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18 Haziran 2013, Beşiktaş Abbasağa Parkı

Her yer Gezi
her yer direniş
> Polis terörüne yanıt sivil itaatsizlik! Kimse eve geri dönmek istemiyor.
> Direniş forumlarla sürüyor. İstanbul halkı doğrudan demokrasi uyguluyor.
> Hareket ulusalcılığı, ulusolculculuğu, sekterliği reddediyor. “Biz yüzde 99’uz” diyor.
> İstanbul, Ankara, Hatay Valileri, halka şiddet uygulayan tüm devlet görevlileri istifa!
> Gezi Parkı park olarak kalmalıdır. Yaşam alanlarımızı sermayeye teslim etmeyeceğiz!
> Tüm ezilenler için özgürlük, yeni bir dünya istiyoruz!

LGBT
Onur
Yürüyüşü
30 Haziran
Pazar
saat 17:00’de
Taksim’de
buluşuyoruz
#direnLGBT
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Gezi direnişi
ve kitlesel bir
parti ihtiyacı

sosyalii

si

sosyalis
t işçi
diyor ki

Taksim eylemleri sırasında ve
eylemler mahalle forumları şeklini aldıktan sonra, sık sık bir parti
ihtiyacından söz edilmeye başlandı. Partileri, bürokratik formları dışında ele alacak olursak,
aslolan fikirlerdir. Partiden söz
eden, fikilerden de söz etmelidir.
Gezi eylemleri sırasında, geniş
kitleler arasında hem farklı partiler hem de doğal olarak sayısız
fikir tartışma halindeydi.
Fikirler sadece farklı değildi,
bazı siyasi eğilimler arasında
uzlaşmaz bir karşıtlık da vardı.
Bu, yüz binlerce insanın katıldığı
her harekette olağan bir durum.
Ama bu durumun olağan olması,
duruma teslim olmak anlamına
gelmemeli.
Hareketin en önemli adımı,
özellikle mahalle forumlarında,
özgürlükçülerin, darbe karşıtlarının, antikapitalistlerin, İslam
düşmanı olmayanların, homofobik, milliyetçi, Kürt ve Ermeni
düşmanı olmayanların bir araya
gelmesini ve hareketin bütününe
birlikte müdahale etmesini sağlamak.
Hareket içinde, çözüm ve barış
sürecini savunanlar yan yana
gelmeli.
Hareket içinde, Gezi Parkı
eylemleri sırasında ve tüm
Türkiye'deki eylemlerde ırkçılığa,
milliyetçiliğe karşı ses çıkartanlar
yan yana gelmeli.
Hareketin içinde, Kürt hareketiyle eşitlik içinde bir köprü kurmasını savunanlar yan yana gelmeli.
Harekette, bu müthiş sosyal
patlamaya damgasını vuran
gençlerin ve kadınların siyasal
alanın doğrudan sözcüleri olması
gerektiğini düşünenler, her türden ayrımcılığa, cinsel yönelimler üzerindeki baskılara,
İslamofobik yaklaşımlara, ana
dilini konuşmak isteyen halklar
üzerindeki şiddete karşı olanlar
bir araya gelmeli.
Hareket içinde, iklim değişimine karşı mücadeleyi, nükleer
santrallara karşı, HES'lere,
kömürlü termik santrallara karşı
mücadeleyi, kapitalizme karşı
mücadelenin kopmaz bir başlığı
olarak görenler yan yana gelmeli.
Harekette, kadınlar özgür olmadan hiçbirimiz özgür olamayız
diyenler bir araya gelmeli.
Gezi direnişini seçim şakşakçılıklarını, milliyetçi illüzyonlarını,
darbe severliklerini dile getirebilecekleri bir alan olarak görenlere karşı, Gezi'yi küresel antikapitalist direnişt alanı olarak görenler yan yana gelmeli.
Arap Baharı'nı, Tunus, Mısır
devrimlerini savunan, Suriye'de
Esad'ın katliamlarına karşı
Suriye halkının yanında tutum
alanlar, hızla yan yana gelmeli.
Gezi direnişinin omurgasını,
tüm özgürlükleri savunan kitleler, genç erkek ve kadınlar oluşturdu. Bu direnişin içinde tüm
özgürlükleri ''ama''sız savunanlar, özgürlükçü bir antikapitalist
alternatifi yaratmak için yan yana
gelmeli.
AKP’nin neoliberal politikalarına karşı direnişin ilk gününden
beri harekette yerini alan ve
“AKP neoliberalizm ne CHP
kemalizmi” sloganıyla mücadele
eden DSİP, bu hattı savunmaya
devam edecek. Gelin dünyayı birlikte değiştirelim.

