
 

MALAGA DEKLARASYONU 

Vazgeçmek Yerine Umut İçin Bir Çağrı: 

“Akdeniz Barışına” Ulaşma Yönünde Mültecilerle Daha Fazla Dayanışma 

Akdeniz Bölgesindeki Demokratik Sosyalist partiler, Sosyalist Enternasyonal 

Akdeniz Komitesi için, 16-17 Aralık 2016 tarihlerinde Malaga şehrinde bir araya 

geldiler. Akdeniz’de yaşanan mevcut sorunlara çözüm aramak ve meseleleri 

masaya yatırmak amacını taşıyan toplantının nihai hedefi; bölgedeki demokrasi, 

özgürlükler, insan hakları ve barış konularında ilerleme sağlamaktı.  

Bu toplantı Akdeniz’in her iki kıyısındaki ülkeler için kritik bir dönemde, 

geleceğimizi ve istikrarımızı etkileyebilecek birkaç krizin gölgesinde gerçekleşti. 

Komitemiz, sadece bölgemizi etkileyen çeşitli sorunların gelişimine değil aynı 

zamanda Avrupa Birliği’nin geçtiğimiz aylarda kendi içinde yaşadığı dönüşüme de 

odaklandı. 

Komitemiz, Akdeniz’deki sorunları tanımlayabilmemizin yegâne yolunun tüm 

sorunları bağımsız tek bir varlık olarak ele almaktan geçtiği konusunda mutabıktır. 

Tamamen birbirine uyumlu şekilde ve kati suretle inanıyoruz ki sorunlarla birlikte 

mücadele edilmeden ve aynı bakış açısına sahip olunmadan barış, refah, demokrasi 

ve eşitlik hedefine ulaşılamaz. 

Suriye’de devam eden savaş hepimizi mahcup etmektedir. Büyük bir üzüntüyle 

hatırlatmalıyız ki 6 yılda tahminen 400.000 insan hayatını kaybetmiş, 6,6 milyon 

kişi Suriye içinde yer değiştirmiş ve yaklaşık 5 milyon insan Lübnan, Ürdün, Irak, 

Türkiye ve Mısır gibi komşu ülkelere sığınmıştır. Öte yandan pek çok Avrupalı 

devlet daha iyi ve güvenli bir hayat için tehlikeli yolculuklardan sonra kıyılarına 

ulaşan mültecilere bile, kendi sözlerine ve aynı zamanda ahlaki ve yasal 

zorunluluklara rağmen ev sahipliği yapmamaktadır. Bu sebepten dolayı, İtalya ve 

Yunanistan gibi kapılarını mültecilere açan az sayıdaki Avrupa ülkesinin çabalarını 

takdir ediyoruz. 

Öte yandan şurası çok açıktır ki Arap Baharı olarak adlandırılan ve bölgeyi umutla 

aydınlatan demokratikleşme süreci, aradan 5 yıl geçtikten sonra, arzu ettiğimiz 

ölçüde evrimleşmemiştir. Bilakis, insan hakları, temel haklar ve hukukun üstünlüğü 
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gibi temel konularda ciddi gerilemeler sadece Mısır’da olduğu gibi, güney Akdeniz 

sahillerindeki birkaç ülkede değil, ayrıca Türkiye gibi ülkelerde de ortaya çıkmıştır.  

Ayrıca İstanbul’dan Paris’e, Brüksel’den Tunus’a kadar tüm Akdeniz 

boyunca gerçekleştirilen terör saldırıları hepimizi dehşete düşürmüştür. 

Geçtiğimiz haftalarda PKK tarafından gerçekleştirilen ve onlarca masum 

insanın hayatını kaybetmesine sebep olan terör saldırılarını şiddetle 

kınıyoruz.  Hükümetlerimiz, bu tarz tehditleri küresel düzeyde ele almalı 

ve yalnızca sahada mücadele etmek yerine radikalizmin sebepleriyle de 

mücadele etmelidir.   

Her ne kadar Filistin-İsrail ve Batı Sahra konuları gibi köklü problemler kemikleşmiş 

olarak kalsa da Kıbrıs’taki görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasını umut ediyoruz. 

Sosyalist Enternasyonal’in Akdeniz Bölgesinde hükümette olan Güney Doğu Avrupa 

ülkeleriyle dayanışma duygularımızı ifade ediyor Karadağ’daki yeni hükümeti 

memnuniyetle karşılıyoruz.  

Bu bağlamda Sosyalist Enternasyonalin Akdeniz Komitesi üyesi partiler; eşitlik, 

adalet ve demokrasi, temelinde, adil bir Akdeniz Barışı sağlamak ve bölgedeki 

sorunları çözümlemek için şu önerilerde bulunmaktadır:  

1. Uluslararası toplumdan Suriye’deki savaşı bitirmelerini, ülkeyi barış ve 
istikrara kavuşturmalarını ve buna bağlı olarak mültecilerin evlerine 

dönmelerine ve kendi topraklarını yeniden imar etmeye başlamalarına 
olanak tanımalarını istiyoruz. 

2. Avrupa Birliği ülkelerini daha önce kararlaştırılan sayıda mülteci kabul 
etmeleri için daha fazla dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.  Bunu sadece 
birliğin geri kalan ülkeleriyle imza altına alınan anlaşma sebebiyle değil aynı 

zamanda ahlaki bir zorunluluk, AB’nin kurucu değerleriyle ve aynı zamanda 
İnsan Hakları Sözleşmeleriyle de uyumlu bir mecburiyet olarak da 

görüyoruz. 

