Çocuk ve Kadın İstismarına Karşı Motorcular Basın Açıklamasıdır.
Değerli Basın Mensupları,
Bizler, günümüzde çok yaşanmaya başlanan, her gün medyadan takip ettiğimiz, içimizi sızlatan
istismar ve taciz olaylarında farkındalık yaratmak ve istismara uğrayan bir kardeşimizin
duruşmasında ona destek olmak amacıyla buraya gelen motosiklet kullanıcılarıyız.
Amacımız ne yargının yerine geçmek ne de kolluk kuvveti gibi hareket etmektir.
Tek isteğimiz mağdur olan bu kardeşimizin yanında olmak, ona güç vermek, motosikletçilerin
kendisinin arkasında olduğunu hissettirmektir.
İstismara ve tacize uğrayan çocukların ve kadınların, ailelerinin maalesef tehditle sindirilmeye,
davasından vazgeçirilmeye çalışıldığını, tecavüzcüsü ile evlendirilerek davanın ortadan kaldırılması
yöntemine gidildiğini hepimiz medyadan ve gazetelerden takip ediyoruz. Bu durum bizlerin
maalesef içini acıtıyor.
Bizler istiyoruz ki, istismar ve tacizi gerçekleştirenler en ağır cezayı alsınlar ki, bu sapık zihniyet
başına geleceklerden korksun. Bu fiile maruz kalan kişilerde yargıya gitmekten korkmasınlar.
Devletimiz büyüktür ve hepsini korumaya muktedirdir.
Vatandaşlarımıza da sesleniyoruz; mahallelerinde, çevrelerinde bu tip eylemi gerçekleştiren
kimseler var ise kolluk kuvvetlerine ve yargıya suç duyurusunda bulunsunlar. Bana, aileme olmadı
diye kulaklarının üzerine yatmasınlar. Bu sapık zihniyete dur demezsek, eninde sonunda bizlerin
de, çevremizin de zarar göreceği kesindir.
Medyada haber olan, İsmini vermeyeceğimiz bir hastanede 115 çocuğun hamileliği ile ilgili bir olay
cereyan etmiştir. İşin enteresan tarafı, adli makamlara bildirim yapılması gerekirken hastane
yetkilileri tarafından bu olay bildirilmemiş, hatta ortaya çıkmasına sebep olan şahıs hakkında
hastane tarafından inceleme başlatılmıştır. Bu yaşananlar, toplumsal çürümüşlüğün ve adam
sendeciliğin bir göstergesidir.
Değerli Basın Mensupları,
Sizler de bizimle aynı duyarlılığı göstererek yanımızdasınız. İstismara ve tacize uğrayan çocuk ve
kadınlarımızın sesi olacaksınız. Lütfen sesimizi ve mağdurların çığlığını Türkiye’ye duyurunuz.
Sizlere katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.
Bu vesileyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik “Zeytin Dalı” harekâtında ve bugüne kadar,
başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak
üzere, Vatan, Millet ve Bayrak uğrunda hayatını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, rahmetle
ve minnetle anıyor, ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı
sunuyoruz.
Kamuoyuna ve tüm basın yayın kuruluşlarına saygı ile duyurulur.
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