KIBRIS DİYALOG FORMU DEKLERASYONU
Bizler,
İki toplumun Siyasi Partileri, Sendikaları, İş Dünyası Temsilcileri ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, Kıbrıs
Diyalog Formu’nu oluşturmak için güçlerimizi birleştirdik. Kıbrıs Diyalog Formu, ortak kaygı ve zorlukların
rahatlıkla ifade edilebileceği, tüm kesimleri kucaklayan, kapsayıcı ve sürekliliği olan yapıcı diyalog ve bilgi
paylaşım ortamına olan ihtiyacı gidermek üzere oluşturuldu. İnanıyoruz ki, diyalog toplumların en geniş
kesimleri ile liderlikler arasındaki karşılıklı bilgilendirmenin güçlenmesine odaklanacak ve Kıbrıs Sorunu ile
ilgili konularda ortak görüş birliği sağlanmasına katkıda bulunacaktır.
Gelecekteki çabalarımıza rehber olacağına inandığımız ve Kıbrıs Diyalog Formu’nun yol haritasını oluşturan
“Ortak Metni” Nisan 2014’den bu yana yoğun çabalar ortaya koyarak hazırlamış bulunuyoruz. Sizlere
dağıtılan “Ortak Metin”, tüm katılımcı örgütlerin 70’in üzerinde gerçekleştirdiği toplantılar sonucunda büyük
bir dikkat ve titizlikle hazırladıkları bir mutabakat metnidir. Süreç, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP-ACT) tarafından sekreterya görevi üstlenilerek desteklenmiştir.
Forum olarak amacımız:




Siyasi, sosyo-ekonomik, kültürel ve eğitim gibi alanlarda toplumun değişik katmanlarının
düşüncelerini ve görüşlerini anlayıp tartışmak.
Farkındalık yaratmak, geniş kitlelerin düşünce ve görüşlerini dikkate alıp bu görüşleri iki toplumun
çözüme hazırlanmasına yardımcı olmak için diyaloğa dahil etmek.
Müzakere sürecine dahil edilmemiş konuların da ortaya atılıp tartışılabilmesi için zemin hazırlamak.

Form kendisini;



Ortak bir anlayış ve ortak bir gelecek vizyonuna
Çok yönlü bir bakış açısı yaratmaya ve birarada yaşama kültürü inşa etmeye
adar.

Rolümüz, karşılıklı kabul edilebilir federal bir çözüme ulaşmayı amaçlayan tüm çabaları, müzakereleri,
öneriler sunarak ve seçenekler yaratarak desteklemek ve kapsayıcı/katılımcı bir mekanizma olarak bilgi
akışını sağlamaktır. Ortak bilgi kaynakları ve güvenli ortamlar yaratmak suretiyle Kıbrıs’ın siyasi, ekonomik
ve sosyal paydaşları olarak diyalog kültürünün güçlenmesini ve çeşitli konularda ortak anlayışın
geliştirilmesini amaçlıyoruz.
Kıbrıs Diyalog Formu, meşruiyetini her kesimi kapsayan, katılımcı yapısından ve şeffaflığından almaktadır.
İki toplumun siyasi, ekonomik ve sosyal örgütlerinin yer aldığı, tartışma ve ortak çalışma platformu olarak,
tüm diğer örgütleri aramıza katılmaya davet ederiz.
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