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1.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), her bir ayrı ülke
için büyük bir tehlike teşkil eden terörizm ve aşırıcılık tehdidi ile ilgili olarak dünya
çapında artmış olan korkuyu vurgulamaktadır. Asamble, günden güne daha fazla
terörist grubun dini sloganlar arkasına saklanması ve evrensel insan haklarını ve
özgürlüklerini ihlal etmeleri ve inançlar arası uyumu tehlikeye atmaları konusunda
büyük kaygı duymaktadır.

2.

KEİPA, terörizmin tüm dünyada yaşamın çeşitli yönlerini kapsadığını ve kendisini
çeşitli şekil ve motiflerde gösterdiğini görmektedir. Tümüyle yeni yöntemlerle
savaşa öncülük yapan intihar bombacılarının sayısının artması, hiçbir din tarafından
kabul edilemez.

3.

KEİPA, küreselleşme süreci nedeniyle, insanlar, kültürler ve dinler arasında bir
diyalogun teşvik edilmesinin günümüzde artan derecede önemli hale geldiğinin
altını çizmektedir. Çeşitli dinlerdeki müşterek ilahi ve ahlaki değerler ve prensipler,
dini çeşitlilik adına saygıyı destekleyen, farklı kültürel ve dinsel geçmişi olan
insanlar arasındaki hoşgörüyü arttıran ki böylelikle zorlayıcı aşırıcılığa ve terörizme
götüren radikalleşmeye karşı korunmaya ve mücadeleye destek veren, sağlam bir
temel oluşturur.

4.

KEİPA, terörizmin ve aşırıcılığın birbiriyle yakın bir biçimde ilişkili olduğunu
belirtmektedir. Terörizm ve dini-politik aşırıcılık, tüm dünya toplumları için ciddi
bir tehdit oluşturmaktadır. Terörizm ve aşırıcılık ile mücadele uluslarötesi nitelik
kazanmış ve ülkeler arasında koordinasyon gerektiren küresel bir uluslararası sorun
haline gelmiştir.
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5.

Parlamenter diplomasi farklı kültürler, insanlar ve dinler arasında karşılıklı saygıyı
ve diyalogu, hoşgörü ve anlayışı başarma için iyi bir fırsat sunmaktadır. Seçilmiş
temsilcilerin inanılırlığı ve bunların uluslararası arenadaki varlığı, küresel toplumun
nihai hedefi olan terörizm ve aşırıcılık tehdidinin ortadan kaldırılmasını başarmak
için ulusal ve küresel kamuoyunu seferber edebilir.

6.

KEİPA, parlamenterlerin terörizm ve aşırıcılık ile ilgili yasal engelleri
şekillendirmedeki rollerini ve aynı zamanda terörizm ve aşırıcılığa karşı ortak
mücadele bakış açısı ile hem kendi ülkelerinde hem de uluslararası düzeyde güçlü
politik desteği harekete geçirmek için parlamenter diplomasisinden
faydalanmalarını vurgulamaktadır. Bu amaçla Asamble, organize suç ve terörizmle
mücadeleyle ilgili Karadeniz Konvansiyonunun temel ilkeleri konulu 17/1996
Sayılı Tavsiye Kararını ve KEİ Üyesi Devletlerin Parlamentolarının Uluslararası
Terörizme Karşı Mücadeledeki Rolleri konulu 102/2008 Sayılı Tavsiye Kararını
hatırlatarak, ülkeleri bu kötülüğe karşı çabalarını birleştirmeye davet etmektedir.

7.

Asamble, dini değerlerin evrenselliğinin insanları bütün insanlığın faydası için iyi
şeyler ve icraatlar yapma adına bir araya getirmesi gerektiğinin farkındadır.
Dünyadaki milletler ve ülkeler birleşmeli ve bu tehdide karşı küresel, bölgesel ve
ulusal düzeyde kararlı bir biçimde karşı koymalıdırlar. Bu nedenle, KEİPA, üye
ülkeleri, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan haklarına saygının, sosyal
adaletin, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık ideolojilerinin ve uygulamalarının ortadan
kaldırılmasının daha güçlü şekilde gerçekleşmesi ve milletler arasında karşılıklı
saygı ve dostluğun teşvik edilmesi çerçevesinde terörizm ve aşırıcılık ile mücadele
etmek adına devletler tarafından alınan önlemlerde aktif bir rol almaya davet
etmektedir.

8.

Bu sebeplerle Asamble, KEİ üyesi devletlerin parlamentolarına ve hükümetlerine
aşağıdaki hususları önermektedir:
i.

Uluslararası terörizm ve aşırıcılık ile mücadele konusunda hükümetlerin
gösterdiği çabayı desteklemek adına ulusal mevzuatın geliştirilmesi ve
güçlendirilmesi;

ii. Terörizm ve aşırıcılık ile mücadele için alınan her türlü önlemin, genel olarak
kabul edilmiş olan demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ile
uyumlu olması adına her türlü önlemin alınmasını sağlamak ;
iii. Karşılıklı saygı, hoşgörü, kültürel değerlerin korunması ve muhafazası
ilkelerini geliştirmek ve güçlendirmek için eğitim sistemi dahilinde uygun
koşulların yaratılması;
iv. Terörizm ve aşırıcılık ile mücadelede dinin rolünü güçlendirmeye yönelik
politikalar uygulamak, çoğulculuğa saygı göstermenin teşvik edilmesi ve din ve
inanç farklılığını kabul etmek;
v.

Terörizm ve aşırıcılığa karşı mücadelede ana uluslararası enstrümanları, uygun
olan yerlerde onaylama ve uygulama;

vi. Terörizm ve aşırıcılık ile mücadele etmek için kabul edilen yasa ve önlemlerin
etkin şekilde uygulanmasını sağlamak;
vii. Ulusal anti-terörizm stratejilerinin tanımlanması ve bunların uygulanmasındaki
her türlü engelin hızlıca kaldırılması;
viii. Fakirliğin, az gelişmişliğin, işsizliğin, ayrımcılığın ve ötekileştirmenin ortadan
kaldırılması sorununa yönelik olarak, küreselleşmenin sosyal boyutunun
güçlendirilmesi sürecine aktif olarak katılmak;
ix. Terörist tehditler alanındaki küresel işbirliğinde dinin rolünü daha da
güçlendirmek için ulusal ve uluslararası kamuoyunun seferber edilmesine
katkıda bulunmak;
x.

Etnik ve dini nefretin kışkırtılmasına, yabancı düşmanlığı, nefret ve
hoşgörüsüzlük propagandasına karşı önlemler almak;

xi. Üye ülkeleri, terörizm ve aşırıcılık ile ilgili mücadelede uluslararası işbirliğini
arttırma becerilerini kullanma konusunda teşvik etmek;
xii. Dini liderlerin katılımı ile terörizme ve aşırıcılığa karşı mücadelede dinin rolü
hakkında uluslararası bir konferans organize etmek.
9.

Asamble, KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi'ni bu Tavsiye Kararını değerlendirmeye
davet etmektedir.

