ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Ανακοίνωση
Για την συμμετοχή στο Συνέδριο του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας στην
Ευρώπη (ΟΑΣΕ) για την Προστασία Εθνικών Μειονοτήτων
(29-30 Οκτωβρίου 2015)
Το Συνέδριο που οργανώθηκε από την Προεδρεία του ΟΑΣΕ στην Βιέννη 29-30 Οκτωβρίου 2015, είχε
σκοπό να γίνει απολογισμός για την κατάσταση των μειονοτήτων, με βάση τις συμβάσεις και οδηγίες
που έχουν συνταχθεί υπό τον συντονισμό του ΟΑΣΕ για την προστασία των Μειονοτήτων.
Η Οι.Ομ.Κω. στο Συνέδριο εκπροσωπήθηκε από τον Δρ. Παντελή Heinz Gstrein, ειδικό σε θέματα
ιστορίας των μειονοτήτων. Η Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων που
έχει συνταχθεί εδώ και 15 περίπου χρόνια υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει
προέλθει από τον ΟΑΣΕ. Η Σύμβαση αυτή, έχει υπογραφεί και επικυρωθεί από την συντριπτική
πλειοψηφία των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, με εξαίρεση την Γαλλία και την
Τουρκία. Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, ζήτησε από την Τουρκία να
επικυρώσει την Σύμβαση αυτή με το σκεπτικό ότι θα ήταν ένα πολύ θετικό βήμα για την προστασία
των μειονοτήτων και θα αποτελούσε σημαντική πρόοδο για την εγκαθίδρυση κράτους δικαίου. Η
απαίτηση αυτή διατυπώθηκε παρουσιάζοντας αρχικά την ιστορία των διωγμών και καταπιεστικών
μέτρων που έχουν επιβληθεί από το κράτος της Τουρκίας κατά της Ρωμαίικης κοινότητας της
Κωνσταντινούπολης.
Τα δύο άλλα κείμενα που αφορούσαν το αντικείμενο του Συνεδρίου ήταν: (α) οι οδηγίες του ΟΑΣΕ
προς τα κράτη μέλη, για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, γνωστές ως οδηγίες
Ljubljana και (β) οι οδηγίες για τις διακρατικές σχέσεις όσον αφορά τα μειονοτικά δικαιώματα, που
ονομάζονται οδηγίες Bolzano. Με το δεδομένο ότι οι οδηγίες Ljubljana αφορούν τις μειονότητες,
παρουσιάστηκε από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. λεπτομερής ανάλυση της κατάστασης των οδηγιών
αυτών, στη βάση των κριτηρίων που θέτουν. Στην συγκριτική αυτή μελέτη παρουσιάστηκαν οι
προτάσεις που έχουν υποβληθεί από την Οι.Ομ.Κω. προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας, τα σημεία που
έχουν αντιμετωπιστεί ή έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, αλλά και οι περιπτώσεις που δεν υπήρξε
καμία εξέλιξη. Το κείμενο σε μορφή συγκριτικού πίνακα, δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της
Οι.Ομ.Κω. www.conpolis.eu . Η ευρύτητα και λεπτομέρεια των επιμέρους οδηγιών Ljubljana,
επιτρέπει την αποτύπωση της κατάστασης των μειονοτήτων σε μια χώρα και για τον λόγο αυτό η
παρουσίαση της Οι.ΟμΚω. υπήρξε καταλυτική για να γίνει αντιληπτή από τους συμμετέχοντες στο
Συνέδριο η σημασία των μέτρων Αποκατάστασης και Θεραπείας που έχει θέσει η Οι.Ομ.Κω. ως
αδήριτη αναγκαιότητα, προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας.
Στο συνέδριο επίσης υπήρξε παρέμβαση από εκπροσώπους της Ελληνικής Μειονότητας Βορείου
Ηπείρου και παρουσιάστηκαν οι παραβιάσεις που συμβαίνουν την τελευταία περίοδο, σαν συνέχεια
των διωγμών που έχει υποστεί η ιστορική αυτή Ελληνική Κοινότητα.

