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AB Komisyonu, 2008 Avrupa Birlili
Genigleme Raporu'nu dün agrkladr.
Raporda, Hrrvatistan'daki geliqmeler
övülerek, reformlann bu tempoyla
sürdürülmesi halinde üyelilin 2010
yrhnda gergeklegebilecefi ifade edil-
mektedir. Ancak bunun igin
Hrrvatistan'rn bu tarihe defin ülkedeki
organize suglarla bagarrh bir gekilde
mücadele etmig olmasr gerekti[i
belirtilmektedir.

Srrbistan, AB'nin geniglemeden sor-
umlu komiseri Olli Rehn tarafindan.
BM Savag Suglarr Mahkemesi ile
daha kararh bir bigimde igbirlili yap-
masr yönünde bir kez daha uyanl-
maktadrr. Savag suglulan Ratko
Mladic ve Goran Hadzic Srrbistan'da
hala serbestge hareket edebilmekteler.

Balkan ülkelerindeki olumlu geligme-
ler övgüye deler görülmektedir.
Ancak bu, AB'nin var olan eksiklikle-
rc göz yumabilece[i anlamma gelme-
melidir. Hrrvatistan'rn daha yapmasr
gereken ev ödevleri hafife ahnma-
mahdrr. Hrrvatistan'rn üyeli[inin ace-
leye getirilmesi, geliqmelerin durakla-
maslna yol agabilir. Bulgaristan ve
Romanya örneklerinde, bu ülkelerin
azrnhklaru kargr tutumu ballamrnda
buna benzer bir geligmeyi yagadrk.
Komisyon tarafindan da defalarca
belirtildili gibi, AB'nin yeni üyesi bu
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Dün Baqbakanhk'ta ügüncü Uyum Ziwesi gergekleqtirildi.
Ziwede, Ulusal Uyum Planr'nrn bu güne de[in bilangosun-
un da grkartrlmasr ön görülüyordu.

Ancak gögmenlerin Uyum Ziweleri'ne katrhp dügünceleri-
ni agrklayabilmeleri, Bagbakanhk binasrnda uyum yanltst
yeni rizgarlarrn estili anlamrna henüz gelmemektedir.

Hatta, uyum politikasrnrn temel felsefesinde hergeyin eski
hamam eski tas durumunda kaldrlr görülmektedir: az
destek verip gok talepte bulunmak. Almanya'da onlarca
yrldrr kesintisiz olarak yagamalanna ralmen demokrasinin
baglangrcr denebilecek kadar eski olan politik katrhm

Politik

iki ülkede Romanlar'rn durumu halen
eksiklikler ve sorunlar igermektedir.

Raporun Türkiye bölümünde önceli-
kle ülkenin önemli stratejik rolüne
dikkat gekilerek, bu yrhn A[ustos
ayrnda ya$anan Kafkasya Savagt
srrasrnda ve Orta-Do[u sorununun
gözümünde üstlendi[i arabuluculuk
gabalarrndan övgüyle söz edilmek-
tedir. Öte yandan aday ülke, i9 politi-
ka alanrndaki reform temposunun
önemli ölgüde bir yavaglama göster-
mesi nedeniyle elegtirilmektedir.

Erdofan hükümeti, bagta kadrn ve
aznhk haklarr olmak izerebir drzi
aksamadan sorumlu tutulmaktadrr.

AKP yönetiminin aynca basrn ve fikir
özgürlü[ü alanrndaki krsrtlamalarr da
ortadan kaldrrmasrnrn gereklili[i
belirtilmektedir.
AB Komisyonu, yeni yasal düzenle-
meler sonucunda Türkiye'deki gay-

rimüslim dini cemaatlerin konum-
lannrn güglendirilmesinden övgüyle
söz etmektedir. Ülkenin güneydofiu-
sundaki sosyal ve ekonomik sorunlarr
azaltmay r amaglay an Güneydo[u
Anadolu Projesi'ne aynlan kayna-
klann arttrnlmasr da olumlu bir gelig-
me olarak de[erlendirilmektedir.
Raporda ayrLca "Türkiye'nin halen
PKK'nrn terör saldrnlanna hedef
oldufuna (...)" dikkat gekilmektedir.

Erdofan hükümeti sorumlululunun
bilincine varmah ve kadrnlara kargr
iglenen "namus cinayetlerini" kararlr
bir mücadeleyle önlemelidir. Regit
olmayanlara karqr iglenen taciz
suglanna hafif hapis cezalan önger-
mek, kugkusuz Türkiye'deki kadrn-
lann durumunu iyilegtirmeye hizmet
etmeyecektir!

Erdo[an hükümeti, basrn, adalet, e!i-
tim ve yüksek ölrenim kurumlarr gibi
önemli demokratik kurumlan gittikge
artan bir bigimde kendi denetimi altr-
na almaya gahgmaktadrr. Bu politi-
kanrn sürdürülmesi, Türkiye'deki
demokratiklegme sürecini ne yazrk ki
olumsuz etkileyecektir. Bu tür e[ilim
ve girigimlerin ivedi olarak son bul-
masl, Türkiye'de demokrasinin yerleg-
mesi igin büyük önem tagrmaktadrr.

Bog sözlerle uyum politikasl yaplmaz!

haklan, Alman vatandaghlr olmayan gögmenlere yerel
yönetim baznda dahi verilmemektedir. Kolaylagtrnlmrg
bir vatandaghla ahnma politikasr böyle bir politikanrn
tutucu kargrtlarr tarafindan sürekli olarak engellenmek-
tedir. Gögmenlerin e[itim, meslek öfrenimi ve ig piyasasr
alanlarrnd aki dezav antaj h konumlan sürmektedir.

Sorunlar uzun süredir bilinmektedir. Bu nedenle Alman
politikasrnda bir algrlama sorunu delil, ya$ama gegirme-
de isteksizlik sorunu söz konusudur. Bu gergelinijzeri göz
boyayrcr konferanslarla örttilmemelidir. Artrk zaman, suya
sabuna dokunmayan nutuklar atma zamanL defil, bu
sorunlara ivedi olarak gözüm getirme zamantdr!

9SULTANS 10-11/2008


