KARADENİZ BAŞKENTLERİ BİRLİĞİ
ATİNA DEKLARASYONU
Karadeniz Başkentleri Birliği’nin
İKİNCİ GENEL KURULU
Biz, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin himayesi altında Atina’da 1516 Ekim 2001’de yapılan Karadeniz Başkentleri Birliği’nin 2. Genel Kurul’una katılan
Karadeniz Ülkeleri Başkentleri Valileri, Başkanları ve Belediye Başkanları, Atina Valisinin
daveti üzerine,


Ülkelerin başkentleri arasındaki işbirliğini, Karadeniz Başkentleri Birliği Tüzüğünde geçen
hedefleri başarma amacıyla Karadeniz Bölgesinde ilerleme, istikrar ve barış yönünde
güçlendirmek konusunda müşterek irademizi beyan etmek için,



Özellikle 5-6 Eylül 2000’de Ankara’da imzalanan, Deklarasyonda bahsi geçenlere uygun
olarak taahhüt edilmesi ve uygulanması gereken görüşmeleri, sonuçları ve inisiyatifleri
beyan etmek için,



Demokratik toplum, çoğulculuk, insan haklarına saygı ve sivil toplumun geliştirilmesi
ilkelerine olan sağlam bağlılığımızı beyan etmek için,



Onbir ülkenin Başkentlerinin Avrupa yapılarına ve düzenlemelerine uygun olarak
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Organizasyonunun hedeflerini gerçekleştirmek için olan
çabalara önemli ölçüde katkıda bulunabileceğine inancımızı beyan etmek için,



30 Ekim 2000’de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin 16. Genel
Kurulunun,

Karadeniz

Başkentleri

Birliğinin

faaliyetlerini

KEİPA’nın

sürekli

desteklediğine açık bir kanıt olmak üzere verdiği Deklarasyonu kabul etmek ve tanımak
için,


Tüm yasal ve uygun vasıtalarla, Ülkelerimizin Başkentlerinin vatandaşlarını kanun
karşısında eşit olarak, bütün sektörlerde ve sosyal ya da diğer faaliyet düzeylerinde eşit
fırsatlarla koruma konusunda, Ülkelerimizin Hükümetlerine yardım etmek konusunda
ülkelerimizin üye olduğu Avrupa ve Uluslararası Organizasyonların tanımladığı ve
gerektirdiği ve her bir demokratik, iyi-yönetilen Devletin ilke ve kurallarının emrettiği
şekilde, Baş - Kentler Yönetiminin kapasiteleri ile aynı ölçüde çabalarımızı
yoğunlaştıracağımıza olan yükümlülüğümüzü taahhüt etmek için,



Baş - Kentler Yönetiminin özellikle, -destekleyicilik ilkesi bazında-, vatandaşlara daha
yakın olduğu ve özellikle mevcut kritik konjüktürde onlara sunulan hizmetlerin sürekli
geliştirilmesine çalışılmasını ele almak için,



Demokrasinin ve sivil toplumun gelişimi için temel hücre olan Yerel Yönetimlerin, yerel
problemlerin çözümündeki rolünün, karar verici ve belirleyici olduğunu - ve olması
gerektiğini - takdir etmek için,



Son olarak da, vazgeçilemez insan ve sonsuz barış ve, ırk, soy, din, kültür ve diğer
özelliklere, karakteristiklere bağlı olmaksızın insanların kardeşliği ilkelerine olan sarsılmaz
inancımızı beyan etmek için
bütün bahsi geçenlerin ışığında,
Biz, mevcut Deklarasyon ile aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmış bulunuyoruz:

A. ULUSLARARASI TERÖRİZM
1. Karadeniz Ülkeleri Başkentleri Valileri, Başkanları ve Belediye Başkanları, kararlı, açık ve
kesin bir şekilde, 11 Eylül 2001’de Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı yapılan yok edici
terörist saldırıları lanetlemektedir. Bu saldırılar - binlerce suçsuz kurban vermeye sebep
olmasının ötesinde - ayrıca insanlığın kendisine ve demokrasi, insan hakları, kanun ve düzen
gibi temel evrensel düşüncelere ve değerlere de yöneltilmiştir.
2. Benzer şekilde, her çeşit terörist hareketlerin dünya topluluğuna karşı yapıldığını ve bir
bütün olarak insanlığın sorunu olduğunu düşünerek nereden geldiğine veya kime karşı
yapıldığına bakmaksızın terörist şiddet hareketlerini lanetlemektedir.
3. Protestomuzu yüksek güçlü bir şekilde dile getiriyor, insanlığın varlığını tehdit eden bu
belaya bir son verebilmek için kendimizi Ülkelerimizin Hükümetlerine yardım etmeye ve
çabalarını yapabildiğimiz ölçüde desteklemeye adıyoruz.
B. ORGANİZE SUÇA KARŞI MÜCADELEDE KARADENİZ BAŞKENTLERİ
ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ
4. Suçun geniş ölçüde hızla artışı - özellikle en tehlikelisi olan organize suç şeklinde demokratik kurumların ve küresel güvenliğin, özellikle de Karadeniz Bölgesinde
geliştirilmesine karşı tüm dünyanın vatandaşları için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Aynı
zamanda, terörizm ile Ülkelerimizin ve temelde de Başkentlerimizin politik, ekonomik ve
sosyal hayatları üzerinde önemli bir etkisi olan organize suç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı,
rüşvet, para aklama, eski eser kaçakçılığı arasında gelişen ilişkinin farkındayız.
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5. KEİPA Üyeleri - Devletleri Hükümetleri arasında; terörist faaliyetleri, organize suçu,
uyuşturucu ve silah kaçakçılığını, rüşveti vs. önleme, bastırma, açıklama ve izleme konusunda
işbirliği mekanizmaları sağlamak için suça karşı

