Όλα όσα έχοµεν κωδικοποιήσει στην συζήτηση στην οµάδα «Βιώσιµη Λύση». Συνοψίσαµε το τί
θεωρούµε ως βιώσιµη λύση του Κυπριακού προβλήµατος, δηλαδή λύση που να αντέχει σε βάθος χρόνου
και να αποβαίνει στην στήριξη των συµφερόντων ολόκληρου του λαού της Κύπρου, στες ακόλουθες
αρχές:
1.
Λύση που θα σέβεται την εθνικήν ταυτότηταν όλων των νοµίµων κατοίκων της Κύπρου και που
θα αγκαλιάζει και θα σέβεται κάθε εθνικήν ταυτότηταν στο νησί καθώς και το δικαίωµα αυτοκαθορισµού
ενός εκάστου των πολιτών του και έκαστης κοινότητας.
2.
Λύση όπου θα καλλιεργηθεί ευρέως στο λαό η αντίληψη ότι η πλειοψηφία επιβαρύνεται ηθικά
και πολιτικά µε το καθήκον της διαφύλαξης, της τήρησης και της αρωγής (οικονοµικής, νοµικής,
συνταγµατικής) µε πολιτικές πράξεις, όλων των δικαιωµάτων των µειονοτήτων, και ότι κάθε µειονότητα
έχει και δικαίωµα και καθήκον να προστατεύει τα δικαιώµατα της.
3.
Λύση που θα προσφέρει σε όλους εµάς τους πολίτες της Κ∆ ισότιµα δικαιώµατα αλλά και θα
κατανέµει ισότιµες υποχρεώσεις χωρίς διακρίσεις και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής µας.
4.
Λύση που προσφέρει ασφάλεια και δικαιοσύνη σε όλους τους πολίτες, τόσον ως άτοµα όσον και
ως οργανωµένες κοινότητες.
5.
Λύση ενιαίου κράτους που να είναι πλήρως εναρµονισµένο µε το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό
κεκτηµένο σε όλα όσα αφορούν ανθρώπινα, συνταγµατικά και νοµικά δικαιώµατα.
6.
Λύση που να διασφαλίζει, και να µην παρεµποδίζει µε οποιονδήποτε τρόπο, την επιστροφή όλων
των προσφύγων και/ή απογόνων και κληρονόµων τους στις εστίες τους, σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας
και να εγγυάται ότι όλοι θα έχουν την βοήθεια του κράτους για να ορθοποδίσουν και να ξανακτίσουν την
ζωήν τους.
7.
Λύση η οποία θα διασφαλίζει τη βιωσιµότητα και τη λειτουργικότητα ενός κοσµικού κράτους
χωρίς καµµίαν εξωτερικήν παρέµβαση και όπου οι διάφορες κοινότητες θα προστατεύονται στο να
αυτοκαθορίζονται, στο να υφίστανται και στο να λειτουργούν µε ελευθερία και ασφάλεια, αλλά δέν θα
έχουν οποιαδήποτε υπερ-προνόµια ή στερήσεις προνοµίων ως προς άλληλες.
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