Βουλευτικές εκλογές στη Τουρκία: μια
μοναδική ευκαιρία για το άνοιγμα στη
Δημοκρατία

Επίσημο κείμενο του HDP (Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών)

Από την ίδρυση του τουρκικού κράτους μέχρι σήμερα η χώρα δεν έχει
δημοκρατικό σύνταγμα κι αυτό αποτελεί πηγή πολλών προβλημάτων της Τουρκίας. Σε όλη
την ιστορία του τούρκικου κράτους υπήρξε ένα έθνος και μια θρησκεία (σουνίτες Ισλάμ) .
Μέτα το πραξικόπημα στις 27 Σεπτέμβρη 1980 καταργήθηκαν όλες οι κοινωνικές και
εργασιακές ελευθερίες και τα δικαιώματα. Έκτοτε το χουντικό σύνταγμα του 82 έχει δεχτεί
τροποποιήσεις αλλά εξακολουθεί στη βάση του να είναι αντιδημοκρατικό .Σε αυτό οι
θρησκευτικές και εθνικές μειονότητες , τα γλωσσικά ιδιώματα , τα εργασιακά δικαιώματα
,τα δικαιώματα των γυναικών και η οικολογία είναι ανύπαρκτα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Τα
προβλήματα των τελευταίων δεκαετιών δεν μπορούν να λυθούν με ένα σύνταγμα δογματικό
, πατριαρχικό ,αντιδημοκρατικό και γεμάτο απαγορεύσεις.
Το HDP δηλώνει ότι : η Τουρκία αποτελείται από διαφορετικές φυλές
,κουλτούρες,θρησκείες και γλώσσες , ένα δημοκρατικό σύνταγμα θα πρέπει να αναγνωρίζει
αυτή την πολυμορφία. Βασικός στόχος του ΗDP είναι η αναθεώρηση του συντάγματος.
Για το ΗDP:
Όλες οι φυλετικές ομάδες πρέπει να είναι ισότιμες και να συμμετέχουν στις
πολιτικές διαδικασίες .να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα ανδρών , γυναικών , LGBT και
να
προστατευτεί
το
περιβάλλον
(οικολογία).Στόχος
του
ΗDP
είναι
να
κατοχυρωθούν συνταγματικά βασικά κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες
καθώς και τα εργασιακά δικαιώματα.

Θα θέλαμε μέρος της δύναμης της κεντρικής εξουσίας να περάσει σε τοπικές αρχές και
κοινωνικές οργανώσεις. Κάθε φυλετική μειονότητα, κάθε κοινωνική ομάδα ,
κάθε θρησκευτική ομάδα να έχει λόγο και συμμέτοχη στις πολιτικές αποφάσεις. κάθε
μειονότητα να έχει αυτόνομη δημοκρατική λειτουργία. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να
λυθεί το Κουρδικό ζήτημα όπως και όλα τα θέματα των μειονοτήτων και να κάνει την
Τουρκία μια δημοκρατική χωρά. Με αυτό το σύστημα θα μπορούσε να επιτευχτεί κοινωνική
ειρήνη για να ζήσουν οι λαοί ελευθέρα ,ειρηνικά ,ισότιμα και πλέον ενωμένοι εντός
Τουρκίας.
Οι προτάσεις του HDP είναι:
Α Επειδή οι λαοί θα πρέπει άμεσα να συμμετέχουν στις λήψεις αποφάσεων και
στη λειτουργιά του κράτους θα δημιουργηθούν τοπικές , δημοτικές,συνοικιακές
Βουλές (συνελεύσεις), όπως Βουλή γυναικών, Βουλή νεολαίας, Βουλή χωρίου ,
Βουλή κοινωνικών δικτύων. Οι εξουσίες να μοιραστούν τοπικά.
Β. Για αποφάσεις που θα αφορούν συγκεκριμένα τοπικά θέματα ,λόγο θα έχουν οι τοπικές
Βούλες και όχι η κεντρική εξουσία. Οι δήμαρχοι ,οι νομάρχες , η τοπική αυτοδιοίκηση θα
πρέπει να εκλέγονται δημοκρατικά.

