Nasıl Bir Mücadele?*
Değerli dostlar,
Yeşilay’ın web sayfasının Kurumsal başlıklı bölümünde bir süreden beri Yönetim
Kurulu kararlarını yayınladığımızı fark etmişsinizdir. Bu yöntemin sakıncalarını
bilmekle birlikte, aldığımız kararların, tespit ettiğimiz yeni konseptlerin sizler tarafından da takibini, yapılan ve yapılmayan işlerle ilgili olarak bizleri uyarmanızı,
eleştirmenizi, aynı zamanda kararlarımızı uygularken gemileri yakarak ilerlemek
arzusunda olduğumuzu ifade etmeye çalışıyoruz.
Aynı şekilde web sayfamızın haberler başlıklı bölümünde de, Yeşilay’ı yeni dönemde de önemseyen, katkılarını ve takdirlerini belirten, öneri ve eleştirilerini ileten dost kurumlarımızın ziyaretlerini, Yönetim Kurulu olarak yaptığımız ziyaretleri, kurumsal önerilerimizi ve katkılarımızı içeren haberleri sizlere sunmaya çalışıyoruz.
Yönetim Kurulumuz, Yeşilay’ın iştigal alanlarında sıkıntı çektiği konuların başında, bürokrasinin bağımlılıklarla mücadeleyi engellediği düşüncesindedir. Yapılan
düzenlemelerden sonra değişen fazla bir şey yoktur. Denetleme makamları henüz
okul civarlarında sigara, alkol, uyuşturucu satışının engellenmesinde ilerleme sağlayamamıştır. İlköğretim okulları karşısında kırtasiye dükkânlarında sigara satışları
dahi önlenememektedir. Sokaklarda, pazarlarda Adıyaman – Bitlis tütününden uluorta 2001 sigara üretimini – satışını ise ibretle seyretmekteyiz. Bu tespitlerimizin
afakî olmadığını, denetleme makamları arasında koordinasyon eksikliğini, “Türkiye’nin bağımlılık haritası”nı yayınladığımızda göreceksiniz. Lütfen izleyiniz.
Bu kapsamda belediyeler de sanki böyle bir gerekçeyi doğrular kabilinden Sayın
Başbakanın önderliğinde yürütülen sigara yasağını denetlememekte ısrar etmektedir. Öyle ya, bağımlılık yapan maddelerin satışından devlet pay aldığına göre, belediyelerin de, vatandaşın paralarıyla yapılan yol ve kaldırım peşkeşlerinden nemalanmaması abes sayılır(!). Nitekim Sayın İçişleri Bakanımız da bu duruma el koymanın yollarını aradıklarını beyan etmektedir.
Benzer şekilde, Anayasanın 58. maddesindeki “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan
ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” ve 59. maddesindeki de “Devlet,
her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır,
sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder” hükmünün uygulaması(!) olarak devlet,
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve TFF eliyle alkollü içki üreten bir firma ile
sponsorluk anlaşması yapabilmekte, spor okulları açılması gibi bir hayır işine cevaz
(şimdilik bu tabiri kullanmış olalım) vermektedir Nitekim Sayın TAPDK Başkanı
da durumun dramatikliğine vurgu yapmaktadır.
Değerli Yeşilay Dostları,
*
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Yeşilay bir dernektir ve sivil toplum kuruluşudur. Sadece okullarda Yeşilay haftaları yapılması için kurulmamıştır. Yeşilay, özel veya tüzel, resmi veya gayrı resmi
tüm kişi ve kuruluşları her türlü bağımlılıkla (sigara, alkol, kumar, fuhuş, uyuşturucu madde, TV ve Internet bağımlılığı) mücadele konusunda konumuna göre yandaş
ve candaş görebilir, yine konumuna göre uyarılacak, protesto edilecek muhatap olarak karşısına alabilir. Bu konuda tüm ilgililerin bir defa daha dikkatini çekerek,
mücadelemize katkılarını beklemekteyiz.
Önümüzdeki dönemde daha aktif, STK ruhlu bir Yeşilay gözlemlemek mümkündür
ve gereklidir. Yeşilay, tüzüğünde belirlenmiş misyona, sivil toplumun duyarlılıklarına sahip çıkacak, gerektiğinde sivil toplumun tüm dinamiklerini ve argümanlarını
kullanabilecektir. Yeşilay, Tüzüğünde faaliyet çeşitleri cümlesinden, protestolar ve
gündüz - gece yürüyüşleri gibi demokratik protest eylemler olmadığına bakılarak
değerlendirilmemelidir. Bağımlılıklarla mücadele noktasında hiçbir zafiyetin mazeret olmadığına inanmakta ve kamuoyunu bu alanda da aydınlatma görevini üstlenmekteyiz.
Bu öngörümüzü de dostlarımızın bir kenara yazmalarını istirham ederim.
Tüm geleceğimizin ve gençliğimizin bağımlılıklardan özgür olacağı günlerin özlemi ile saygılarımı sunuyorum.
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