8. Uluslararası Tecritle Mücadele Sempozyumu
Londra, 18-20 Aralık 2009

SONUÇ DEKLARASYONU

Dünyanın birçok ülkelerinden bizler, kendimizi bilgilendirmek, deneyimleri paylaşmak, tartışmak ve tecrite karşı ortak eylemlikleri ve projeleri karara bağlamak amacıyla biraraya geldik. Tartışma üç ayrı konuya bölüştük:


a) SİYASİ TUTSAKLAR VE TECRİT UYGULAMALARI
Siyasi tutsaklar sosyal, kültürel ve siyasi mücadelenin bir parçasıdır. Mücadeleleri ve iradeleri hayatta tutmak için, onların mücadeleleri dışarıdaki dayanışmamızla birleştirmeliyiz. Tecrit politikaları onları tamamen sosyal, kültürel ve siyasi gelişmelerden yoksun bırakmak amaçlamaktadır. Böylelikle düzen özgür düşünceler ve serbest iradeden yoksun bireyleri yaratmak ve tamamen siyasi hayattan uzak tutmak istiyor. Bu nedenle onlarla sürekli iletişimde olmak çok büyük önem kazanıyor.
Dünyadaki hapishane düzeni, kah endüstriyel mekanlar olarak kah sindirme ve tecrit amaclayan yerler olarak, yaygınlaştırılmış ve son yıllarda hızlı bir gelişim gösterdi. Özellikle siyasi tutsaklar sistematik tecrit rejimlere tabi tutulmakta ve hakları ciddi anlamda ihlal edilmektedir. Dünyada bunun yüzlerce örneği görmek mümkündür. Sözkonusu ihlaller tıbbi ihmal, dışarıyla kısmi veya tümen iletişim kısıtlamalar ve fiziki taciz veya işkence içeriyor.


b) ANTİ-TERÖR YASALARI VE SİYASİ AKTİVİZMİN KRİMİNALİZASYONU
Anti-terör yasaları ve kara listeler uygulamaları örgütleri ve bireyleri "terörist" olarak ilan edilerek hüküm sürdürmektedir.
Anti-terör yasaları 11 Eylül saldırılarının ardından özellikle kara listelerle birlikte uygulamaya konuldu.
Kimi ülkelerde bu tür yasalar daha önceki süreçte yürürlükteyken, diğer ülkelerde daha sonra uygulamaya sokuldu. Şuanda Avrupa ülkelerinde bu kısıtlayıcı yasalar temelinde birçok dava sürdürülüyor. Bu davaların asıl amacı muhalif güçleri susturmaktır. Davalarda bu yasalar uygulanırken, yasal haklar yokediliyor ve düzen karşıtı örgütlü sesleri bastırıp tecrit etmek için siyasi araç olarak kullanılmaktadır. Tutsaklar dış dünyaya iletişim haklarını gasbederek ağır tecrit rejimler altında tutuluyorlar.
Yargılamaların yanısıra anti-terör yasaları geniş anlamda sindirme, tecrit etme ve göçmen toplulukları susturmaya yöneliyorlar.
Siyasi ve sosyal hareketler aktivistlerine yönelik giderek daha fazla siyasi davalarla karşı karşıya kalmaktadır. Demokratik avukatlar ve kurumları müvekillerinin savunmasına ilişkin ciddi sorunlarla karşılamaktadır. Bugün Avrupa ülkelerindeki birçok siyasi davalar uluslararası gizli servislerin - özellikle (Türkiye, Kolombya, İsrail gibi) kötü insan hakları konumlarda olan ülkelerle artan bilgi alışveriş temellinde yürütülüyor. Bu ve başka sebeplerden, değişik ülkelerdeki sivil özgürlüklerden yana insan hakları ağıları ve aktif avukatlar arasında daha güçlü bir işbirliği ve bilgi alışverişe ihtiyaç doğmaktadır.


c) AMBARGO, İŞGAL, ASKERİ İSTİLA VE DARBELER
Emperyalist bir güç olarak ABD tüm dünyada hakimiyet sürdürme iddiasına devam ederek "Yeni Amerikan Yüzyıl için proje: İmparatorluğu Güvence altına almak için Yeni Strateji"yi kabul etmeyen ülkelere yönelik ambargo ve tehdit politikaları uyguluyor.
Bu amaçla ("Monroe doktrini"nde de tasarlandığı gibi) askeri gücüne de başvurmaktadır. Bu plan kamuoyuna "ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi" olarak sunuldu. 11 Eylül saldırılarından sonra "Teröre karşı Savaş" Bush tarafından bu sözlerle özetlendirildi: "Ya bizimlesin ya da düşmansın". Bunun sonucunda "terörist ülkeler, örgütlere ve bireylere yönelik kara listeler" gündeme sokuldu ve ülkeler "şer ekşen" olarak damgalandı.

