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Demokrasinin kurallarına güvenen ve sosyal adaleti tesis etmenin tek yolu olduğuna inanan Irak
Türkmenleri, kültürel ve siyasi hakları elde etmenin aracı olarak silahlı mücadeleye başvurmayı
her zaman reddetmişlerdir. Buna rağmen, her zaman dışlanma ve asimilasyon politikalarına
maruz kalmış ve kalmaktadırlar.
Baas rejiminin yıkılmasından sonra, Irak’ın yeniden inşa edilmesinde Birleşmiş Milletlerin katılımı
Türkmenler tarafından sevinçle karşılanmıştır.
Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonunun (UNAMI)nin kurulmasına rağmen, Türkmenlerin insan
hakları durumu kötüleşmeye devam ederek, UNAMI’nin tüm raporlarına yansımamış ve
neredeyse tamamen göz ardı edilmiştir.
Irak işgalinden bu yana, Irak Türkmenleri sinidirme, öldürülme, suikast ve kaçırılmaya maruz
kalmaları yanında, bölgesel ve devlet yönetiminden dışlanmalarının devam etmesiyle birlikte,
Türkmen bölgeleri Kürt Peşmergeler tarafından kontrol edilip, bu bölgelerin demografisi ciddi
derecede değişikliğe uğramıştır. Ne yazık ki, şimdiye kadar yayınlanan tüm UNAMI raporları bu
ihlallerden söz etmemektedir. Ayrıca, Türkmenler Irak'ın ana unsuru iken bu raporlar Türkmenleri
devamlı azınlık olarak göstermekdedir.
Önceki raporlar gibi, UNAMI’nin 2010 raporu da kapsamlı yazılmadığına inanmaktayız.
Türkmenlere karşı önyargılı ve sık sık uğradıkları ağır insan hakları ihlallerini inkâr etmektedirler.
Bu durum UNAMI bilgi kaynaklarının güvenilmez olduğunu göstermektedir.
UNAMİ’nin 2010 yılı raporu şu hususları belirtmemektedir:











Türkmenlerin Kerkük’te uğradıkları kaçırılmalar. Bu konu birkaç ay önce Kerkük polisi
tarafından bir basın toplantısında detaylı olarak anlatılmış ve bu yüzden birçok Türkmen ailesi
ya başka vilayetlere ya da Irak dışına göç etmeye maruz kaldıklarını vurgulamışlardır
Tuzhurmatu bölgesinde Türkmenlere yapılan suikastlar.
Musul vilayetinde, özelikle Musul şehrinin doğu yakasında Türkmenlere yapılan suikastlar,
Türkmeneli televizyonu muhabirlerine yapılan saldırılar,
Kerkük, Kifri ve Hanakin’de yerel ve devlet dairelerinde Türkmenlerin dışlanması
Türkmen eğitiminin Irak eğitim bakanlığı tarafından ihmal edilmesi
Türkmen siyasi ve sivil toplum kuruluş çalışmalarının Erbil’de Kürt otoriteleri tarafındanım
engellenmesi,
Yüksek devlet makamlarında, merkezi hükümet, bakanlıklar ve elçiliklerde Türkmenlerin
dışlanması,
Kerkük vilayetinin demografisinin değiştirilmesi ve Kerkük vilayetinde yasa dışı Kürt
yerleştirilmesinin devam etmesi
Çoğunluğu Türkmenlere ait olan Kerkük vilayetinde yaklaşık 40.000 civarında mülkiyet
davasının bilinçli olarak çözüme kavuşturulmaması.

Son birkaç yıl içinde SOITM düzenli olarak, UNAMI’ye Irak Türkmenlerine karşı yapılan ağır insan
hakları ihlallerini raporlar halinde ve görüşmelerinde sunmuştur. Ancak, bu raporlar UNAMI insan
hakları bürosu tarafından ihmal edilmiştir.
Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyon’un göze alması gereken hususlar:





İnsan hakları raporlarını yazmakta kullanılan politikayı gözden geçirmelidir
İnsan hakları ofisiyle Türkmenlerin endişelerini göz önüne almalıdır
Irak Türkmen insan hakları durumu ile ilgili ek bir rapor hazırlamalıdır
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