5 Haziran 2013, Gezi Parkı

Batı'da işler değişti
Gezi Parkı ağaçlarını koruyanları polisten korumak için
başlayan direniş, büyük bir
özgürlük mücadelesine dönüştü. 21 gün boyunca
Taksim’deki Gezi Parkı’nda
süren direniş, şimdi 40’dan
fazla parkta her gece yüzlerce
insanın katıldığı forumlarla
sürüyor. AKP’ye ilk büyük
yenilgisini tattıran hareket,
Gezi direnişinin derslerini
çıkartarak mücadeleyi büyütmek için kollarını sıvadı.
AKP ise uğradığı bozgunu
gizlemek ve kendi seçmenini
konsolide etmek için Gezi
Direnişi’ne karşı karalama ve
yalan kampanyasını sürdürüyor. Erdoğan, Gezi direnişini
şiddete indirgerken, şiddetin
kaynağı olan polis terörünü

Polis şiddetinin
bilançosu
3 ölü, 8 bin yaralı, 60'ının
durumu ağır, 12 insan
gözünü kaybetti, kolu
bacağı kırılan, dalağı alınan var... Yüzlerce kişi gözaltına alındı ve polis tarafından kötü muameleye
maruz kaldı.

Biber gazı
yasaklansın
Gezi Parkı protestolarında polis 20 günde yaklaşık
130 bin biber gazı fişeği
kullandı. Emniyet Genel
Müdürlüğü, planlama dışı
100 bin biber gazı alımı
için harekete geçti.
Biber gazı astım gibi
solunum yolları rahatsızlıkları bulunanlar için
ölüm tehlikesi yaratıyor ve
polisin yaygın kullanımı
sonucu birçok kişi kriz
geçirdi.

övüyor, biber gazı sıkılacağını
polisin daha da güçlendirileceğini söylüyor. Hükümet sözcüleri bile polisin Gezi’de,
Ankara’da ve birçok ilde protestoculara orantısız şiddet
uyguladığını kabul ederken,
İçişleri Bakanı, İstanbul,
Ankara ve Hatay Valileri, polis
şefleri hükümet tarafından
korunuyor. Tıpkı Hrant Dink
cinayetine karışan 29 devlet
görevlisi gibi.
Gözaltılar ve tutuklamalar
başladı. Hükümet yanlısı
medya aracılığıyla aralarında
DSİP’in de bulunduğu sol
hareketler hedef gösteriliyor.
Erdoğan, İstanbul’da 1 milyon
Türkiye’de 3 milyondan fazla
kişinin katıldığı Gezi
Direnişi’ni “anarşistlerin”,

“teröristlerin”, “provokatörlerin”, “dış uzantıları olan içerideki hainlerin” işi olarak gösteriyor. Tıpkı Kürt direnişini
Batı’ya 35 yıldır böyle anlatan
devlet gibi.
CHP ve MHP gibi Erdoğan ve
AKP liderliği de halkın Gezi
direnişini bir Cumhuriyet
Mitingi gibi görmesini de istiyor.
Polis şiddetine karşı kendiliğinden patlak veren öfkenin
ardında bir komplo olduğunu
söyleyen AKP, 28 Şubat darbesinin acı hatırasını istismar
ederek kendi iktidarını sağlamlaştırmaya çalışıyor.
Askeri vesayeti geriletmek,
darbecileri ve çeteleri yenmekle övünen Erdoğan, özgürlük
isteyenlere karşı Kemalist reji-

