إعالن ستوكهولم
انعقد مهرجان إرتريا – كاسل في مدينة ستوكهولم بالسويد ،في الفترة من  00-02يوليو ،0202بمشاركة عدد من
التنظيمات السياسية واملدنية إلارترية املعارضة ،وعدد من املقثقفنن وكألكاديمينن من إرتريا ودو اجووار،
وبحضور جمع غفنر من املواطننن إلارترينن وقواعد التنظيمات السياسية املشاركة في املهرجان من السويد
ومختلف البلدان كألوربية .
قدمت في املهرجان محاضرات قيمة تمحورت حو شعار مهرجان هذا العام "تحقيق السالم الوطني ضمانة
لتحقيق السالم إلاقليمي" ..قدمها عدد من كألكاديمينن والناشطنن السياسينن من إرتريا وإثيوبيا والسودان،
ونوقشت في ورش عمل والتي أوصت بصدور إعالن باسم املشاركنن في املهرجان .ثم اجتمعت القيادات السياسية
وممقثلو املنظمات املدنية املشاركة في املهرجان ،وناقشت مخرجات ورش العمل ،وقررت إصدار هذا إلاعالن تحت
اسم "إعالن ستوكهولم".
طالب املهرجان الشعب إلارتري كألبي ،في الداخل واجخارج ،بضرورة اجحفاظ على وحدته الوطنية والتصدي لكافة
املؤامرات التي تستهدف وحدته وكيانه الوطني أكثر من أي وقت مض ى .كما توجه للقوى السياسية واملظالت
اجوامعة وعلى رأسها املجلس الوطني إلارتري للتغينر الديمقراطي ،وكذلك الهيئات الشعبية واملراكز
إلاعالمية،بضرورة الارتقاء إلى متطلبات املرحلة وابتكار أساليب عملية وفعالة تنسوم مع تلك املتطلبات
وتحدياتها لقيادة العمل الوطني ،من أجل تحقيق التغينرالديمقراطي في إرتريا ،وذلك من خال توحيد اجوهود
وحشد الطاقات الوطنية في مواجهة النظام الديكتاتوري وسياساته.
كما حث املهرجان اجويش إلارتري وكافة القطاعات التي يستخدمها الديكتاتور كأذرع قمعية ضد الشعب إلارتري،
الانحياز إلى جانب شعبهم وتطلعاته املشروعة في اجحرية والعدالة والديمقراطية ،واجحفاظ على السيادة الوطنية
التي تحققت بفضل تضحيات جسام وأرتا من الشهداء قدمها الشعب إلارتري بكافة مكوناته.
حذراملهرجان بعض املؤسسات ،وشخصيات اعتباريةإرترية ،من مغبة التورط في دعم الديكتاتور والتماهي مع أي
أطماع خارجية من شأنها النيل من نضاالت شعبنا ووحدته وسيادته الوطنية ،والتي تعيد لألذهان املؤامرة التي
تعرض لها الشعب إلارتري إبان مرحلة حق تقريراملصنر في أربعينيات القرن املاض ي.
أكد املهرجان على أن إلاساءة التي وجهها الديكتاتور إسياس أفورقي إلى شعبنا وتضحياته ،أثناء زيارته كألخنرة
إلثيوبيا ،والتي عرت طبيعة الرجل ودوره املشبوه عبر التاريخ ،تعد إهانة جسيمة لن يغفرها له الشعب إلارتري
إلى كألبد .كما أنها ستظل وصمة عار تالحق الديكتاتور ومناصريه.
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ِوفي الوقت الذي أكد فيه املهرجان تأييده املبدئي للسالم بنن إرتريا وإثيوبيا ،وترحيبه باستعداد إثيوبيا على
تنفيذ ما جاء في اتفاقية اجوزائر بنن البلدين ،وقرار مفوضية ترسيم اجحدود ،دون شروط مسبقة ،أهاب برئيس
الوزراء إلاثيوبي الدكتور أبي أحمد علي ،أن يعيد حساباته وأسلوب تعامله مع امللف إلارتري .ونربأ باجحكومة
إلاثيوبية من التورط في تلميع الديكتاتور املتهالك ،وامللطخة يداه بدماء آلاالف من إلارترينن .والذي يدوس منذ
أكثرمن ربع قرن على حقوق شعبنا .وعبر املهرجان عن خشيته بأن يمقثل دعما للديكتاتور ملواصلة انتهاكاته
املختلفة ضد شعبنا .كما نربأ باجحكومة إلاثيوبية القيام بأية خطوة من شأنها املساس بوحدة وسيادة إرتريا.
ونعتقد جازمنن بأن العالقة املتكافئة والححية بنن إرتريا و إثيوبيا يجب أال تمرعلى حساب كياننا الوطني .وأن
حور الزاوية في السالم املستدام بنن إرتريا وإثيوبيا واملنطقة عموما ،هو السالم الداخلي في كل بلد .وأي نهج
سياس ي ،أيا كان مصدره ،يرمي لتحقيق مصاجح شعب ودولة على حساب شعب ودولة أخرى في املنطقة ،يعد
تقويضا للسالم املستدام بنن تلك كألطراف ،ودو املنطقة عامة.
وبما أن عملية السالم اجوارية بنن إرتريا وإثيوبيا ،تتم في ظل تغييب كامل للشعب إلارتري  .وتقتصر على اجحكومة
إلاثيوبية التي تستند على الشرعية الدستورية واملؤسساتية .وشريك إرتري يفتقد إلى الشرعية الدستورية
واملؤسساتية والسند اجوماهنري ،وسوله حافل بانتهاكات حقوق إلانسان ،فإن الشعب إلارتري وقواه اجحية غنر
معنيان بأي سالم يستبعدهما ويستبعد حقوقهما الوطنية واجحقوقية وإلانسانية.
توجه املهرجان بنداء إلى املجتمع الدولي لإللتفات ملعاناة شعبنا ،وممارسة الضغط على النظام الديكتاتوري
إلطالق سراح سوناء الرأي والضمنر الذين يقبعون في السوون واملعتقالت منذ عقود بال محاكمات .ولوقف
حالة السخرة املفروضة على الشباب إلارتري بدعوى "اجخدمة الوطنية" غنر محددة كألجل ،ووقف الانتهاكات
املستمرة ألبسط اجحقوق إلانسانية للمواطن إلارتري ،وضرورة مطالبته ببسط اجحريات واحترام سيادة القانون.
دعا املهرجان املنظمات املعنية بقضايا وحقوق الالجئنن أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الالجئنن إلارترينن في دو
اجووار وشتى أنحاء العالم ،ومنع إعادتهم قسرا إلى إرتريا في ظل النظام الديكتاتوري القائم ،وتقديم كافة
املساعدات التي تكفلها لهم املواثيق والاتفاقات الدولية اجخاصة بالالجئنن.
في اجختام طالب مهرجان إرتريا – كاسل  0202التنظيمات السياسية واجومعيات املدنية وكافة طالب اجحرية
والعدالة إلارترينن بتنظيم كألنشطة املختلفة بشكل مشترك ،ألن النشاطات التي تقوم بها منفردة لم تعد ذات
تأثنر في النضا الذي تخوضه من أجل التغينر الديمقراطي .وفي هذا السياق أوص ى املشاركون في املهرجان قوى
التغينر الديمقراطي برفع درجة التنسيق بينها على كافة املستويات ،وإقامة جوان عمل في جميع مناطق تواجدها.

التنظيمات السياسية واملنظمات املدنية املشاركة
في مهرجان إرتريا – كاسل في ستوكهولم
 00يوليو 0202

2

