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'Brüksel'de Bahadır'ı kim tanımaz!'
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Brüksel'de 15 bin lobi kuruluúunun faal oldu÷u
hesaplanıyor. Söz edilen rakam sadece lobi úirketlerinin
toplamı. Oysa büyükelçiler de birer lobici, Greenpeace
de, ilaç üreticileri de.

Sonra maliyeti hesap ediliyor ve Türk Büyükelçili÷i'nin
kapısına yı÷ılıyor CD'ler. Hürriyet'in Brüksel temsilcisi
Zeynel Lüle'nin kaleminden, bu kaú yaparken göz çıkaran
hediye olayı Türkiye gündeminde de fena patlamıútı.

Binlerin arasında Türkiye farkındalık yaratabiliyor mu?

Türkiye karúıtları tek tip de÷il

Uluslararası ajans hizmeti veren UPI'dan Gareth Harding,
"Bahadır'ı burada herkes tanır" diye yanıt veriyor.

Türkiye'ye yönelik Avrupa'daki önyargıların silinmesinin
tek yolu var, ısrarla kendimizi anlatmak ve bu ısrardan
vazgeçmemek. Tanıtımda da hep aynı yanılgıya
düúülüyor. Avrupa'daki muhalifler tek tipmiú gibi
davranılıyor. Açık Toplum Enstitüsü'nün deste÷iyle
Berlin merkezli düúünce kuruluúu Avrupa østikrar
Giriúimi (ESI), Avrupa'ya Türkiye'yi anlatmak isteyen
sivil
toplum
kuruluúlarının
(hatta
kamunun)
yararlanabilece÷i bir çalıúma yapıyor. Hollanda,
Almanya, Avusturya, Fransa ve Danimarka'daki farklı
kesimlerin düúünce yapıları anlatılıyor. Tamamlanmıú
olan Hollanda ve Avusturya raporlarında iki ülkenin farkı
da çok net ortaya konulmuú. Hollanda, Türkiye hakkında
bilgili, Avusturya ise bilgi dayana÷ına oturmayan
önyargıya sahip.

Yabancılar için, Bahadır'ın soyadı kolay telafuz edilecek
türden de÷il. Sizlerin de, Radikal'deki yorum sayfasından
tanıdı÷ı Bahadır Kalea÷ası, TÜSøAD'ın Brüksel'deki AB
temsilcisi.
Gareth da, Reuters'tan Yves Clarisse de TÜSøAD'ın
Brüksel'de yaptı÷ı lobiden takdirle bahsediyor. Malum,
TÜSøAD Yönetim Kurulu da, yönetim kurulu
üyelerinden Ümit Boyner'in baúkanlı÷ındaki Dıú Tanıtım
Komisyonu da
(ki bu komisyon Avrupa kamuoyuna Türkiye'yi do÷ru
tanıtmayı kendine görev kıldı) istikralı bir úekilde etkin
lobicilik yapıyor.
Tek baúına Bahadır Kalea÷ası, TÜSøAD yetiyor mu?
Elbette yetmiyor.
Yves Clarisse, "Mesela Ermeniler çok etkin lobi yapıyor.
Benim elektronik postam Ermenilerden gelen postalarla
dolu" diye anlatırken, úu eklemeyi de yapıyor:
"Avrupa Komisyonu aslında çok küçük bir idare. Her
úeyi bilemezler, onların da lobicilere ihtiyacı var."
ølaç úirketi Pfizer'in 'Gelece÷in Avrupası'nda Sa÷lık'
programında uluslararası uzmanları dinlemek üzere
yolum yine Brüksel'e düútü. Sa÷lık programında önce
'Avrupa Birli÷i kurumları' konulu seminer de vardı
gündemimizde.
Brüksel'de yaúayan bu iki gazeteci 'Türkiye imzalı bir
lobicilik fiyaskosunu' da hatıralarında hâlâ taze tutuyor.
Gümrük Birli÷i arifesinde, Türkiye tüm Avrupa
parlamenterlerine ünlü müzisyenlerin Türk kültüründen
esinlendi÷i bestelerle dolu 'CD' hediye gönderiyor.
Parlamenterlerden bir kısmı bu CD'nin, apaçık rüúvet
oldu÷unu savunuyor, tepki büyüyor, CD'lerin Türkiye'ye
gerisingeriye gönderilmesi düúünülüyor.

Avrupalı gençler de AB'yi bilmiyormuú
Avrupa Komisyonu eski görevlisi Albert Maes, 'Avrupa
Nereye Gidiyor?' baúlıklı konuúmasında, Avrupa
kurumlarının (buna basını da dahil ediyor) Avrupa
Birli÷i'ni kamuoyunda cazip kılmasının yollarını bulması
gerekti÷ini vurguluyordu. "Bütünleúmenin avantajlarını
özellikle gençlere iyi anlatmalı" diyor, eski Avrupa
Komisyonu görevlisi.
Dertlerini anlatırken, Avrupa'da birli÷in (ilk hali kömürçelik birli÷i, sonra topluluk ve úimdi birlik) esas
hedefinin 'barıúı' sa÷lamak oldu÷unu, gençlerin savaúı
yaúamadı÷ı için AB'nin öneminin farkına varamadıklarını
vurguladı.
Benim aklıma geçen hafta bir gazetedeki gençlerle
yapılan röportajlar geldi. 19 Mayıs'ın ne oldu÷unun
soruldu÷u gençlerden biri
"Samsun'da
veriyordu.
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Cahil ve cahil cesaretine sahip genç derdi, hem
Türkiye'de hem AB'de de÷iúmiyor.