Ortak
taleplerimizin
arkasındayız
Öfkeliyiz.
Birçok siyasi talebimiz var.
Bu düzeni baştan aşağı
değiştirmek istiyoruz.
Gerçek bir toplumsal değişim
sabır, kararlılık ve örgütlülük
ister. Şimdi kazanımlarımıza
sahip çıkmalı ve genişleterek
yola devam etmeliyiz.
- Taksim Gezi Parkı’ndaki
polis işgali son bulmalıdır.
Gezi ve tüm parklar halkın
ortak yaşam alanı olarak kullanılmalıdır. Gezi Parkı’na ilişkin AKP projesi mahkeme
kararı beklenmeden iptal edil-

melidir ve burası park olarak
kalmalıdır.
- Polis şiddetinin tüm sorumluları istifa etmeli ve yargılanmalıdır.
- Devlet Gezi Parkı direnişinde zarar gören insanlara tazminat ödemelidir.
- Taksim’de, Beyoğlu’nda,
her ilde toplantı ve gösteri
hakkını kısıtlayan yasaklamalar kaldırılmalıdır.
- Gezi Parkı direnişçilerine
açılan soruşturmalar kapatılmalıdır. Gözaltındakiler serbest bırakılmalıdır.

DSiP’in web sitesi: www.dsip.org.tr

min yöntemleriyle saldırıyor.
Ancak başarılı olamayacak.
Oyun değişti. Fırat’ın doğusundaki Kürt özgürlük hareketinin yanında Batı’da tüm ezilenler için özgürlük isteyen
yeni bir hareket var. Bu hareket “biz %99’uz” diyor ve
AKP’ye oy verenlere düşman
olmadığını ilan ediyor.
Direniş, uzun süredir muhalefet alanını kaplayan “AKP
karşıtı” söyleme son verirken
Erdoğan’ın işi artık zor.
Her atağı, kendisine sunulana “yetmez” diyen, daha fazlasını isteyen, Kürtlerin başına
geleni anlayan, neoliberalizm
ve devlet baskısını reddeden
kitle direnişiyle karşılık bulacak.

Neden tencere tava
çalmıyoruz?
Tencere tava eylemleri,
İstanbul’da polisin uyguladığı şiddete evlerden gelen
tepki ile başladı. Daha
sonra CHP’nin bir eylemine
dönüştürülmek istendi.
CHP’li olmayan ancak
AKP’ye ve polis şiddetine
karşı olan birçok kişi de bu
eylemlere katıldı, katılıyor.
Tencere tava eylemi yüzünden birçok sokakta tartışmalar yaşanıyor. Bu eylemden rahatsız olan, kısa
kesilmesini ya da bitirilmesini isteyen komşular, tencere tava çalan komşularıyla karşı karşıya geliyor.
Halkı kin ve düşmanlığa
tahrik etmek tam da
Erdoğan’ın yaptığı şey.
Tencere- tava çalma eylemi
sokaklarda halkı bölerek
hükümete hizmet ediyor.
Biz tencere tava çalmak
yerine komşularımızla
konuşuyor, neden mücadele ettiğimizi anlatıyoruz.

