda yaşadıkları temel sorunlar ise BTAYTD’nin
Bulgaristan Başmüftülüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği özel bir yan etkinlikte tartışıldı.
Batı Trakya Türkleri ve Bulgaristan Türklerinin „din özgürlüğü, müftülük ve vakıf meseleleri“
katılımcılara aktarıldı.
Ahıska Türkleri Atayurtları Ahıska’ya geri dönüş sürecinin
işlemediğinin altını çizdiler
FUEN’e üye Milletlerarası Ahıska Türkleri Cemiyeti “VATAN”
adına Basın Sekreteri Ansar Usmanov AGİT toplantısında
yaptığı konuşmada, Ahıska Türklerinin geri dönüş sürecini
tamamlamakla yükümlü Gürcistan’ın yükümlülüklerini yerine getirmediğini ifade ederek geri

dönüş sürecinde yaşanan aksaklıkları aktardı. Usmanov, geri dönüşün gerçek anlamda
sağlanabilmesi için yasal mevzuatta değişiklik yapılmasına
ilişkin taleplerini dile getirdi.
Toplantıya katılan Amerika’daki Ahıska Türklerinin çatı
kuruluşu Ahıska-Türk Amerikan Dernekleri Konseyi de
yaptıkları sunumlarda Rusya’da yaşayan Ahıska Türklerinin
karşılaştıkları sorunları dile getirdiler.
Kırım’ın köklü halkı Kırım Tatarlarının sorunu AGİT gündemine damgasını vurdu
Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesi ve bundan sonra Kırım’da yaşanan süreç AGİT
toplantısında gerçekleştirilen pek çok oturumda ele alındı. Devlet temsilcileri ve sivil toplum
temsilcileri işgal sonrası Kırım’da yaşayana yerli halklara yönelik hukuksuz uygulamaları sıkça
eleştirdiler.
Kırım’ın köklü halkı Kırım Tatarlarının en yüksek organı olan
ancak Rusya tarafından radikal olduğu gerekçesi ile
faaliyetleri yasaklanarak yasadışı ilan edilen Kırım Tatar Milli
Meclisi Başkanı Refat Çubarov Ukrayna milletvekili olarak
toplantıya katılarak devlet adına yaptığı konuşmalarda Kırım
Tatarlarının sorunlarını dile getirdi.
Pek çok farklı sivil toplum kuruluşu ile AGİT’e katılan Kırım Tatarları, AGİT’te iki yan etkinlik
düzenledi. Rus işgalinden sonra Kırım Tatarlarına yönelik gözaltı ve tutuklamalara ilişkin
hukuksuzlukları Kırım Tatar avukatları Emil Kurbedinov ve Edem Semedlâyev aktardılar. Kırım
Tatar Toplumu Koordinatörü Elvin Kadirov’un konuşmacı olarak katıldığı yan etkinlikte Tatar
Milli Meclisi üyeleri Eskender Bariyev ve Gayana Yüksel, Kırım’da ifade özgürlüğü ve medya
dahil olmak üzere tüm alanlarda yaşanan son durumu dile getirdiler, Kırım Tatarlarına
uluslararası desteğin artması için önerilerini dile getirdiler.