Γ. Οι τοπικές αρχές θα έχουν μεγαλύτερο λόγο στη διαχείριση των τοπικών πόρων και
πλούτου θα χωριστεί διοικητικά η χωρά σε τμήματα βάση πολιτισμών ,γλώσσας, θρησκείας,
γεωγραφίας και οικολογίας έτσι ώστε να δημιουργηθούν τοπικές Βούλες.
Δ. Θέλουμε συνεχώς να βελτιώνεται το δημοκρατικό ,τοπικό, αυτόνομο σύστημα .Με αυτόν
τον τρόπο θα λυθεί και το κουρδικό ζήτημα.
Το HDP:
1. Θέλει όλοι οι λαοί της μέσης και εγγύς ανατολής να καθορίζουν το μέλλον τους και να
αυτοδιοικούνται δημοκρατικά και ελεύθερα. Το HDP θα αγωνιστεί για αυτό.
2. Το ΗDP θα επιδιώξει να δικαστούν σε διεθνή δικαστήρια όσοι έμμεσα η άμεσα
υποστηρίζουν και χρηματοδοτούν εγκληματικές οργανώσεις όπως η Βoko Haram, ISIS, Al
Nusra και λοιπές .
3. Θέλει να αναγνωριστούν τα καντόνια της Ροζάβα σαν αυτόνομη περιοχή της Συρίας
διεθνώς.
4. Θα αγωνιστεί για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους έναντι στη σιωνιστική
πολιτική του Ισραήλ.
5. Δεν αναγνωρίζουμε τα σύνορα της μέση ανατολής που χαράχτηκαν από
τον ιμπεριαλισμό .θα καταργήσουμε γραφειοκρατικά εμπόδια και τα σύνορα αυτά με
συμφωνίες μεταξύ των λαών.
6. Θα υποστηρίξουμε τις προσπάθειες τούρκων και κυπρίων που θέλουν νακαταργήσουν τα
σύνορα ,να ενώσουν το νησί και να διώξουν τις ξένες δυνάμεις.
7. Θέλουμε άρση του εμπάργκο της Αρμενίας ώστε να αναπτυχθούν διπλωματικές
,οικονομικές σχέσεις. Να οικοδομηθεί μια ειρηνική σχέση μεταξύ των λαών.
8. Στην ευρωπαϊκή ένωση τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δεδομένα .Οι νομοθετικές
δικαστικές και κυβερνητικές εξουσίες διαχωρισμένες και ανεξάρτητες, το ίδιο επιθυμούμε
να γίνει και στη Τουρκία.
9. Είμαστε ενάντια σε όποιον καταπιέζει και κινείται πολεμικά καταστρέφοντας τις σχέσεις
μεταξύ των λαών ,ενάντια αυτών θα κινηθούμε διπλωματικά ,πολιτικά και οικονομικά.
Το ΗDP:
θα δημιουργήσει μια Οργάνωση Αντιμετώπισης Αλήθειας στόχος της να διερευνηθούν οι
έως τώρα εγκληματικές πράξεις κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των λαών στην
Τουρκία. Οι πολιτικοί κρατούμενοι με επιβαρυμένη υγεία θα αφεθούν ελεύθεροι. Θα
καταργηθεί άμεσα ο αντιτρομοκρατικός νομός. Θα αναθεωρηθεί ο ποινικός νομός και
η εφαρμογή των ποινών. Οι παιδικές φύλακες θα κλείσουν .Θα υπάρχει δικαίωμα άρνησης
στρατιωτικής θητείας και μηχανισμός τιμωρίας όσων βγάζουν λογούς ενάντια κοινωνικών
και φυλετικών ομάδων. Θα διασφαλιστεί συνταγματικά η ελευθερία λόγου και θρησκείας.
Επίσης,
διασφαλιστούν
δίκαιες
συνθήκες
για
μετανάστες
και
πολιτικούς προσφυγές. Εξαφανίσεις ,γενοκτονίες, δολοφονίες και γενικά εγκληματικές

πράξεις από οποιαδήποτε κατεύθυνση θα διερευνηθούν από την Οργάνωση Αντιμετώπισης
Αληθείας, όταν συσταθεί η οργάνωση άμεση προτεραιότητα της θα είναι η αποκατάσταση
της αλήθειας. Μέλη της θαείναι βουλευτές , ομάδες έρευνας , μέλη συνδικάτων , μέλη
από επαγγελματικές συλλογικότητες και το 50% θα αποτελείται από γυναίκες.
Το HDP:
1. Θα προσπαθήσει να αναγνωρίσει γενοκτονίες ,δολοφονίες και εγκληματικές πράξεις
κατά των λαών. Το κράτος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη .ενάντια στον ρατσισμό σωβινισμό
και εθνικισμό ενώ πρέπει να δημιουργηθεί μια ιδεολογία ισότητας, δικαιοσύνης
και δημοκρατίας,
2. Όλες οι μειονότητες θα εκπαιδεύονται στη μητρική τους γλώσσα και θα δημιουργηθούν
νόμοι που διασφαλίζουν την ανάπτυξη τους.
3. Συνταγματικά θα εξασφαλιστεί η ανεξιθρησκία
4. Θα καταργηθεί το υποχρεωτικό μάθημα θρησκευτικών και η διεύθυνση θρησκευμάτων. Θα
διαχωριστεί η θρησκευτική από την κοσμική εξουσία. Το κράτος θα είναι αμέτοχο στα
θρησκευτικά θέματα και η κάθε θρησκεία θα αποτελεί ζήτημα ελεύθερης επιλογής. Ο
θρησκευτικός
χώρος
θα
είναι
νόμιμος.
Απαγορευμένοι
χώροι
λατρείας
θα επαναλειτουργήσουν και όσον αφορά το κράτος θα περνούν άδεια από τις τοπικές
Βουλές.
Το HDP Θα πολεμήσει ενάντια: Στην αλλοτρίωση της παραγωγικής διαδικασίας, την
εξαθλίωση, την υπερεργασία, τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, την εργολαβία την
ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών την ανασφάλιστη εργασία και τον άδικο καταμερισμό
του πλούτου. Το HDP θα αγωνιστεί με τον ίδιο τρόπο και για την οικονομία ενώ πιστεύει ότι
η ελευθερία λόγου στα Μ.Μ.Ε. και στο διαδίκτυο θα πρεπει να ορίζεται σύμφωνα με
τους διεθνείς κανόνες Το ΗDP Θεωρεί ότι οι οικολογικοί αγώνες είναι αγώνες για τη ζωή.
Στην Ελλάδα μπορείτε να ψηφίσετε στα Προξενεία της Αθήνας και του Πειραιά (Βασιλέως
Παύλου 22, Παλαιό Ψυχικό) 30 και 31 Μαΐου κατά τις ώρες 10.00 – 19.00, ενώ στα
Τελωνεία 8 Μαΐου έως 7 Ιουνίου και έως τις 05 μ.μ.
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