list isci
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Ulusalcılarla
ortak değiliz
Protestolara ısrarla kalpaklı Mustafa Kemal resimli Türk bayrağı ile gelenler,
“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye bağıranlar, polise “Siz Ermeni’siniz”
diyenlerle devrimci sosyalistlerin hiçbir ortaklığı
yoktur.
Biz Ergenekon çetesine
karşı sokakta mücadele
eden, Balyoz, 28 Şubat ve
12 Eylül yargılamalarının
başlatılmasını sağlayan
Darbelere Karşı 70 Milyon
Adım Koalisyonu ve
Yetmez ama Evet kampanyasının aktivistleriyiz
Ulusalcılık özgürlük isteyen milyonların dostu
değil direnişi içerden bölen
bir virüstür.
Gezi Direnişi’ne başta
destek veren CHP ve MHP,
kısa sürede desteğini çekti.
CHP’ye oy verenler, direnişin ardından partililerinin
ikiyüzlülüğüyle hesaplaşıyor ve yeni bir siyaset istiyor.
Gezi Direnişi, Yeni
Türkiye’nin özgürlük
mücadelesidir. Eski
Türkiye’yi, darbecileri,
Ergenekoncuları başa getirmek isteyenlerin bu hareketi çalma şansları yok.
Park forumlarında ulusalcılığın, ulusolculuğun, sekterliğim reddedilmesi, direnişin ne kadar sağlıklı bir
yönde ilerlediğini gösteriyor.

Büyük
sermaye
desteği mi?
İstemez
kalsın!

Beşiktaş, Abbasağa Forumu

Direniş forumlarda
örgütleniyor
Direnişin yeni biçimi mahalle
forumları. İstanbul’da 27 parkta her akşam yüzlerce insan
hareketin geleceğini, taleplerini ve örgütlenmesini konuşuyor. Diğer illerde de park
forumlarının sayısı artıyor.
Forumların işleyişi tam
demokrasi. Her görüş kendisini ifade edebiliyor. Konuşma
yapılırken dinleyenler o görüşe katıldıklarını ya da katılmadıklarını el işaretleriyle gösteriyor ve her bir tartışma
forumlardaki çoğunluk eğilimlerinin belirlenmesiyle kararlara dönüşüyor. 5 yılda bir
sandığa gitme ve 5 dakika oy
vermekten ibaret burjuva
demokrasisi, semtlerde doğrudan demokrasi ile aşılıyor.
Farklı semtlerde toplanan
forumlarda öne çıkan siyasi
eğilimler şöyle:

> Biz yüzde 50 değil yüzde
99’uz – AKP seçmeni ile
konuşmak, ilişki kurmak,
onları dinlemek ve kazanmak
gerekir. Bunun için her türden
ayrımcı ve dışlayıcı dilin reddedilmesi gerekir.
> Direnişimiz, tüm ezilenlere özgürlük içindir.
Başörtüsüne özgürlük de,
Roboski katliamının hesabını
sormak da, Ermeniler, Aleviler
ya da LGBT bireylerin üzerindeki baskının son bulması da
birbirine bağlıdır.
> Yüzde 10 seçim barajı kaldırılmalıdır. Özgürlükçü siyasi
güçlerin meclis girmesinin
önü açılmalıdır.
> Meclisteki egemen sınıfın
partileri, halkı temsil etmiyor.
Meclise halkın temsilcilerini
yollamak, bunun için aşağıdan örgütlenen bir siyasi hare-

Kürtlerin özgürlüğü için çözüme evet!

BDP'ye yapılan
saldırıları kınıyoruz
Gezi Parkı’nda direniş günleri boyunca BDP çadırına
günde ortalama 20 taciz veya
saldırı girişimi yapıldı.
9 Haziran günü Taksim
Meydanı’nda yapılan mitingde
aralarında CHP, MHP, İP ve
TGB üyelerinin bulunduğu
grup alanda BDP’lilere saldırmaya kaktı ve büyük bir çatışma güçlükle engellendi.
Yine 9 Haziran günü İzmir’de
Gezi Parkı protestosu yapan
BDP ve HDK üyelerine aynı
saikle sokağa çıktığını söyleyen MHP’li grup saldırdı.

