İskele ve Gönyeli’nin başarısı
iskele ve Gönyeli belediyelerinin
düzenlediği uluslararası halk dansları
festivalleri UNESCO’ya bağlı CIOFF'a
(Uluslararası Dünya Folklor Festivalleri
ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon
Konseyi) üye oldu.
İki belediyenin başkanı bugün
Belediyeler Birliği'nde bir basın
toplantısı düzenleyerek konuyla ilgili
bilgi verdi.
Toplantıda ilk sözü İskele Belediye
Başkanı Halil Orun aldı. Orun kısa bir
açıklamadan sonra ortak yazılı
açıklamayı okudu.
Orun, sürekli folklor etkinlikleri
düzenleyen iki belediyenin üyeliğinin
geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yapılan
toplantıda onaylandığını açıkladı.
Üyeliğin onaylanması öncesinde
basına açıklama yapmadıklarını, bunun
nedeninin üyeliğin engellenmesine
yönelik olası bir Güney Kıbrıs girişimini
engellemek olduğunu ifade eden Orun,
sonuca ulaşınca ise bunu kamu oyuyla
paylaşmak istediklerini belirtti.
İki belediyenin ortak açıklamasında
1970 yılında kurulan ve merkezi
Fransa’da olan CIOFF'la ilgili bilgi
aktarıldı.
Açıklamada CIOFF’un amaçlarına
da yer verildi.
Kuruluşun başlıca amaçlan arasında,
“Kültürlere ve geleneklere saygı,
hoşgörü göstermek ve bilgi sahibi
olmak; Folklor ve folklor aktivitelerini
tanıtmak, yayılmasını sağlamak ve
korumak, kültürel etkinliklere katılım ve
eğlenmenin renk, ırk, dil, din aynmı
yapılmaksızın birçok insan tarafından
paylaşılması, uluslararası folklor
festivallerinin ve bu gibi etkinliklerin
metotlannda sürekli gelişim sağlamak
ve böylece artistik, sosyal,eğitimsel ve
organizasyon kalitelerini artırmak’’ gibi
maddeler bulunuyor.
Açıklamada, 2005 yılında 10’uncusu

düzenlenecek olan İskele ve Gönyeli
belediyelerinin uluslararası halk danslan
festivallerinin, yaptıkları başanlı çalışma
ve organizasyonlarla CIOFF’un ilgisini
çektiği ve bu iki festivalin kuruluştan
üyelik için çağrı aldığı kaydedildi.
Açıklamada, ardından yaşanan üyelik
süreci anlatılarak, iki belediyenin
üyeliklerinin 12-20 Ekim tarihleri
anısında İngiltere’de gerçekleştirilen ve
Halil Orun ile Gönyeli Belediye Başkanı
Amcaoğlu’nun başkanlığındaki
heyetlerin katıldığı 34. CIOFF Dünya
Kongresi’nde 120 üye ülkenin olumlu
oyu ve alkışları arasında resmen kabul
edildiği belirtildi.
Açıklamaya göre toplantı sonucunda
iki belediyenin festivalleri resmi birer
CIOFF üyesi, İskele Belediyesi Halk
Dansları Topluluk Yönetmeni Özlem
Kadirağa ve Gönyeli Belediyesi Halk
Dansları Topluluk Yönetmeni Adem

Öksüzoğlu da CIOFF Kuzey Kıbrıs
Delegesi oldu. Ayrıca iki belediyenin
festivallerine CIOFF logosu kullanma
hakkı verildi.
İki belediyenin festivalleri 2005 yılı
için birçok davet alırken, belediyeler de
kendi festivallerine davetlerini yaptı.
Ortak açıklamanın okunmasının
ardından Âmcaoğlu da bir açıklama
yaptı. Âmcaoğlu açıklamasında, CIOFF
üyeliğiyle ilgili temas ve girişimlerini
tamamen devletin ilgili makamlarının
bilgisinde yaptıklarını, ayrıca Türkiye
delegasyonunun kendilerine çok büyük
destek verdiğini vurguladı.
Âmcaoğlu, bu olayın folklor
faaliyetlerine ivme kazandıracağını
kaydederek, “Umarız KKTC’den başka
kuruluşlar da üye olur" dedi. Âmcaoğlu,
bundan sonraki çalışmalarını da üyeliğin
sorumluluk bilinci içinde
gerçekleştireceklerini kaydetti.

