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Köln, 04 Mart 2015
AABK MECLİS TOPLANTISINA ÇAĞRI
AABK’ya bağlı AKM, Birlik, Cemevi, Kadın, Gençlik, İnanç, Medya, İşverenler ve diğer Birimlerimizin
başkanlarını, yöneticilerini ve temsilcilerini “7 Haziran 2015 TR-Genel seçimlerinde” Avrupa Alevi
hareketinin tavrını belirlemek ve Partilerden AABK’ya gelen talepleri değerlendirmek üzere
toplantıya davet ediyoruz.
Avrupa’daki Alevi kurumları olarak, kurulduğu tarihten bu yana Alevileri yok sayan, inkâr edip, asimile
etmeye çalışan devletle her daim aramıza mesafe koyduk.
Alevi hareketinin bu kadar güçlü olmasındaki en önemli özelliği; her defasında gücünü toplumundan ve
tabanından alması, bağımsız çizgisini koruması ve bugün Avrupa'daki kendi bileşenleri dışında hiçbir güce
diyet borcunun olmamasıdır.
13 Yıllık AKP’nin iktidarlığı sürensince her fırsatta Osmanlı’dan miras aldıklarını ifade ettikleri değerlerin
en başında ‘Alevi düşmanlığı’ gelmekte. Halkları tek tipleştiren, farklılıklara tahammülü olmayan bu
zihniyetin kanlı yüzünü “Gezi Direnişi” esnasında hep birlikte gördük. Ve gördüğümüz bir başka gerçekte;
elindeki güç ve cesareti artıkça, bu zihniyettin daha fazla kan dökeceği gerçeğidir.
Siyasal İslam’a dur diyebilmek için ve tüm farklılıkların bir arada yaşayabileceği bir ülke için tüm
demokratik oluşumların bir araya gelmesinden ve bir ittifak oluşturmasından başka bir seçenek
bulunmuyor. Bu perspektife karşı çıkan herkes ve her kesim tarihsel bir vebalin altına girer.
Değerli Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil’in şiirinde olduğu gibi artık “bıçak kemikte”…
Bu bilinçle Avrupa Alevi hareketi, kamuoyu tarafından bilinen talepler çerçevesinde ve eşit koşullarda
oluşturulacak tüm demokratik ittifaklarda yeralmayı bir sorumluluk olarak üstlenmiştir. Bunu yaparken,
Alevi toplumunun rızasının alınmasını, gerekli kurullarca değerlendirmelerin yapılmasını ve elde edilen
bilgilerin şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşılmasını yöntem olarak kendisine ilke edinmiştir.
Bundan hareketle gözden uzak otel lobilerinde veya gizli toplantılar çerçevesinde görüşme yerine,
tabanımızın bilgisi ve rızası dâhilinde, toplumsal taleplerimizin seçim bildirgelerinde yer aldığı
demokratik oluşumlarla görüşme yapacağını bir kamuoyu açıklmasıyla tüm çevrelere duyurmuştur.
Bu beyanımıza istinaden, bazi Partiler AABK Genel merkezimizi ziyatrett ederek talepte bulunmuşlardır.
AABK olarak bu talepleri ve Avrupa Alevi hareketinin Haziran 2015 seçimlerindeki Genel tavrını
belirlemek üzere, AABK'ya bağlı tüm Kurum Başkanlarımızı ve AKM yöneticilerimizi aşağıda belirtilen
gündemi görüşmek üzere toplatıya davet ediyoruz.
Toplantı tarihi:
Yer:

14 Mart 2015 / Saat: 10:00 - 14:00 arası
Frankfurt AKM / An der Steinmühle 16 / 65934 Frankfurt / Main

Gündem:
 Avrupa Alevi hareketinin 8 Haziran 2015 TR-Genel seçimler hakkındaki Genel tavrı
 Partilerden gelen tekliflerin değerlendirilmesi ve kara bağlanması
Not: AABK’ya bağlı her Kurumdan en az bir temsilcinin bu toplantıya katılması zorunludur.
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