3. Tüm terörist saldırıları kınıyor ve kurbanlara en kalbi desteğimizi 
sunuyoruz. Bölgedeki tüm hükümetleri kapsamlı işbirliği için 

güçlerini birleştirmeye, kaynaklarını ve istihbarat bilgilerini terör 
belasına karşı paylaşmaya çağırıyoruz. Ayrıca teröre karşı sahada 

mücadele eden tüm güçleri takdirle karşılıyoruz. 

4. Nefret söylemiyle ve yabancı düşmanlığıyla toplumumuzu kışkırtan popülist 
ve aşırı sağ partilerin yükselişinden büyük kaygı duymaktayız. Dünyanın 

dört bir yanındaki Sosyal Demokrat güçler ortaya çıkan bu yeni aktörlere 
karşı bir araya gelerek onların karmaşık sorunlar için ortaya koydukları basit 

cevaplara karşı mücadele ettikleri gibi tahammülsüzlüklerine, 
toplumumuzdaki eşitsizlikleri ve memnuniyetsizlikleri artıran kemer sıkma 
politikalarına karşı bir alternatif oluşturmak için yeni bir söylem de 

yaratmalıdırlar.  

5. Bizler, Türkiye’deki 15 Temmuz askeri darbe girişimini kınadığımız gibi o 
tarihten beri hükümetin baskıcı ve antidemokratik yönelimini de derin bir 



üzüntüyle karşılamaktayız. Türk halkını, sivil toplum örgütlerini, gazetecileri 

ve insan hakları savunucularını ayrıca demokratik değerleri ve fikirleri 
savundukları için baskı altına alınan CHP ve HDP’yi güçlü şekilde 

desteklediğimizi ve hepsiyle dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz.  

6. Ortadoğu’da barış sürecini yenilemek ve Uluslararası Hukuka ve Birleşmiş 
Milletler tasarılarına saygı çerçevesinde, acilen anlaşma masasına dönmek, 

iki devletli adil ve kalıcı bir çözümü gerçekleştirmek amacıyla, Filistin 
Devletinin 1967’deki sınırlarını esas alan ve İsrail Devletinin barış ve 

güvenlik içinde yaşamasını garanti eden Fransız inisiyatifini memnuniyetle 
karşılıyoruz. 

7. Fas ve Polisario Cephesini, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği himayesi 

altında ve yapıcı bir anlayışla Batı Sahra sorununa dair diyalog sürecini 
yeniden başlatmaya çağırıyor BM Genel Sekreterini kişisel olarak konuya 

müdahil olmaya davet ediyoruz. Batı Sahra’ya ve tüm bölgeye istikrar ve 
ilerleme getirecek, her iki tarafın da kabul edeceği adil ve kalıcı bir politik 
çözümü desteklemeye devam edeceğimizi beyan ediyoruz.  

8. 9 Ocak 2017’de Cenevre’de bir araya gelecek olan Kıbrıslı Rum ve Türk 
liderler arasında devam eden müzakereler çerçevesinde, adanın her iki 
tarafını ve ilgili tüm partileri Kıbrıs için çift bölgeli ve çift toplumlu federal 

bir çözüme bir an evvel ulaşmak için çalışmaya devam etmeye çağırıyoruz. 
Bu önemli fırsat kaçırılmamalıdır. 12 Ocak’ta gerçekleştirilecek olan Kıbrıs 

konulu Uluslararası konferansın başarıya ulaşmasını diliyor ve kısa zaman 
içinde Kıbrıs Adasının Doğu Akdeniz’de barış içinde bir arada yaşam, işbirliği 
ve refah için örnek haline gelmesini umuyoruz. 

9. Tunus’ta demokratik süreçlerin güçlenmesini yakından takip ediyoruz ve 
Arap Baharı’nın tek başarılı örneğini oluşturan bu ülkeyi tehdit eden 

ekonomik ve sosyal krizlere karşı uluslararası toplumu yardıma çağırıyoruz. 

10.Tüm bölgeye ve Libya’ya güvenlik ve istikrar getirebilecek olan siyasi bir 
çözüme ulaşabilmek için uluslararası toplumu Libya’da yerel diyalogu teşvik 

edecek tüm çabayı göstermeye davet ediyoruz. 

11.Sosyalist Enternasyonal’in eski Başkanı Antonio Guterres’i BM Genel 
Sekreteri görevine gelmesinden dolayı tebrik ediyor, bölgemizi etkileyen 

ciddi sorunların çözümü için ortaya koyacağı çabalarda başarılar diliyoruz. 

12.Kadın ve erkek arasında daha fazla eşitlik, daha fazla ekonomik gelişme, 

daha fazla özgürlük ve daha fazla demokrasi için her gün mücadele eden ve 
sıklıkla hayatlarını riske atan tüm toplum kesimlerinin aktif olarak 
desteklenmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Aşırı gruplar 

tarafından çoğunlukla köşeye sıkıştırılan bu grupların umutlarını canlı 
tutmak istiyoruz. 

Tüm bu zorluklarla mücadele etmek Sosyalistler olarak ve bu komitenin üyeleri 

olarak bizlerin temel görevidir. Asla vazgeçmemeliyiz. Günbegün, omuz omuza 

mücadeleye devam etmek zorundayız. Böylece bu kırılgan ama aynı zamanda eşsiz 

olan Akdeniz bölgesi hepimiz için daha adil, zengin ve güvenli hale gelir. 

Málaga, 17 Aralık 2016 


