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Avrupa Birliği Bakanlığı Tarafından Yürütülen 

Sivil Toplum Diyaloğu Programı Başlıyor 

Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği İletişim Stratejisi 

kapsamında yürütülecek Sivil Toplum Diyaloğu 

Programı’nın uygulanması 11 Kasım 2014 tarihinde 

düzenlenecek açılış toplantısı ile başlıyor. Katılım 

Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen 

Program çerçevesinde, AB’de ve Türkiye’de Siyasi 

Kriterler ve Medya alanlarında faaliyet gösteren 142 

sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa yürüteceği 55 

diyalog projesine yaklaşık 7 milyon Avro destek 

verilecek.  Avrupa Birliği Bakanlığı’nca 2008 

yılından itibaren uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu 

Programı ile Türkiye ve AB sivil toplumları arasında 

sürdürülebilir işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi 

hedefleniyor. Sivil Toplum Diyaloğu Programı 

kapsamında, bugüne kadar, Türkiye ve AB 

toplumlarının birbirine yakınlaşmasına katkıda 

bulunan, sürdürülebilir iletişim ağları kuran ve 

deneyim paylaşımına imkan veren 200’ün üzerinde 

ortaklık projesine, yaklaşık 31,6 milyon Avro 

tutarında destek sağlanmıştır. 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

Bosna'nın AB Sürecinin Canlanması İçin İngiltere 

ve Almanya Devrede  

İngiltere ve Almanya, Bosna'nın sürüncemede kalan 

AB'ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılması için 

bir plan sundu. Bosna, ülkedeki karar alma 

mekanizmasını kitleyen siyasi sistemi sebebiyle AB 

üyeliğine giden yolda diğer Batı Balkan ülkelerini 

çok geriden takip ediyor. Bosna'da Ekim ayında 

düzenlenen seçimlerden milliyetçi partiler galip 

ayrılmıştı. Ancak etnik ve bölgesel kotalara dayanan 

karmaşık sistemi, ülkede istikrarlı bir hükümet kurma 

çabalarıa engel oldu. Berlin'de düzenlenen bir 

konferansta İngiltere ve Almanya dışişleri 

bakanlarının ortaya koyduğu bir çerçevede ise, AB 

kaynakları teşvik olarak kullanılarak ve siyasi 

reformlar yerine ekonomik reformlara öncelik 

verilerek, Bosna'nın AB sürecinde ilerleme 

kaydetmesinin sağlanması öngörülüyor. 

Kaynak: Euractiv 

Danimarka Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard: 

‘Türkiye’ye Şiddetle İhtiyacımız Var’ 

Danimarka Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard, 

Danimarka’nın Türkiye’ye çok güçlü bir şekilde 

ihtiyacı olduğunu, Türkiye ile ilişkilerin, İslam karşıtı 

yazar Hedegaard davasından daha önemli olduğunu 

söyledi. Yüksek tirajlı Berlingske gazetesine 

açıklamalarda bulunan Martin Lidegaard, İslam 

karşıtı yazar Lars Hedegaard’a yönelik saldırı 

girişiminde bulunan şahsın Türkiye tarafından serbest 

bırakılmasıyla ilgili Türkiye’ye daha fazla baskı 

yapmak istemediklerini belirterek “Türkiye’ye çok 

güçlü bir şekilde ihtiyacımız var. İlişkilerimiz çok iyi. 

Lars Hedegaard davası, Türkiye ile ilişkilerimizden 

daha önemli değil. Türkiye bizim Suriye’deki 

rehinelerimizin serbest bırakılması için bize yardım 

etti. Tekrar benzeri bir durumda kalıp, Türkiye’den 

yardım talep edebiliriz. Ayrıca, teröristlerle ve 

Danimarka’dan çıkan savaşçılarla mücadelede 

Türkiye ile işbirliği yapıyoruz. Danimarka’nın 

çıkarları söz konusu. Birçok konuda Türkiye ile iyi 

ilişkilerimizi devam ettirmeye ihtiyacımız var. Onun 

için Türkiye’ye karşı daha fazla diplomatik baskı 

uygulamak istemiyoruz. Zaten konuyu AB 

komitelerinde dile getirdik ve aralık ayında, Türkiye 

ile ilişkilerin ele alınacağı AB toplantısında bu konu 

yeniden ele alınacak. Diplomatik her türlü adımı 

attık” dedi. 

Kaynak: AB Haber  


