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ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ УС НА БЛС

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ОСЪЖДА АРЕСТА НА РЪКОВОДИТЕЛИ И
ЧЛЕНОВЕ ОТ ТУРСКАТА МЕДИЦИНСКА АСОЦИАЦИЯ

Уважаеми г-н Халер,
Уважаеми д-р Йококура,
Уважеми д-р Реджинато,
Български лекарски съюз е силно обезпокоен от арестите, заплахите и криминалните
обвинения отправени към ръководители и членове на Турската лекарска асоциация от
турското правителството. Обръщаме внимание на факта, че всяка една съсловна асоциация
има отговорност да защитава правата на човека и мира в своята държава. Български
лекарски съюз осъжда строго всеки един опит за политическа репресия на властимащите
над обществото и над законово учредените организации в съответната държава.
Свободата на словото е естествено право на всеки човек и е фундаментален елемент
от приетия и ратифициран от Турция, Международния пакт за граждански и
политически права. В него ясно е отбелязано, че „никой не може да бъде обезпокояван
за убежденията си“ и, че „всяко лице има право на свобода на словото; това право
включва свободата да търси, да получава и да разпространява сведения и идеи от
всякакъв вид, независимо от границите, било устно, писмено, печатно или като
произведение на изкуството или чрез каквото и да е друго средство по свой избор“. Тези
убеждения, следва да се зачитат и приемат от политическите сили, като пример за
действащо демократично общество и безпристрастна правосъдна система.
БЛС подкрепя позицията на колегите си от Турската медицинска асоциация, че
войната е обществен здравословен проблем и се присъединява към апела на д-р Жак де
Халер, президент на постоянния комитет на европейските лекари (СРМЕ), за зачитане на
хуманитарните и човешките права в Турция, включително правото на здраве, свобода на
сдружаване и изразяване. От своя страна, апелираме за осъзнаване значимата роля на
лекарите в обществото, като елемент от националната сигурност на всяка държава.
Надяваме се и на бързо и правдиво разследване на обвиненията срещу турските ни колеги.
Призоваваме турските власти да освободят членовете на лекарската асоциация и да
преустановят неправомерните арести, като се водят от принципите за свобода на словото и
зачитат правата на всички граждани.
С уважение,
Д-р Венцислав Грозев
Председател на БЛС

