ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 21ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Αγαπητοί συµπατριώτες, συµπατριώτισσες Τουρκοκύπριοι
Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ που συνήλθε στην Λευκωσία µεταξύ 25 και 28 Νοεµβρίου
2010 απευθύνει σε όλους σας θερµό, αγωνιστικό χαιρετισµό φιλίας, συνεργασίας
και κοινής πάλης για λύση και επανένωση του τόπου, του λαού, των θεσµών και της
οικονοµίας.
1.

Οι κοινοί ταξικοί και πολιτικοί αγώνες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων
έδωσαν λαµπρά παραδείγµατα συναδέλφωσης και έκφρασης γνήσιου
πατριωτισµού και αγάπης προς την κοινή µας πατρίδα.
Η Αριστερά, παραµένει σταθερά προσηλωµένη στην πολιτική της
επαναπροσέγγισης και του κοινού αγώνα των Ε/Κ και των Τ/Κ για ένα ειρηνικό,
ασφαλές και ελπιδοφόρο µέλλον για όλους τους Κυπρίους.

2.

Το Κυπριακό από τον Σεπτέµβριο του 2008 έχει εισέλθει σε µια νέα φάση. Η
εκλογή του Δηµήτρη Χριστόφια στην προεδρία της Δηµοκρατίας έδωσε ώθηση
στην πορεία του Κυπριακού και αναζωογόνησε τις προοπτικές επίλυσης του µε
την ανάληψη πρωτοβουλιών ουσίας.

3.

Είναι καθήκον όλων, Ε/Κ και Τ/Κ, να εντείνουµε την πάλη για εξεύρεση µιας
δίκαιης, βιώσιµης και λειτουργικής λύσης που θα στηρίζεται στα περί Κύπρου
ψηφίσµατα και αποφάσεις του ΟΗΕ, τις συµφωνίες Υψηλού Επιπέδου 1977
και 1979, το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

4.

Βάση λύσης την οποία αποδέχτηκαν και οι δύο πλευρές είναι η εγκαθίδρυση
διζωνικής δικοινοτικής οµοσπονδίας µε πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται
στα σχετικά ψηφίσµατα του ΟΗΕ για την Κύπρο για ένα κράτος µε µια και µόνη
κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ιθαγένεια.

5.

Επιδιώκουµε ένα αµοιβαία αποδεκτό συµβιβασµό, που θα διασφαλίζει
ελπιδοφόρο µέλλον για τον λαό και τον τόπο µας. Μέλλον ανάπτυξης, ευηµερίας,
ειρηνικής και δηµιουργικής συµβίωσης και προοπτικής, που θα εξυπηρετεί
πρώτιστα τα συµφέροντα του Κυπριακού λαού και όχι οποιωνδήποτε ξένων.

6.

Η ανάδειξη στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας δυνάµεων που
ιστορικά ταυτίζονται µε τις πιο σκληρές και αδιάλλακτες προσεγγίσεις,
αναµφίβολα επηρεάζει αρνητικά την πορεία των διαπραγµατεύσεων.

7.

Η όσο το δυνατό γρηγορότερη λύση του Κυπριακού, έχοντας υπόψη την συνεχή
ροή εποίκων στο νησί µας, αφορά πλέον και την διατήρηση της ύπαρξης και
συνέχισης της ταυτότητας της Τ/Κ κοινότητας στην Κύπρο.

8.

Για το ΑΚΕΛ η επαναπροσέγγιση είναι πρώτιστα πολιτική διαδικασία µε
στρατηγική σηµασία στον αγώνα µας. Οι ιστορικές στιγµές που διέρχεται
σήµερα η Κύπρος µας, επιβάλλουν στις προοδευτικές και φιλειρηνικές δυνάµεις
των δύο κοινοτήτων να συνεργαστούν ακόµα πιο δυναµικά ώστε το όραµα της
επανένωσης και λύτρωσης του λαού και του τόπου µας να επιτευχθεί.

9.
Οι προοδευτικές δυνάµεις
οφείλουν:
•

Να παραµείνουν συνεπείς και σταθερά προσηλωµένες στις
βασικές αρχές λύσης του Κυπριακού όπως έχουν συµφωνηθεί
και περιγραφεί πιο πάνω.

•

Να εντείνουν τον αγώνα κατά του εθνικισµού και σοβινισµού που
ιστορικά έτυχαν εκµετάλλευσης από εξωτερικούς παράγοντες και
έχουν προκαλέσει τόσα δεινά στον τόπο και λαό µας.

•

Να αξιοποιήσουν την χρονική στιγµή που έχει δηµιουργήσει η
επανέναρξη των συνοµιλιών και να συντονίσουν ακόµα
περισσότερο την δράση τους στην κατεύθυνση της λύσης του
Κυπριακού. Να ενισχύσουν τα µέτρα καλής θέλησης, την
συνεργασία µεταξύ των δύο κοινοτήτων, βοηθώντας έτσι στην
δηµιουργία της αναγκαίας δυναµικής µέσα στον Κυπριακό λαό
που να ενισχύει και να στηρίζει τις προσπάθειες επίλυσης του
Κυπριακού.

•

Να διαδραµατίσουν ακόµα πιο καθοριστικό ρόλο στην
ανάπτυξη κοινού αγώνα και κοινής δράσης µε πρωτοβουλίες
που να στηρίζονται κυρίως στο λαϊκό κίνηµα και
σε
κινητοποιήσεις οργανώσεων και κινηµάτων που εκφράζουν
απευθείας την λαϊκή βάση.

Ως ΑΚΕΛ θα συνεχίσουµε τον αγώνα και την αντίσταση στις όποιες
αντικυπριακές µεθοδεύσεις που θέλουν τον λαό και τον τόπο µας
διχοτοµηµένο. Θα σηκώσουµε ακόµα πιο ψηλά τα λάβαρα της φιλίας, της
συνεργασίας και της κοινής πάλης για λεύτερη, ενωµένη, κοινή πατρίδα,
µάνα όλων των παιδιών της.

