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    EVET (Etnik Hoşgörü için Avrupa Vizyonu)  
  

TANITIM 
  
              Sivil toplum kuruluşları ve sivil hareketler, bölgesel, mesleki ve ulusal sorunların 
formüle edilmesi ve çözülmesine kanıtlanmış bir sivil etkinlik ve katılım biçimidir. Gerçekten 
garantili olan örgütlenme özgürlüğü, toplumun sivil enerjiyi kamu yararına harekete geçirme 
kabiliyeti ve sivil girişimlerin teşvik politikası gelişmiş modern demokrasilerin kesin bir 
özelliğidir.  
  EVET için sivil toplumun güçlendirilmesi, demokrasi ve pazar ekonomisine giden 
yolun geri döndürülemezliğinin gerçek garantisidir. Bizim için sivil inisiyatif ve yaratıcı 
potansiyel siyasi, ekonomik ve sosyal boyutlara sahiptir. Toplumun siyasal enerjisi sadece 
siyasi partilerin faaliyetlerinde değil, aynı zamanda ortak demokratik ilkelerin korunması 
için derneklerde, kamu yönetimi üzerinde sivil kontrolde, suç ve diğer olumsuz sosyal 
olaylara karşı mücadelede yasa uygulama makamlarına yardımcı olmaya yansır. 
  "EVET" /Etnik Hoşgörü için Avrupa Vizyonu/ sivil toplum kuruluşu Razgrad 
şehrinde 21.04.2000 tarihinde kurulmuş kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. 17.11.2000 
tarihinde 580 sayılı karar ile Razgrad Bölge Mahkemesinde tescil edilmiş olup merkezi ve 
yönetim adresi Razgrad şehrindedir. 10.07.2002 tarihinde kuruluş Sofya Şehir Mahkemesi 
7790/2002 sayılı kararıyla yeniden kaydedilmiştir. Kuruluş tüzüğünün 34. maddesine 
dayanarak şu illerde bölgesel temsilcilikler açılmıştır: Razgrad, Tırgovişte, Kırcali, Plovdiv, 
Burgas, Haskovo, Şumen, Silistra, Sviştov, Blagoevgrad, Pleven, Vratsa, Varna, Sliven, Ruse, 
Dobriç, Stara Zagora, Sevlievo, Loveç, Sofya ili ve Sofya. 10.10.2003 tarihli Sofia Kent 
Mahkemesinin kararı ile kuruluş Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Kanunun 2. maddesinin 1. 
fıkrasına göre özel yarardan kamu yararına olacak şekilde kuruluş faaliyetini tanımlayan 
Ana Sözleşme'ye değişiklik yapmıştır. Merkez ve yönetim adresi kaydedilmiştir: Sofya şehri, 
‘Triaditsa’ bölgesi, ‘Vitoşa’ bulvarı No 18, 6. kat. 
  ‘EVET’ kuruluşu Bakanlar Kuruluna bağlı Etnik ve Entegrasyon Sorunlarıyla 
Mücadele Ulusal Konseyin üyesidir.  
 
  MİSYON:  
  Azınlık ve dini toplulukların entegrasyonu ve Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarında 
haklarının gözetilmesi.  
  
              AMAÇLAR:  

• Azınlık ve dini toplulukların entegrasyonu ve Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarında 
haklarının gözetilmesi; 

• Etnik, azınlık ve ülkede dini toplulukların sorunları hususunda Avrupa, ulusal, 
bölgesel ve yerel kurumların duyarlılığın artırılması ve bunların kültürler arası 
diyaloğun güçlendirilmesine yardımcı olmak; 

• Etnik açıdan heterojen bir nüfusa sahip olan Bulgaristan Cumhuriyeti bölgelerinde 
yerel ve resmi olmayan topluluklara Topluluk gelişimiyle alakalı olan sorun ve 
konularda yapıcı ve hoşgörülü bir diyaloga girmek için fırsatlar sunmak; 
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• Sosyal sermayeyi artırılmasına temel teşkil edecek yerel bazda liderlik kapasitesini 
oluşturma; 

• Etnik gruplar arası ve dinlerarası diyaloğa ilişkin sorunların tanımlanması, bunların 
çözülmesi için yerel ve ulusal düzeyde proje fikirleri, politika ve inisiyatifler şeklinde 
toplum grupların kaynaklarının harekete geçirilmesi; 

• Bulgaristan Cumhuriyeti Bakanlar Kuruluna bağlı bir Devlet Hoşgörü Ajansının 
kurulmasını başlatmak; 