16 Haziran Akşamı Ankara
Tuzluçayır’da Gezi Parkı direnişine destek için yapılan
yürüyüş ırkçı bir saldırıya
dönüştü. BDP Mamak İlçe
Örgütü, CHP, TGB, MHP üyeleri tarafından kuşatılıp taşlandı.
İzmit’de Gezi Parkı direnişine
uygulanan polis terörüne karşı
açıklamada TGB’liler
BDP’lilere saldırdı.
Polisin Gezi Parkı’ndan
kovulduğu günlerde alandaki
tek şiddet, ulusalcıların
BDP’ye yönelik aralıksız saldı-

rılarıydı.
BDP’ye ve Kürtlere yapılan
ırkçı saldırıları kınıyoruz.
Birçok parkta yapılan forumlardan yükselen halkların kardeşliği sesi, hareketi bölmek
ve kendi çıkarları için kullanmak isteyen eski rejimin partilerine olan tepkiyi göstermiştir. Gezi direnişi özgürlük için
yapılıyor. Kürtlerin özgürlüğüne, kendilerini istedikleri gibi
ifade etmelerine saldıracak
kadar düşman olan ulusalcı
çevrelerin özgürlük mücadelesinde yeri yoktur.

ket yaratmak gerekir.
> Bir çok siyasi talebimiz
var ancak bizi birleştiren yerlerden hareketi devam ettirmek, kazanımlarımıza sahip
çıkmak ve geliştirmek gerekir.
10 yıl önce dünyada antikapitalistlerin yarattığı tartışmaörgütlenme biçimi olan forumlar, bugün Türkiye’de siyasi
sorunların bütünlüklü olarak
ele alındığı, direnişin nabzının
tutulduğu ve sokak hareketinin inşa edildiği doğrudan
demokrasi organları olarak
öne çıkıyor.
Sistemi değiştirmek, daha
iyisini getirmek, yeni bir
dünya yaratmak isteyen herkes mahalle forumlarına katılmalıdır. Sadece geleceği
konuşmuyoruz, geleceği
bugünden verdiğimiz mücadelelerle şekillendiriyoruz.

Koç Holding, Sabancı
Holding, Garanti Bankası,
Boyner Holding’in başını
çektiği büyük sermaye
grupları Gezi Parkı direnişini destekler gibi gözüküyor. Askeri vesayet rejimi
büyük sermaye için kurulmuştu. 1923’ten bu yana
tüm ekonomik politikalar
en zengin ailelerinin daha
da zengin olmasına hizmet etti. Doğanın yıkımı
da, ormanların kırımı da
onların yüzünden.
Gezi Parkı direnişine
destek veren holdingler,
eski düzeni, yani darbecilerin düzenini geri getirmek istiyor. Bugün yanımızda gibi gözüken patronlar ne 50 bin Kürdün
öldürülmesine ne de sosyalistlerin, sendikacıların,
insan hakları savunucularının devlet baskısına
maruz kalmasına karşı
çıktı. Onlar dün 28
Şubat’ın ve tüm darbelerin arkasındaki güçlerdir.
Şimdi gençliğin ve halkın
hükümete karşı öfkesini
fırsat bilerek aynı şeyi
yapmaya çalışıyor. Tayyip
de bunu göstererek bizleri
bölmeye ve AKP seçmenini protestolardan uzak
tutmaya girişiyor.
Koçların, Sabancıların,
Boynerlerin desteğini istemiyoruz. Biz onların kapitalist düzenine son vermek istiyoruz.

Bayrak neden
simgemiz değildir?
“Hala aynı bayrak altında
toplanıyoruz. Madem yeni
bir şeyler kuruyoruz, eşitlik
ve özgürlükten bahsediyoruz, neden uğruna bir sürü
kişinin öldüğü bu bayrak
hala.” (Abbasağa Forumu19 Haziran)
Bayraklar devletlerin milli
simgeleridir.
Özgürlük için yapılan direnişte devletin simgesini
hakim kılmaya çalışmak, bu
mücadelenin içini boşlatmaktır.
Türkiye’de sadece Türkler
yaşamıyor.
Kürtler, Ermeniler ve bir-

