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BASINA VE KAMUOYUNA

Köln, 30.10.2012
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu

AKP HALKIN BAYRAMINI ŞİDDETLE KARŞILIK VEREREK
KUTLADI
AKP iktidarı bayramı şiddetle kutladı. Cumhuriyet bayramı kutlamaları ve halka yönelik yasakçı
ve baskıcı, biber gazlı, coplu, panzerli ve tazyikli su saldırısıyla, demokratik haklar ayaklar altına
alındı. 21. yüzyılda çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşamadık. Demokratikleşemedik. Ne
laiklik var, ne sosyal devlet. Ne hukuk devleti var, ne de demokratik cumhuriyet. Siyasal İslamcı
hegemonya ile karşı karşıyayız.

Ülkemiz insanları despotik AKP rejiminin baskıcı, yasakçı ve şiddet politikalarına maruz kalıyor.
AKP faşizminin, ayrımcılık, gerilim, çatışma ve şiddet içeren politikalarıyla toplumsal bölünme
tetikleniyor. Türkiye farklı kültürlerin, dillerin, inançların, düşünce ve dünya görüşlerine ev
sahipliği yapan çoğulcu bir ülkedir. Devlet ve iktidar bu gerçeği kabul etmese de, inkar edilen
hakikat budur. Bu nedenle çoğulcu bir toplumda, farklı düşüncelerin ve eğilimlerin kendisini
ifade etmesi doğaldır. Düşünce, ifade özgürlüğü, gösteri yapma hakkı, demokratik bir hak olup,
her vatandaş ve grup kullanma hakkına sahiptir. Cumhuriyet bayramını kutlama hakkı da
demokratik ve yasal bir haktır. Bu hakka ve halkın bayramına karşı, AKP hükümetinin şiddet ve
yasakçı zihniyetle, panzerle, biber gazla ve copla cevap vermesi faşizan bir tutumdur.

ÖLMEK, BÖLÜNMEK, AYRIMCILIK VE SOKAKTA AKP FAŞİZMİ İSTEMİYORUZ.

AKP hükümeti 50 gündür cezaevlerinde süregelen açlık grevlerine karşı duyarsız AKP hükümeti
cezaevlerinden ölüm bekliyor. Türk askeri ve Kürt gençleri istemediğimiz bir savaşın ve şiddet
politikalarının kurbanları oluyor. Her gün ölümlere kucak açan bir Türkiye ve hükümet
istemiyoruz. Kürt sorununda çözün, ölümler dursun, kardeş kanı akmasın. Bizleri “Türk-Kürt”,
“Alevi-Sünni” ya da “laik-anti laik” diye bölen ayrımcılık uygulamalarını ve nefret üreten siyaset
dilini terk edin. Ölüm değil, çözüm istiyoruz. Topraklarımıza ölümler değil, barış tohumları ekilsin
istiyoruz. Sokaklarımızda panzer, biber gazı, cop, tazyikli su ve şiddet istemiyoruz. Demokratik
haklarını özgürce kullanabilen vatandaşlara saygı gösterilmesini istiyoruz. Bayramları biber
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gazı, cop ve panzerle kutlamak istemiyoruz. Bu saldırgan uygulamalarında ısrar eden AKP
hükümeti toplumsal ilişkileri etnik, dinsel ve siyasal eksende bölmeyi hedefleyen çatışmaları ve
gerilimleri besliyerek, ülkeyi kan gölüne cevirmek cabası içerisindedir.

YÜRÜYÜŞ VE GÖSTERİ BİR HAKTIR, ENGELLENEMEZ.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlamalarına yönelik baskıcı ve yasakçı tutumuyla, evrensel ve
ulusal hukukun bir hak olarak verdiği, gösteri ve yürüyüş hakkına panzerli, coplu, biber gazlı ve
tazyikli su ile saldırmak bir faşizm düşüncesidir. Demokratik ve Anayasal bir hak, AKP hükümeti
ve hükümet memuru valilerince keyfi olarak ve farklı düşüncelere tahammülü olmadığı için
“provokasyon istihbaratı aldık” kılıfına sığınarak yasaklanamaz. Avrupa Alevi Birlikleri
Konfederasyonu olarak AKP hükümetini uyarıyoruz: Demokratik hak kullanımına karşı, yasakçı
değil, özgürlükçü olun! Toplumsal çoğulculuğumuzu kabul edin ve herkesin hakkına saygı
duyun! Avrupa’da “özgürlükçü”, Türkiye’de yasakçı olan iki yüzlü politikalarınızdan vazgeçin.
Türkiye’yi “laik-anti laik”, “Türk-Kürt”, “Alevi-Sünni” diyerek gerilim ve şiddet politikalarına,
toplumsal kutuplaşmalar yaratmayın.

DEMOKRATİK CUMHURİYETİ BİRLİKTE KURACAĞIZ

AABK olarak, ülkemizdeki tüm düşünsel ve kültürel farklılıkların eşit koşullarda, eşit haklarla bir
arada yaşaması sağlamak için, yıllardır bize dayatılan, tekçi, milliyetçi, mezhepçi, sağcı, gerici,
yasakçı, darbeci, anti laik, hukuk dışı uygulamalara karşı, demokratik bir cumhuriyeti savunmak
ve kurmak için birlik zamanıdır diyoruz. Gerçek anlamda laikliğe kavuşmak, herkes için sosyal
devleti inşa etmek ve hukukun bağımsızlığını, üstünlüğünü herkes için sağlamak hedefine hep
birlikte özde sahip çıkmamız gerekir. Şimdiden bu edişeli gidişiyata dur deme zamanıdır. Yoksa
yarın çok gec olacaktır. Bunun için gün, bıcağın kemiğe dayandığı gündür. Bütün AKP
mağdurlarıyla birlikte demoktratik ve gerçek laik bir cumhuriyeti birlikte inşa etmek için
mücadelemizi bu onurlu davada birleştirerek taçlandırma günüdür.

AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU
Bülent Ant, AABK Genel Sekreteri
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