• Bunların gerçekleşmesine ilişkin önemli miktarda zaman alan hizmetlerin kullanılması 
için savunmasız gruplar dahil aınlık topluluklarına uygun bir alan oluşturma; 

• Sağlık ve eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması, iş yerlerin yaratılması, 
muhtaç vatandaşlar için sosyal yardım organizasyonu; 

• Çocuk ve gençlere yönelin faaliyetler önceliktir;  
• Gençlik faaliyet ve girişimlerinin gerçekleştirilmesi;  
• Çocuk ve gençlerin sorunlarını çözmek ve haklarını korumak;  
• Azınlık ve dini gruplardan olan gençleri toplumda entegre edilmesini kolaylaştırmak, 

bunların inisiyatifini ve gelecekteki sosyal ve mesleki gelişimini desteklemek;  
• Yerel, bölgesel ve ulusal plan ve stratejiler geliştirilmesine katılarak teknoloji, kültür, 

spor ve diğer alanlarda gençlerin ilgi ve ihtiyaçlarını geliştirmek;  
• Avrupa ve diğer sponsor programları, fon ve finansman kurumları tarafından finanse 

edilen faaliyetleri ile ilgili proje ve programlara katılmak;  
• Bulgaristan Cumhuriyeti sınırları içinde dini, kültürel ve tarihi eserlerin inşa, yenileme 

ve korunmasını desteklemek.  
   
  ETKİNLİKLER:  

• Konferans, seminer, kültür ve halk festivallerinin düzenlenmesi;  
• Etnik ve azınlık topluluklarının bölgesel sorunları hakkında bilgi toplamak ve 

özetlemek ve bunların çözülmesinde yardımcı olmak.  
• İş bulma büroları ve sosyal hizmetler makamlarıyla, yerel ve ulusal düzeyde İş Teftiş 

ve sağlık sigorta fonları ile diğer kurumlarla işbirlikte bulunmak;  
• Avrupa, uluslararası ve ulusal finansal kuruluşlardan kuruluşun amaçlarını finanse 

etmek için projeler hazırlamak ve gerçekleştirilmek;  
• Devlet, bölgesel ve yerel makamlarla irtibat içinde azinlik ve dini toplulukların 

haklarının korunması;  
• Yetenekli gençlerin eserlerini yurtiçinde ve yurtdışında duyurmak ve gerçekleştirmek;  
• Vatandaşlık haklarının ihlal edilmesi farkli etnik grup temsilcilerine ve gençlere yasal 

korumanın sağlanması.  
• Kuruluşun yerel bazda şubelerinin yönetim ve kaynak oluşturma alanında örgütsel 

işbirliği sağlamak.  
  Eğitim, kültür, sağlık, insan hakları, azınlıklara karşı ilgi gibi alanlarda üçüncü 
sektörün yetenekleri sınırsızdır. Sivil toplum kuruluşlarının, göze çarpmayan sosyal 
gerginliklere nüfuz etmede, yerel sorunların yönetimin görünürlüğünün ötesinde 
çözülmesinde, bireyin haklarını korunmasında bir fırsatı vardır.  
Bu nedenle, EVET sivil toplum kuruluşu gibi uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin 
kurulması, gerçek insan menfaat ve ihtiyaçlarının kamusal politikaya dönüştüren bir 
mekanizmadır. Bu anlayışa dayanarak, devletin ve iş dünyasının Bulgaristan'daki istikrarlı bir 
üçüncü sektörünün finansal ve organizasyonel olarak garanti altına alınma taahhüdünü teşvik 
etmek için yasal önlemleri destekleyeceğiz. Sosyal entegrasyon politikasını uygulamak için 
bizim gibi kuruluşlarının katılım koşullarını ve teşviklerini geliştirmeye özel önem veriyoruz. 
Karşılıklı yardım temelli bir toplumun kalkınması misyonu hedef koyarak, EVET, ülkede 



"batı" yaşam standardına erişmek için sosyal alanda faaliyet gösteren tüm kamu ve sivil 
toplum örgütlerinin desteğini isteyecektir. 
  
      'EVET’ kuluşunun /Etnik Hoşgörü için Avrupa Vizyonu/ ve onun yönetim organlarının 
herhangi bir hareketi, hukukun üstünlüğü ile tutarlı bir sorumlu pozisyonun bir ifadesidir ve 
Bulgaristan'da ve ülke dışında meşhur Bulgar "etnik hoşgörü" devam ettirilmesine aktif bir 
şekilde katkıda bulunur.  
  
‘EVET’ bir tesadüf değil, bilinçli bir ihtiyaçtır.  
 