çok halk o bayrağa bakınca
kan görüyor.
Kanlı bir bayrak özgürlük
ve eşitlik mücadelesinin
simgesi olamaz.
Biz ulus-devletlere, milliyetçiliğe, insanları bölen
her türlü milli sembol ve
davranışa karşıyız.
Erdoğan’ın da halkı evlerine Türk bayrağı asmaya
çağırması, milliyetçiliğin
egemen sınıfın tüm kanatları için bir silah olduğunu
gösteriyor.
Türk bayrağı, Türkiye’de
devlet baskısının simgesidir.
Hep birlikte bu baskıya son
vermek için direniyoruz.

sosyalist isci

iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr

DSiP ne savunuyor?
> Aşağıdan sosyalizm:
Sosyalizm büyük çoğunluğun büyük çoğunluk için
eylemidir. Bir azınlığın iktidarı ele geçirmesi ile yeni bir
düzen kurulamaz.

eğilimlerine uygun kılık ve
kıyafetlerini özgürce ifade
edebilmelerini ve devletin
hiçbir dini kurumunun olmaması gerektiğini savunuyoruz.

> Enternasyonalizm:
Direnişimiz küreseldir.
Tahrir'den başlayıp dünyanın her yerine yayılan küresel antikapitalist hareketin
bir paçasıyız. Dünya devrimi
için mücadele ediyoruz.

> Biz antikapitalistiz:
Hayatımızı ve yaşam alanlarımızı çalan neoliberalizme
karışıyız. Kentlerin sermaye
tarafından talan edilmesine
"dur" diyoruz. Parasız sağlık
ve eğitim herkesin temel
hakkıdır.

> Irkçılığa ve milliyetçiliğe dur de: Yeni bir dünya,
ırkçılığa, milliyetçiliğe,
İslamofobiye, ulusal baskıya
karşı bugünden mücadele
ederek kurulacak.
> Cinsiyetçiliğe hayır:
Kadınları kuşatan şiddet
baskı dışlanmaya karşı her
alanda mücadeleyi ve tam
bir sosyal, ekonomik ve politik eşitliği savunur.
> Homofobiye ve transfobiye hayır: Cinsel yönelimlerin baskı altında tutulması
insanlık dışıdır ve artık son
bulmalıdır.

Brezilya:

Aşk bitti, direniyoruz!
Gezi direnişi sırasında
Brezilya’da insanların “aşk
bitti burası artık Türkiye” diyerek ayaklandıkları haberi
geldi. Bir milyon gösterici
ülkenin farklı şehirlerinde
günlerdir sokakta.
Brezilya’daki ayaklanma
durup dururken ortaya çıkmış
değil. Toplu taşımaya getirilen
zam insanları sokağa döken
temel nedendi ancak devlet
tarafından zammın geri çekildiği açıklanmasına rağmen
protestolar devam ediyor.
Türkiye’deki bazı egemen
medya organlarında Brezilya
ve Türkiye’nin ekonomisinin
büyümesine rağmen isyanların yaşanmış olmasını, ekonomiyi çekemeyen krizdeki ülke-

lerin komplosu olarak gösterme eğilimi var. Doğrudur, iki
ülkenin benzerliklerini görmek gerek. Ancak benzerlik
daha fazla adalet, özgürlük ve
demokrasi talebine karşılık
polis şiddeti, gaz bombası,
plastik mermi ve bu şiddeti
görmeyen medyada.
Ulaşım zammı protestosu
hızla daha geniş taleplerin
olduğu bir halk hareketine
dönüştü.
2014 Dünya Kupası harcamalarına yönelik tepki de hareketin odağında.
Direnişçiler kamu kaynaklarının kupaya aktartılmasına,
ulaşım koşullarındaki yetersizliğe, polis baskısına, barınma
ve sağlık koşullarına karşı

taleplerle sokaktalar. Tıpkı
Türkiye’deki gibi olağanüstü
bir polis şiddetiyle eylemler
bastırılmaya çalışılıyor.
Cumhurbaşkanı Rousseff ise
önce eylemcilerle gurur duyduğunu söyledi sonra ise bir
reform programı açıklamak
zorunda kaldı.
“Barışçıl göstericilerin liderleri” ile görüşmek istediğini
söyleyen Rousseff her ne
kadar Dünya Kupası’nın masraflarının kamu kaynaklarından karşılanmayacağını, petrol gelirlerinin eğitime aktarılacağını, ulaşımın geliştirileceğini açıklasa da sokaktaki
aktivistlerin talepleri hareketle
birlikte daha da gelişiyor.

