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EMPERYALiZMiN VE KAPiTALiZMiN KARANLIĞINA KARŞI 

1 MAYIS’TA ALANLARI UMUT DOLDURACAK!
Ekonomik kriz, özelleştirmeler, hak gaspları, işsizlik, yoksulluk, savaş ve şiddetle yoğrul-

muş bir yaşamı bizlerin kaderi haline getirmeye çalışıyor neoliberal dünyanın efendileri. 
Kendileri için yarattıkları dikensiz gül bahçesinin tüm ayrık otları, emekçilerin ve yoksulla-
rın hayatını sarsın istiyorlar. Onların dünyasını zenginlik, lüks ve rahat yaşam kuşatırken, bi-
zimki açlıkla, yoksullukla ve sefaletle dolsun istiyorlar. Ama bizler boyun eğmeyeceğiz! 

Geçmişteki nice benzerleri gibi, bugün PETKİM’i, TEDAŞ’ı ve TEKEL’i özelleştirmeye ça-
lışanlar, yarın da limanlarımızı, otoyollarımızı, köprülerimizi ve de akarsularımızı satma-
yı planlıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz! Emekçilerin alınterleriyle, yurttaşların ödedikleri 
vergilerle yaratılan bu ülkenin ortak zenginliklerinin sermayeye peşkeş çekilmesine sessiz 
kalmayacağız! Özelleştirmelere karşı direnen emekçilerin mücadelesi, 1 Mayıs’ta umut 
olup alanları dolduracak!

Sermayenin kâr hırsıyla bürünmüş doymak bilmeyen gözleri, fabrikalarımızın ve do-
ğal zenginliklerimizin ardından eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hakkımıza da yöneldi. 
Okullarımızın ve hastanelerimizin kapısı parası olmayanlara, yoksullara kapatılmaya ça-
lışılıyor. Reform adıyla uygulamaya konulan yasalarla sosyal güvenlik sistemi piyasalaş-
tırılmaya, emeklilik hayal haline getirilmeye çalışılıyor. Bu aldatmacaya kanmayacağız! 
Halkın nitelikli, parasız, ulaşılabilir, kamusal eğitim ve sağlık hakları için mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Piyasalaştırmaya karşı direnen emekçilerin mücadelesi, 1 Mayıs’ta umut 
olup alanları dolduracak!

Yıllardır IMF’ye verilen sözler, faiz dışı fazla hedefleri, enflasyonla mücadele program-
ları yüzünden bizleri sefalet ücretlerine mahkûm ettiler. Bu yetmiyormuş gibi, çalışma ya-
şamımızı da dayanılmaz hale getirmeye çalışıyorlar. Küresel çapta yaygınlaşan esnek ve 
kuralsız istihdam politikaları, Türkiye’de en acımasız biçimiyle hayata geçirilmeye çalışılı-
yor. İş güvenliğinin göz ardı edildiği, antidemokratik ve rekabetçi yasalarla örülmüş ça-
lışma yaşamı, kıdem tazminatının, yıpranma haklarının ortadan kaldırılmasıyla tümden 
bir sömürü düzeni yaratılmaya çalışılıyor. Bu zulme boyun eğmeyeceğiz! Demokratik bir 
çalışma yaşamı mücadelesini yükselteceğiz. Çalışma yaşamının karartılmasına karşı di-
renen emekçilerin mücadelesi, 1 Mayıs’ta umut olup alanları dolduracak!

Emekçilerin kazanılmış haklarına yönelik, Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Yasası’yla başlatılan saldırı, Kamu Personel Rejimi 
Yasası’yla sürdürülmek isteniyor. Kamu emekçilerinin iş güvence-
leri ortadan kaldırılarak, sözleşmeli istihdamın yaygınlaştığı, 
performansa dayalı ücretlendirmenin 
dayatıldığı, toplu sözleşme ve grev 
haklarımızın görmezden gelindiği bir 
personel rejimi önümüze konulmaya 
çalışılıyor. Kamu emekçilerinin ölüm 
fermanı anlamına gelen bu düzen-



lemeyi yırtıp atacağız! Toplu sözleşme ve grev hakkımızın uygulanması için, sendikal hak 
ve özgürlüklerimiz için, kadrolu ve güvenceli istihdam için mücadelemizi sürdüreceğiz! 
“Sosyal yıkım yasaları”na karşı direnen emekçilerin mücadelesi, 1 Mayıs’ta umut olup 
alanları dolduracak!

Bugüne değin kamusal alanda, üretimde, iş yaşamında ve siyasette görmezden ge-
linen kadınlar, her yeni yasal düzenlemeyle erkeklere daha da bağımlı hale getirilmeye 
çalışılıyor. Adları hep şiddetle, yoksullukla, gözyaşıyla birlikte anılan kadınlar çileli bir yaz-
gıya mahkûm edilmeye çalışılıyor. Toplumun her alanındaki eşitsiz uygulamalara karşı, 
yaşamımıza sirayet etmiş cinsiyetçi uygulamalara karşı, kadınları görmezden gelen an-
layışlara karşı mücadeleyi daha da güçlendireceğiz. Hakları, özgürlükleri ve gelecekleri 
için direnen kadınların mücadelesi, 1 Mayıs’ta umut olup alanları dolduracak!

Neo-liberalizme teslim olmuş, IMF buyruklarına bağımlı halde ülkeyi yöneten AKP Hü-
kümeti, gerek emek karşıtı uygulamaları ve gerekse sosyal alanda yıkım anlamına gelen 
yasal düzenlemeleriyle emekçiler tarafından öfkeyle anılacaktır. Emekçilerin ve yoksul-
ların öfkesini baskılarla, sürgünlerle, şiddetle ve işkenceyle bastırmaya çalışanlar, bu ayı-
bın lekesiyle yaşamaya mahkûm olacaktır.

Türkiye’de yaşayan yurttaşlarımızın taleplerine, beklentilerine ve sorunlarına çözüm 
üretmeyen;

Kendi dar çıkarları için yasalarla ve Anayasa’yla oyun hamuruyla oynar gibi oyna-
yan;

Kürt Sorunu’nda barışçıl ve demokratik bir çözüm için çaba harcamayan;

12 Eylül Anayasası’nın ve Hukuku’nun tümüyle ortadan kaldırılmasını hedeflemeyen;

Özgür-Demokratik ve Eşitlikçi bir Anayasa yolunda adım atmayan;

Özgürlükçü bir laiklik anlayışının karşısında duran;

Türkiye’de yaşayan tüm inançların, kültürlerin, renklerin barış içinde birarada kar-
deşçe yaşamasının önünde engel olan egemen siyaset anlayışına ve bunun sözcüsü 
AKP’ye karşı direnen işçilerin, emekçilerin, kadınların, yoksulların, gençlerin mücadele-
si, 1 Mayıs’ta umut olup alanları dolduracak!

Tüm dünya işçi sınıfının ve emekçilerinin “birlik, mücadele ve dayanışma günü” 
olan 1 Mayıs’ta mücadelemiz ve kararlılığımız umut olup alanları doldursun!

YOKSULLUĞA, IRKÇILIĞA, GERİCİLİĞE, EMPERYALİZME VE 
FAŞİZME KARŞI KAMU EMEKÇİLERİNİN GÜÇLÜ SESİNİNİ 

YÜKSELTELİM!

HERKES İÇİN SOSYAL ADALET, BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ, 
ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK, BARIŞ!

YAŞASIN 1 MAYIS!
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