ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 10.12.2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με την ευκαιρία της Διεθνούς ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Truth Now
(http://www.truthnowcyprus.org/index.php/en/), ένας μη κυβερνητικός οργανισμός ο
οποίος συστάθηκε το 2007 με πρωταρχικό σκοπό την προώθηση της διακρίβωσης της
τύχης όλων των αγνοουμένων της Κύπρου από το 1963 μέχρι το 1974 και επιδιώκει να
ασκήσει πίεση για τη διερεύνηση και αποκάλυψη των γεγονότων και της αλήθειας για
την προαναφερόμενη περίοδο αναφορικά με το ζήτημα των αγνοουμένων, καλεί για
ακόμα μια φορά την Κυπριακή Δημοκρατία να προβεί σε ενέργειες που θα
διακηρύσσουν ειλικρινή σεβασμό προς τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό
εισηγείται:
1. Όπως η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρήσει άμεσα στην κύρωση της Διεθνούς
Σύμβασης για την Προστασία Όλων των Προσώπων από τις Εξαναγκαστικές
Εξαφανίσεις, που ενώ έχει υπογράψει από το 2007 δεν έχει προχωρήσει ακόμα
στην κύρωσή της, παρ’ όλες τις αντίθετες ενδείξεις που υπήρχαν.
2. Όπως πληροφορείται το TRUTH NOW η Κυβέρνηση, μετά την σχετική δέσμευσή
της η οποία σημειώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπινών Δικαιωμάτων,
στο πλαίσιο υποθέσεων συγγενών αγνοουμένων εξ Ελλάδος, που βρίσκονταν στο
Noratlas, αναφορικά με τη μεταχείριση των νεκρών του Noratlas, την ταφή
ορισμένων στο Κοιμητήριο Λακατάμιας, τις εκταφές που έγιναν το 1979-81 και την
αναγνώριση και επιστροφή των λειψάνων, τελικά θα προχωρήσει με τις εκταφές
στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας. Συγχαίρει τη λήψη των προκαταρκτικών
ενεργειών προς υλοποίηση τούτου και τους καλεί σε άμεση υλοποίηση της εν λόγω
διερεύνησης.
3. Το TRUTH NOW έχει επανειλημμένως εισηγηθεί τη δημιουργία μιας Επιτροπής
Αλήθειας, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά και την ανάγκη για λήψη νέων
πληροφοριών. Το TRUTH NOW στο πλαίσιο αυτό με την ευκαιρία της σημερινής
ημέρας θα ήθελε να ενημερώσει για την συνεργασία της με την διεθνή οργάνωση
FEMED στη διοργάνωση συζήτησης στρογγυλής τραπέζης αναφορικά με τη
λειτουργία Επιτροπών Αλήθειας ανά τον κόσμο και ειδικότερα του παραδείγματος
της Κύπρου και του Μαρόκο, που θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια. Η πρώτη
συζήτηση θα λάβει χώρα στη Casablanca του Morocco στις 13 Δεκεμβρίου 2014,
όπου θα συμμετέχει και αντιπροσωπεία του TRUTH NOW και η δεύτερη στη
Λευκωσία στην Κύπρο περί τα τέλη Φεβρουαρίου 2015.

Επιπρόσθετα το TRUTH NOW, στο πλαίσιο των εκκλήσεων που έχει απευθύνει η
ΔΕΑ για συλλογή πληροφοριών, εξετάζει το ενδεχόμενο ανάληψης πρωτοβουλίας
για συλλογή πληροφοριών, που σκοπό έχει ουσιαστικά την υποβοήθηση της ΔΕΑ
στην αποτελεσματική διερεύνηση του ανθρωπιστικού ζητήματος των αγνοουμένων.
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