- özellikle de organize şekilleriyle;

Hükümetlerimizin ortak stratejilerine bir tehdit olan organize suça ve terörizme karşı mücadelede işbirliği konusunda imzalanan Anlaşmayı destekliyoruz.
6. Aynı zamanda, Karadeniz Başkentler Birliği, Ulusal Parlamentolar ve KEIPA tarafından,
Avrupa ve Uluslararası Standartlara uygun olarak organize suça karşı mücadele için uygun
yasal çerçevenin uygulaması yönünde alınan önlemleri desteklemektedir.
C. DOĞAL AFETLERLE SAVAŞMAK DA DAHİL OLMAK ÜZERE ÇEVREYİ
KORUMANIN GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA KARADENİZ BAŞKENTLERİ
ARASINDA İŞBİRLİĞİ
7. Çevrede mevcut olan bozulmanın ve doğal kaynakların yanlış kullanımının, tüm bölge
Ülkelerinin gelişimi üzerinde olumsuz etkileri vardır. Hava, su, doğanın bozulması ve yer
kirliliğinin alarm verici bir düzeye ulaşması, vatandaşların sağlığını ve bir bütün olarak
ekonomik büyümeyi tehlikeye düşürmesi sebebiyle bu Ülkelerin Başkentleri için öncelikli bir
konudur.
8. Sonuç olarak, biz, vatandaşlarımız için uygun ve medeni bir hayat için olan talepleri
karşılamak konusunda temel sorumluluklarımızın tamamen farkındayız ve bu açıdan
kesinlikle işbirliğimizin avantajını da kullanarak uygun programlar geliştirme konusunda
kararlıyız.
9. Katılımcılar, Atina valisine, sıcak konukseverliğinin yanısıra, Genel Kurul için hazırlamış
olduğu mükemmel şartlar için şükranlarını ifade etmişlerdir.
10. Bir sonraki Genel Kurul 2002 Mayısının ilk yarısında, Karadeniz Başkentleri Birliğinin
Başkanı olan Bakü Belediye Başkanı’nın daveti üzerine Bakü’de olacaktır.
Gündemin temel konusu; Baş-Kentler’deki hayatın kalitesinin geliştirilmesi konusunda Yerel
Makamların rolünün güçlendirilmesi.
Karadeniz Başkentler Birliği 2. Genel Kurulu tarafından Atina’da 16 Ekim 2001’de kabul
edilmiştir.
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ELENI BESBEA
Atina Valisi

HALUK IMGA
Ankara Vali Yardımcısı

İMZA

İMZA

MEHMET ZİYA KAHRAMAN

FIDUMA MAMEDALIEVNA

Ankara-Altındağ Belediye Başkanı

Bakü Belediye Başkan Yard.

İMZA

İMZA

VALERIU RACU

ION PALADE

Chisinau Vali Yard.

Chisinau Belediye Başkanı Yard.

İMZA

İMZA

MEHMET DUMAN

WOLODYMYR YALOWIJ

İstanbul Belediye Başkanı Temsilcisi

Kiev Belediye Başkanı 1.Yard.

İMZA

İMZA

LEONID BOCHIN

ROSEN VLADIMIROV

Moskova Şehri Hükümet Bakanı

Sofya Valisi

İMZA

İMZA

VENZESLAV NIKOLOV

IVAN ZODELAVA

Sofya Belediye Başkan Yard.

Tiflis Belediye Başkanı

İMZA

İMZA

LEONIDHA TOSKA

LUFTI YZEIRAJ

Tiran Şehir Konseyi Başkanı

Tiran Valiliği Genel Sekreteri

İMZA

İMZA

SOUREN TATEVOSIAN
Erivan Belediye Başkanı Temsilcisi
İMZA
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