
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 

Εμείς, ως Πολιτικά Κόμματα, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Επιχειρηματικοί Συνδέσμοι και Οργανώσεις και Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) από τις δύο κοινότητες πήραμε τη πρωτοβουλία και ένωσαμε τις προσπάθειές 

μας για τη δημιουργία του Κυπριακού Φόρουμ Διαλόγου. Το Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου έχει δημιουργηθεί για 

να εξυπηρετήσει την ανάγη ύπαρξης ενός χωρίς αποκλεισμούς μόνιμου χώρου για δομημένο διάλογο και ανταλλαγή 

γνώσεων, μέσω του οποίου θα μπορούν να αντιμετωπιστούν ζητήματα και προκλήσεις κοινού ενδιαφέροντος. Μέσα 

απο κοινό προβληματισμό καθώς και οικοδόμηση συναινέσεων πιστεύουμε πως ο διάλογος αυτός θα αντιμετωπίσει 

θέματα που σχετίζονται με το Κύπριακό πρόβλημα, ενισχύοντας με αυτό το τρόπο τη ροή πληροφοριών μεταξύ της 

ευρύτερης κοινωνίας και των ηγεσιών. 

Από τον Απρίλιο του 2014, εργάζομαστε ακατάπαυστα για τη δημιουργία ενός ενιαίου κειμένου, που αντικατοπτρίζει 

το καταστατικό του Φόρουμ και το οποίο θα μας καθοδηγήσει στις επερχόμενες μας προσπάθειες. Το έγγραφο που 

κρατάτε στα χέρια σας είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής συμβολής όλων των συμμετεχουσών οργανώσεων μετά 

από  70 συναντήσεις και στα πλαίσια μιας ειλικρινούς διαδικασίας επίτευξης συναινέσεων. 

Ως το Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου στοχεύουμε στο: 

 Να λειτουργήσουμε ως πλατφόρμα κατανόησης και συζήτησης απόψεων σε θέματα πολιτικού, κοινωνικο-
οικονομικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που αφορούν τους πολλαπλούς φορείς της κυπριακής
κοινωνίας.

 Να ευαισθητοποιήσουμε τη κοινωνία, να αναγνωρίσουμε και να ενσωματώσουμε τις απόψεις και τη συνεισφορά

της ευρύτερης κοινωνίας και να βοηθήσουμε στην προετοιμασία των δύο κοινοτήτων για μια λύση.

 Να αποτελέσουμε ένα χώρο όπου οι πολίτες θα μπορούν να εγείρουν και να εξετάζουν θέματα τα οποία δεν

περιλαμβάνονται στην πολιτική διαδικασία.

Δεσμευόμαστε: 

 Για την δημιουργία κλίματος αλληλοκατανόησης και οικοδόμησης ενός κοινού οραμάτος για το μέλλον.

 Στο σεβασμό των πολλαπλών προοπτικών και στην οικοδόμηση μιας κουλτούρας συνύπαρξης που να βασίζεται
σε κοινές αξίες και στην αλληλεγγύη.

Ο ρόλος μας είναι να στηρίξουμε τη διαδικασία των διαπραγματευσεων κάθως και κάθε προσπάθεια για επίτευξη 

μιας αμοιβαία συμφωνηθείσας ομοσπονδιακής λύσης. Μέσα από την παροχή στήριξης και βοήθειας, κοινών πόρων 

γνώσης καθως και κοινών ασφαλών χώρων για διάλογο, έχουμε ως στόχο να ενισχύσουμε το πνεύμα του διαλόγου 

και της αλληλοκατανόησης γύρω από διάφορα ζητήματα ανάμεσα στους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς 

φορείς της Κύπρου. 

Η νομιμόποίηση και η αξιοπιστία του Φόρουμ απορρέει από την συμμετοχικότητα και τη διαφάνεια. Ως εκ τούτου, 

δρώντας ως μια ανοιχτή πλατφόρμα συνεργασίας και συζήτησης μεταξύ των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών 

οργανώσεων των δύο κοινότητων, απευθύνουμε πρόσκληση και σε άλλες οργανώσεις για να συνδράμουν σε αυτή τη 

προσπάθεια. 