Irak ve Afganistan'daki işgal her geçen gün insani felaketler yaratıyor. Türkiye bu emperyalist Ortadoğu projesinin merkezidir. ABD üssü İncirlik ABD ve ortakçı savaş uçakları tarafından yaygın olarak kullanılıyor ve bu üssün üzerinde ölümcül malzemeleri taşıyarak bugüne kadar onbinlerce sivillerin ölümüne sebep oldu ve olmaya devam ediyor. ABD'ye karşı her türlü protesto Türkiye'deki hükümet tarafından susturulup yargılamalara neden olurken, devlet politikasının bu konudaki riyakarlığı dışa vuruyor.

Küba 47 yıldan beri ABD tarafından empoze edilen bir ambargoyla karşı karşıya kalmaktadır. Bugün neredeyse ABD hükümeti Küba'ya yönelik ambargosuyla yalnız kalıyor. Son BM genel kurulunda sadece üç ülke ambargoyu onayladı. Bundan biri ABD kendisi, İsrail ve Palau idi. ABD'nin Küba ambargosu 11 milyon insan için gıda, ilaç ve başka önemli temel ihtiyaçlarında kısıtlamalara neden olyor. Ambargo, açlığı ve hastalığı siyasi bir silah olarak kullanan ahlaksız bir politikadır. Ki bunların yanısıra birçok insanın hayatına mal olan yüzlerce kontra faaliyetleri ve sabotaj eylemleri unutulmamalı.

Filistin halkı, direniş hakkını yoksayan ve direnişi terörize eden emperyalizme rağmen, direniş hakkını kullanmayı ve bağımsızlığı için mücadele etmeye devam ediyor. Bölge halklarının özgürlüğü ve güvenliği ancak işgalın ve ambargonun son bulmasıyla sağlanabilinir, kuşatma ve yerleşim durdurulmalıdır. ABD'nin lojistik ve savaş donanımlarıyla olan İsrail desteği, reddedilmelidir ve BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin halkına yönelik savaş suçlarından dolayı İsrail'e yönelik uyguladığı her türlü ambargosuna karşı ABD vetosu sert bir şekilde kınmalıdır. Filistin halkının ve özellikle Gazze halkının temel ihtiyaçları, başta tıp malzemeleri, gıda ve evlerin yeniden inşa edilmesi için yapı malzemeleri, sağlanmalıdır ve temel bir insan hakkı olarak kabullenmelidir.

Venezuela halkı katılımcı demokrasiye yönelik değişiklik için seçimini yapmış. Başkanı Hugo Chavez Frias ayrıca, ABD egemenliğinde olan serbest ticaret anlaşmalarına (ALCA, NAFTA, v.s) karşı geliştirilen ALBA projesini hayata geçirdi.
Oligarşik ve neo-liberal güçlerine muhalif olan bu Bolivarci süreç, başlangıcından beri ABD hükümeti tarafından hedef haline gelmiştir.

ALBA'ya üye olan 9 ülkeden biri Honduras'tır. Seçilen başkan Manuel Zelaya askeri bir darbeyle iktidardan düşürülüp, yasadışı yollardan ülkesinden sürgün edildi. Emperyalist güçler bu şekilde demokratik ve sosyal reformlar için Bolivarcı sürece gösterdiği çabalarına cevap vermiştir. O an itibaren, Honduras halkı devamlı artan ve katliam, işkence, kayıplar, topluca gözaltı ve özgür basının imhasıyla süren baskıyla karşı karşıya kalmaktadır.

Değinilmesi gereken bir nokta,  Türkiye, Hollanda'da iltica eden Iraklı avukat ve Lübnan'dan davetli olan birçok delegelerimizin vize başvurularının reddedilmesi veya cevapsız kalmasından kaynaklı sempozyuma katılımlarının engellenmesini, tecrit politikasının bir parçası olarak algılıyoruz.


8. Uluslararası Tecritle Mücadele Sempozyumu katılımcıları aşağıdaki taleplere karar vermiştir:

BİLGİLENDİRME VE İLETİŞİM

* Doğrudan görüşme vasıtasıyla dayanışma ve iletişimi diri tutmak için düzenli dönemsel (senede iki) toplantıları organize edilerek, 
ortak proje ve kampanyalara karar verilecek.
* Ortak iletişim medyalar kurulacak (örneğin dergi, web sayfası, bülten, web konferansı, weblog,v.s.), ayrıca katılımcı örgütlerin faaliyetleri denetlemek amacıyla bir mekanizma kurulacak.
* Siyasi kültürü enformasyon aracı olarak kullanılarak, uluslararası festivaller ve gençlik kampları örgütlenecek.

