Demokratik kamuoyuna, Avrupa hükümetlerine ve Avrupa Birliği'ne çağrımızdır:

İnsan hakları, demokrasi ve barış pahasına yapılan Türkiye'yle kirli
anlaşmaya hayır! Demokratik değerleri koruyun!
AB ile Erdoğan rejimi arasındaki anlaşma, demokratik değerlerin tümüyle çelişmektedir. Bu değerler
korunmalıdır, bundan ötürü de AB ile Türkiye arasındaki anlaşmaya hayır denmelidir.

Türkiye otoriter bir şekilde yönetiliyor!
Erdoğan'ın muhafazakâr AKP'sinin geçen sene yapılan seçimlerde mutlak çoğunluğu elde edememesinden bu
yana, ülke doğrudan bir diktatörlüğe sürüklenme tehlikesi içindedir. Rejim, bu rotayı başkanlık sistemi adı
altında allayıp pulluyor. Hükümet, kendi halkına karşı savaş yürütüyor. Ordusu Kürt bölgelerinde ilçeleri
yakıp yıkıyor, yüzlerce sivili katlediyor, yüz binlerce kişiyi iç göç yapmak zorunda bırakıyor. Bu politikayı
eleştirenlere tahammül gösterilmiyor ve terörist olarak tanımlanıyor. Çoğunluğunu çoğulcu ve ilerici
Halkların Demokrasi Partisi (HDP) üyelerinin oluşturduğu milletvekillerinin dokunulmazlıklarının
kaldırılmasıyla, 6 milyondan fazla seçmenin oyu hiçe sayılmıştır. Ülke dışlamanın, kriminalleşmenin ve askeri
şiddetin hükmü altındadır. Böyle bir ülke, Avrupa için bir partner olamaz!

Anlaşma, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı
AB ile Türkiye arasındaki anlaşma, bireysel iltica hakkını fiilen ortadan kaldırmaktadır. Mülteciler, Türkiye
üzerinden geldikleri bazı durumlarda, iltica sebepleri incelenmeden yeniden Türkiye'ye gönderilebilmektedir.
Bu sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olmakla kalmayacak, insanların Avrupa'ya örneğin Libya
üzerinden - daha da tehlikeli - yeni kaçış rotaları aramalarına, Akdeniz'deki ölü sayısının artmasına neden
olacaktır.
Türkiye'nin mültecilere koruma sağlamasını beklemek mümkün değildir. Türkiye ne uluslararası insani bir
kazanım olan Cenevre Mülteciler Sözleşmesi'ni koşulsuz olarak imzalamıştır, ne de bu anlaşmanın
düzenlemelerine uymaktadır. Mülteciler, devletin keyfiliğine terk edilmiştir. Beslenme, konut, sağlık ve eğitim
gibi temel insani ihtiyaçları yeterince karşılanmamaktadır. İnsan hakları örgütleri, mültecilerin Suriye'ye geri
gönderildiğini rapor etmektedir. Bu şekilde AB ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma hem Avrupa
hukukunun, hem de uluslararası hukukun ihlali anlamına gelmektedir.

Türkiye, Ortadoğu'da yaşanan kaosu derinleştiriyor!
Türkiye, bu anlaşma sayesinde gerici, otoriter ve savaş yanlısı tutumunu güçlendiriyor. Kürt Sorunu'nun ve
buna bağlı demokratikleşme sürecinin siyasi çözümü rafa kaldırıldı, Kürt bölgelerinde günlük hayat savaştan
ibaret. Türk ordusunun komşularına yönelik sınır ötesi saldırıları sık sık tekrarlanıyor. Cihatçı terör
örgütlerinin Türkiye tarafından desteklendiği birçok kez ispatlandı ve belgelendi. Kuzey Suriye'de bulunan
Rojava Özerk Bölgesi ise Türk devletinin gözüne fazlasıyla batıyor. Türkiye, izlediği politika için, geçerli
uluslararası hukuku her şekilde ihlal etmeyi göze alıyor.

Bu anlaşma mülteci sorununu çözmeyecek!
Türkiye'nin tutumu ve izlediği rota mülteci sorununu çözmeyecek. Tam aksine, bölgede hemen her gün yeni
krizler patlak veriyor, var olanlar derinleşiyor. Bunların sonucunda mülteciler için yeni kaçış nedenleri ortaya
çıkıyor. Avrupa hükümetleri bunun bir parçası olmamalı!

Ortadoğu'da savaşlar ve terör yerine, demokrasi ve hoşgörü desteklenmeli!
Demokrasi ve insan hakları gibi küresel değerler söz konusu olduğu zaman, jeopolitik ve ekonomik çıkarlar
bunların önüne geçmemelidir. Aksine, bu değerleri savunmak gerekir. Despotik sistemlerle anlaşma
yapılması, bölgeye yapılan altın ve silah sevkiyatları gibi kabul edilemez!

Türkiye'yle yapılan kirli anlaşmaya son! Suç ortağı olmayın!

Avrupa hükümetlerine ve Avrupa Birliği'ne yönelik bu demokratik talepleri imzanızla destekleyin:

1. Türkiye'yle yapılan kirli anlaşmaya son! Erdoğan rejimine yapılan para ve silah
sevkiyatlarına, diğer lojistik ve askeri yardımlara son!
2. Yakın bir tarihte AB tam üyeliği sözü vermek yerine, Türkiye hükümetine diplomatik
baskı yapılmalıdır. Devlet terörü ve savaş nihayet son bulmalı, demokrasi ve barış
sağlanmalıdır!
3. Avrupa'daki Türkiyeli ve Kürdistanlı örgütler üzerinde Türkiye'nin çıkarları adına
yapılan baskılara son! Ortadoğu’da farklı kimlikleri ve inançları IŞİD çetelerine karşı
savunan PKK AB terör listesinden çıkarılsın ve Almanya’da PKK yasağı kaldırılsın!
4. BM İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Cenevre Mülteciler Sözleşmesi'ne tutarlı bir
şekilde uyulmalıdır! Yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan mültecilere, insan
onuruna yaraşır bir şekilde yardım edilmelidir!
5. Rojava'ya bir insani koridorun açılması ve Rojava'ya geri dönmek isteyen insanlar
için serbest seyahat imkânları sağlanmalıdır!
Sessizliğimize son veriyor ve duyuluncaya kadar sesimizi yükseltiyoruz!
AB Komisyonu'na ve Avrupa hükümetlerine yönelik bu acil talepleri imzamla destekliyorum:

AD, SOYAD

E-MAIL

ADRES - ÜLKE

İMZA - TARİH

