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TASARISI
•

Avrupa Parlamentosu’nda, siyasi gruplar tarafından, karikatür krizi üzerine,
ifade özgürlüğü ve dini inançlara saygı konusu ile ilgili olarak ortak bir karar
tasarısı hazırlanmıştır. Bu tasarı, 16 Şubat 2006 tarihinde parlamentoda
oylanmış ve kabul edilmiştir. İfade ve basın özgürlüğünü, sorumluluk
içerisinde, yasal sınırlar ile dini duygulara ve inançlara saygı çerçevesinde
yerine getirilmesi gereken “evrensel bir hak” olarak niteleyen kararın önemli
noktaları aşağıda özetlenmiştir.
1) İfade özgürlüğü Avrupa Birliği’nin (AB) temel bir değeridir, ancak
kişisel sorumlulukla ve insan haklarına, kişilerin hassasiyetlerine ve
hangi dinden olurlarsa olsunlar dini inançlarına saygı duyularak
uygulanmalıdır.
2) İfade ve basın özgürlüğü, söylenenlerden rahatsız olan herhangi bir kişi
ya da topluluk tarafından zedelenemez. Hz. Muhammed
karikatürlerinden rahatsız olanlara saygı duymaktayız, ancak
itirazlarını mahkemeler yoluyla yapmaları gerekir.
3) AB üye ülkelerinin elçiliklerinin yakılmasını, AB vatandaşlarına
yapılan tehditleri şiddetle kınıyoruz. Bazı hükümetlerin şiddeti
önleyememelerini ya da hoş görmelerini üzüntüyle karşılıyoruz. Şiddet
olaylarının gerçekleştiği ülkeleri bunların tekrarlanmayacağını açıkça
göstermeye ve genel olarak bütün devletleri Viyana Konvansiyonu
çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz.
4) Şiddet olaylarının yaşandığı ülkeler, ifade özgürlüğünün sürekli ihlal
edildiği ülkelerdir. Ürdün, Mısır ve Cezayir’de, karikatürleri cesaretle
tekrar basan ve yorumlayan gazetecileri destekliyor, tutuklanmalarını
kınıyor ve hükümetleri haklarındaki davaları düşürmeye davet
ediyoruz.
5) Bir üye ülkeye yapılan boykot, ticaret antlaşmalarının AB ile bir bütün
olarak yapıldığı gerçeğine ters düşmektedir.
6) Danimarka’ya olan desteğimiz tamdır. Danimarka’nın ve bu
beklenmeyen ve zorlu süreçten etkilenen diğer ülkelerin
vatandaşlarının yanındayız, onlarla dayanışma içerisindeyiz. AB
Antlaşmasının 11. maddesinde de belirtildiği üzere, üye ülkeler AB dış
ve güvenlik politikasını, bağlılık ve karşılıklı birlik ruhu içerisinde,
kayıtsız ve aktif şekilde desteklerler.
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7) Otoriter ve baskıcı dini rejimlerin karşısında olan tüm demokratik
güçleri destekliyoruz.
8) Papaz Santoro’nun Türkiye’deki fanatiklerce katlini ve diğer ülkelerde
gerçekleşen son şiddet olaylarındaki ölümleri kınıyoruz.
9) Var olan gerilimi attırarak fayda sağlayan ve karikatürleri, şiddeti
kışkırtma aracı olarak kullanan radikal, organize bir topluluğun varlığı
üzücüdür. İlgili ülkelerdeki nüfusun büyük kısmı radikallerden farklı
olarak barış, istikrar ve ekonomik ve kültürel etkileşim yanlısıdır.
10) Arap ülkeleri ve İran’daki artan anti-Semitizmi ve İsrail karşıtlığını
kınıyoruz. Bu ülkelerde Yahudileri aşağılayan karikatürler düzenli bir
şekilde yayımlanmaktadır.
11) Yapıcı ve barışçıl bir diyalog için dini liderler aktif adımlar atmalıdır.
Dinler ve kültürler arası diyalog, karşılıklı anlayış ve saygı
gelişmelidir. Akdeniz ve Asya ülkeleri bu hedefler doğrultusunda
işbirliği ve diyalog sürecine girmelidir.
12) Avrupa-Akdeniz Parlamenterler Asamblesi (EMPA) bunu sağlamanın
en uygun platformudur. EMPA Bürosunun Mart oturumunda bunu
öncelikli sorun olarak ele alma kararını memnuniyetle karşılıyoruz.
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