Резолюція
Всекримського жалобного мітингу пам'яті жертв геноциду
кримськотатарського народу - депортації 18 травня 1944 року і
десятиліть його насильницького утримання в місцях вигнання

Ось уже 68 років, завдяки сучасній системі міжнародних відносин, яка
встановилася після завершення Другої світової війни, людство живе без воєн
між провідними державами.
22 роки тому, з крахом комуністичного режиму в СРСР, канули у вічність
десятиліття «холодної війни», протягом яких людство постійно балансувало на
межі ядерної війни, що загрожувала знищити все живе на землі.
Сьогодні формується нова концепція міжнародної безпеки, що включає в себе
захист прав народів і прав людини від насильства і несправедливості,
породжених усередині держав. Особливу увагу при цьому приділяється захисту
прав корінних народів.
Однак Крим і кримськотатарський народ, у відношення якого 69 років тому було
скоєно злочин проти людяності, все ще залишаються поза вжитих міжнародним
співтовариством зусиль з усунення наслідків злочинних дій тоталітарних
режимів ХХ століття.
Як наслідок, після закінчення більше двох десятків років з дня проголошення
незалежності України, не прийнято жодного закону, спрямованого на
відновлення політичних, соціально-економічних і культурних прав корінного
народу Криму, на створення умов для його відродження та збереження на
рідній землі.
З метою кардинальної зміни такої ситуації і залучення міжнародного
співтовариства у надання допомоги Україні у вирішенні соціальних і правових
питань, пов'язаних з поверненням кримськотатарського народу на свою
Батьківщину, Меджлісом кримськотатарського народу протягом трьох років була
проведена колосальна робота з підготовки та проведення Міжнародного форуму
з відновлення прав кримськотатарського народу. Цю ідею цілком підтримали
переважна більшість європейських країн, Європейський Союз, Рада Європи,
ОБСЄ, Євросоюз, а також США і Канада.
На жаль, з боку офіційної влади України до теперішнього часу все ще не
послідувало чіткої згоди на проведення Міжнародного форуму з відновлення
прав кримськотатарського народу, що не може не сприйматися кримськими
татарами як небажання керівників держави відновити права корінного народу
Криму.
Відсутність законів України про відновлення прав кримськотатарського народу
вибудовує нові перешкоди в облаштуванні кримських татар, що повернулися,
прирікає десятки тисяч кримських татар на проживання в місцях вигнання,

створює грунт для цілеспрямованих дискримінаційних дій щодо кримських татар
з боку влади.
Останнім часом в Криму прокотилася хвиля етнічних чисток в органах
державної виконавчої влади. Припинилися роботи з облаштування сотень
селищ компактного облаштування кримських татар. Замість відкритого і чесного
діалогу між владою і кримськотатарським народом в особі органів - Курултаю
кримськотатарського народу і Меджлісу кримськотатарського народу, що
обираються ним, кримська виконавча влада і безпосередньо голова Ради
міністрів Криму А. Могильов вдаються до принципу «розділяй і володарюй»,
намагаючись тим самим не тільки внести розкол серед кримських татар, а й
розпалити в кримському суспільстві протистояння між людьми різних
національностей та політичних устремлінь.
При цьому, навіть виконання кримською владою, внаслідок тиску і протестів
громадськості, своїх безпосередніх обов'язків, як, наприклад, наділення
громадян земельними ділянками, проводиться вибірково, як метод заохочення
одних, хто публічно демонструє свою лояльність до правлячої партії, і як метод
покарання інших, зберігають свою вірність інтересам і правам свого народу.

Ми, учасники Всекримського жалобного мітингу,
висловлюючи скорботу про сотні тисяч кримських татар, загиблих і померлих у
місцях депортації,
зберігаючи пам'ять про тисячі активістів кримськотатарського національного
руху, які самовіддано боролися за право повернення свого народу на
Батьківщину та відновлення його прав,
усвідомлюючи свою відповідальність за долю свого народу і майбутнє Криму,
зберігаючи прихильність кримськотатарського національного руху принципам
ненасильницької боротьби,
спираючись на підтримку демократичних сил українського суспільства та
сприяння міжнародної громадськості,
рішуче підтверджуємо про свою готовність і далі домагатися повного
відновлення прав кримськотатарського народу, зберігаючи єдність і
згуртованість навколо Курултаю кримськотатарського народу і сформованих
ним органів національного самоврядування.

Ми звертаємося до Президента України, Верховної Раді України, Кабінету
Міністрів України із закликом дати згоду на проведення Міжнародного форуму з
відновлення прав кримськотатарського народу і прийняти тим самим допомогу
міжнародного співтовариства в поверненні та облаштуванні кримських татар на
своїй Батьківщині.

Ми вимагаємо негайної відставки Могильова А. з посади голови Ради міністрів
Криму як посадової особи, яка вчиняє цілеспрямовані дії, спрямовані на
розпалювання в кримському суспільстві міжнаціональної ворожнечі і
політичного протистояння.
Ми доручаємо делегатам чинного, а після обрання і скликання VI Курултаю
кримськотатарського народу - делегатам новообраного національного з'їзду розробити та затвердити план заходів, в тому числі і масового характеру,
реалізація яких здійснюватиметься в період до 18 травня 2014 року - 70-річчя
депортації кримськотатарського народу і десятиліть його насильницького
утримання в місцях вигнання.
В основу цих заходів мають бути покладені дії, спрямовані на відновлення прав
кримськотатарського
народу,
включаючи
його
невід'ємне
право
на
самовизначення на своїй історичній Батьківщині в рамках незалежної
Української держави.
Ми, як і колись, залишаємося прихильниками чесного і відкритого діалогу з
органами державної влади України, з усіма суспільно-політичними силами
країни, міжнародними організаціями з усіх питань, пов'язаних з відновленням
прав кримськотатарського народу, розвитком і майбутнім демократичної
незалежної України, в якій будуть забезпечені невід'ємні права української
нації, корінних народів та національних меншин.
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