Sayın Başkan,
Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 1920 yılında İngilizlerin İstanbul’u işgali ve işgale karşı milli direnişi kırmak için gemilerle İstanbul limanına alkollü içkiler getirterek bedava dağıtmasına karşı, dönemin her düşünceden vatanseverlerin katılımıyla kurulmuş bir cemiyettir.
Cemiyetimiz, televizyon ve internet bağımlılığı, sigara, alkol, kumar, uyuşturucu gibi madde
bağımlılıkları ve fuhşa karşı önleyici, uyarıcı, eğitici etkili çalışmalar yapan kamuya yararlı
bir kuruluştur.
10.02.2011 tarihli ajanslardan, bir yıldır Beyaz Saray’da sigara içmediğinizi ve 10 Şubat tarihi
itibariyle sigarayı bıraktığınızı öğrendik. Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak öncelikle sizi tebrik
ediyoruz.
Cemiyetimiz, her tür bağımlılığın bir diğerini tetiklediğini, geliştirdiğini, bağımlılıkların, toplumların geleceklerini sağlık, sosyal ve siyasi olarak olumsuz yönde etkilediklerini, insanlığın
geleceğinin teminatı olan çocuk ve gençlerin sağlıksız, hastalıklı ve bağımlı olacağını düşünmektedir.
Ayrıca Cemiyetimiz, madde bağımlılarının konumlarının, bağımlılık yapan madde üreticilerinin nazarında kölelik olarak değerlendirildiğini, şahsınızın da atalarınızdan bildiği gibi kölelerin Batı hukukunda eşya gibi kabullenildiğini bilmektedir.
Bu düşünceden hareketle, her tür bağımlılığın insanların özgürlüğünü ellerinden aldığını, tarihte örneklerini iyi bildiğiniz insan ticaretinin ortaya çıkardığı sonuçlara benzer sonuçlar doğurduğunu ifade etmekteyiz.
Polonya’da alkole karşı yürütülen kampanyanın adı “alkol özgürlüğümüzü çalar” kampanyasıdır. Sigara da, diğer bağımlılıklar da toplumların özgürlüklerini çalmaktadır. Özgürlüğün
nasıl bir değer ve yaşam şekli olduğunu dünya toplumları içinde en iyi bilen insanlardansınız.
Özgürlüğü olmayan insanların, özgürlüklerini ellerinden alanlar tarafından onursuz olarak
kabul edildiğini de en iyi bilen liderlerdensiniz.
Bir başka yönüyle madde bağımlılığı ve bağımlılık yapan madde üretmek, insanlığa karşı işlenen büyük bir suçtur ve böyle kabul edilmelidir. İnsanlığa karşı işlenen suçların özellikleri,
insan bedenine ve onuruna karşı işlenmiş olmalarıdır. Bazıları da kitlesel olduğu için insanlığa
karşı işlenmiş suçlar kategorisine girerler.
Sigara, alkol, fuhuş, kumar, uyuşturucu, kitlesel imha silahlarından daha etkili bir şekilde insanları ve insanlığı hedef almaktadır. Sadece sigaradan dolayı akciğer kanserinden ülkemizde
her yıl 120.000 kişi, dünyada da 5 milyon kişi ölmektedir. Bundan daha büyük katliam olabilir mi? Bu gün kadar toplam soykırım rakamları, bu bağımlılık yapan maddelerin zararlarına
sayısal olarak ulaşamamıştır.
Sayın Başkan,
Geliniz, bağımlılık yapan madde üreticilerinin, satıcılarının ve özendiricilerinin eylemlerinin,
uluslar arası hukukta insanlığa karşı işlenen suçlar kategorisine girmesi için birlikte mücadele
edelim. Aşama aşama madde bağımlılığının ortadan kaldırılması için bu insani mücadeleye
katkı vermenizi diliyoruz.

Henüz yakın tarihte kazandığınız özgürlükleriniz tazeliğini korurken, tüm insanlığa mesajlarınızı yayınız. Atanız gibi, “bir rüya bile olsa, bağımlılıkların azaltıldığı, insanların zehir tüccarlarından kurtulduğu veya en azından etkili insanlar önderliğinde madde bağımlılığının özgürlüklerin düşmanı olduğunu, özgürlüklerimiz için mücadele etmemiz gerektiğini” söyleyiniz,
insanlara duyurunuz. Rüyaların gerçeğe dönüştüğünü aşama aşama yaşamış bir lidere hitap
ettiğimizin de farkındayız. İçinde bulunduğunuz toplumun mücadelesi bizlere her zaman ışık
olmuştur.
Eminiz ki sizin sesiniz dünyaya daha çok tesir etmektedir.
Selam ve esenliklerimizi sunuyoruz.
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