SİYASİ TUTSAKLAR VE KAMPANYALAR

* Siyasi tutsaklar ve POW's (bazı ülkelerde önemli bir kavram olan savaş tutsaklar) için ortak mektup kampanyası geliştirilecek
* Siyasi tutsakların listesi yayınlayarak güncel tutulmalı ve İnternet üzerinden yayılacak.
* Örgütlerin özel talepleri üzerinde, dünya çapında ortak eylemler organize edilecek, örneğin protesto, heyetler, bilgilendirme faaliyetleri.
* Siyasi tutsaklarla uluslararası dayanışma günlerine yönelik eylemlere katılınacak (örneğin 18 Mart, 17 Nisan, 19-22 Aralık)
* Türkiye'de (Güler Zere'yi özgür kılan ve örnek teşkil eden başarıyla) hasta tutsaklar için başlatılan kampanyaya katılarak, tüm dünyada ciddi hastalıklara yakalanan siyasi tutsakların listesi çıkarılacak.
* Tutsaklara yönelik tecrit ve işkenceden sorumlu yetkillerine yönelik halk tribünaller organize edilecek.
* Tutsak ailelerinin örgütlenmelerinin uluslararası bir ağı oluşturulması için çaba gösterilecek.

KRİMİNALİZASYON VE SİYASİ DAVALAR

* Anti-terör yasalarına dayanarak açılan davalardaki durumu ve sonucu hakkında rapor hazırlanacak.
* Dava izlemek için heyet gönderilecek ve bu davalarda sergilenen keyfi uygulamaları teşhir edilecek.


ÜLKELERE YÖNELİK AMBARGO VE İŞGAL

* Bu ülkelerdeki durum ve gerçeği üzerinde bilgi alışverişinde bulunacak ve inceleme heyetleri gönderilecek.
* Dayanışma ağılara katılarak, zulüm ve işgale karşı halkların direnişi için eylemleri desteklenecek.

8. Uluslararası Tecritle Mücadele Sempozyumuna katılan bizler, halkların her türlü zulüm ve işgale karşı mücadeleleriyle ve özellikle siyasi tutsaklarla dayanışmamızı ilan ediyoruz. Tecritteyken ve susturulduğunda sesleri dünyaya taşıyacağız.


 
Londra, 20 Aralık 2009
 
 


8. Uluslararası Tecritle Mücadele Sempozyumunun katılımcıları:

    Danımarka:
    Kit Aastrup, Oproer (İsyan)

    ABD:
    Ashanti (Michael) Alston, Ulusal Jericho Hareketinin sözcüsü ve eski siyasi tutsak BPP/BLA (Kara Panter Partisi/Siyah     Kurtuluş Ordusu)
    Paulette Dauteuil, NYC (Jericho Hareketi)
    Naji Mujahid/William Fenwick, Washington DC (Jericho Hareketi)

    Filistin/Gazze:
    Dr. Mariam Abu-Daqa, Filistin Gelişimsel Kadın Araştırma Derneği (PDWSA)
    Av. Hassan Mahmoud, FHKC’li tutsağı Ahmad Sa’adat’ın avukatı

    Bask ülkesi:
    Av. Iratxe Urizar, Behatokia (Temel Haklar İzleme Komitesi)
    Av. Edurne Iriondo, Behatokia (Temel Haklar İzleme Komitesi)

    Küba ve Venezüella'dan temsilciler

    Honduras:
    Ulusal Halk Direniş Cephesi

    İtalya:
    Senza Censura (Sansürsüz isimli dergi)

    Almanya:
    Latife Adıgüzel, Anadolu Federasyonu
    Wolfgang Lettow, Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük Ağı, Angehörigen Info ve web radyo 'Flora' (Hannover) çalışanı
 
    Belçika:
    Luk Vervaet (CLEA)

    İrlanda:
    Cumhuriyetçi Sinn Fein
 
    İngiltere:
    Les Lewidow (CAMPACC)
    Perico Rodriguez (Tıb Vakfı danışmanı)
    Helen Bamber (Helen Bamber Vakfı)
    Dr. SweeChai Ang (Filistin’le ilgili çalışmalarda bulunuyor)
    David Enright, avukat, Howe & Co Solicitors
    Daniel McCluskey, hukuk danışmanı, Howe & Co Solicitors

    Yunanistan:
    Pavlos Antonopulos, ADEDY (Kamu çalişanları Federasyonu)

    Avusturya:
    Federico Mahrer

    Türkiye:
    Ahmet Kulaksız (Şehit Ailesi-Tayad)