Sorunlarımız da direnişimiz de ortak
Brezilya’da aktivistlerin çoğunluğu genç,
Arap devrimlerinden, İşgal Et (occupy)
eylemlerinden ve Öfkeliler (İndignados) hareketinden, Gezi direnişinden etkileniyorlar.
Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi dünyanın dört
bir tarafından adalet, özgürlük, demokrasi
talebiyle sokağa çıkanlar birbirinden öğreniyor, birbirine güç veriyor. Bir liderliğin olmadığı gösterilerde çok farklı politik kesimler
sokakta, bu hareketin savrulması riskini bera-

berinde getiriyor. 13 Haziran’daki yoğun polis
şiddetinden sonra askeri diktatörlüğü geri
çağıran kesimlerin de sokağa çıkmaya başlaması bu riskin en somut örneği. Ancak hareketin kendine güveni tam kimsenin bu gençlik hareketini askeri diktatörlük sevdalılarına
teslim etmeye niyeti yok. Dünyanın egemenleri içinde oldukları ekonomik krizden çıkış
yolları araya dursun antikapitalist direniş
ruhu her geçen yıl tüm dünyaya yayılıyor.

Direnişin sesi: www.marksist.org

> Savaşlara hayır:
Kapitalist devletler insanlığı
sınırlarla böldükleri gibi bizden kestikleri vergileri silaha
yatırıyor. Tüm savaşlara karşıyız.
> Barış ve çözüme evet:
30 yıldır devletin Kürtlere
karşı yürüttüğü savaş ve 100
yıllık inkar, imha ve asilimisyon artık bitmelidir. Kürt halkına eşitlik özgürlük istiyoruz. Anadilinde eğitim görmek herkesin temel hakkıdır.
Çözüm sürecini destekliyoruz.
> Darbelere geçit yok:
Cumhuriyetin kuruluşundan
beri ülkenin yönetimine, halkın iradesine karşı yapılan
darbelere ve darbecilere
karşı mücadeleden yanayız.
Ergenekon, Özel Harp Dairesi
gibi halka karşı savaş için
kurulmuş tüm yapıların
dağıtılması için mücadele
ediyoruz
> Türkiye'nin kanlı tarihiyle yüzleşmek gerek: 1915
Ermeni Soykırımı tanınsın.
Anadolu Rumlarını katleden
ve kovan, Alevileri, Kürtleri
katleden devlet geleneğine
son vermek istiyoruz. Türkiye
Cumhuriyeti'nde yaşayan
bütün halkların kimlikleri
tanınmalıdır.

> Başka bir enerji mümkün: Kapitalizm milyonları
açlığa terk ettiği gibi iklimi
de değiştirdi. Fosil yakıt kullanımının derhal durdurulmasını, güneş ve rüzgar gibi
temiz enerji kaynaklarının
kullanılmasını istiyoruz.
> Nükleer santrallere ve
silahlara hayır: Nükleer enerjinin insanlık için ne kadar
tehlikeli olduğunu Fukuşima
felaketinde gördük. Tüm
nükleer santraller kapatılsın,
Türkiye'de nükleer santral
yapılmasın.
> HES'lere, 3. Köprü'ye,
doğanın yıkımına hayır:
Zenginler daha da zengin
olsun diye tüm doğa yıkıma
uğratılıyor. Tüm canlılar için
yaşanabilir bir çevre istiyoruz.
> Türcülüğe karşıyız:
Hayvanlara özgürlük istiyoruz.
> Diktatörleri deviren
Arap halklarının yanındayız:
Ortadoğu devrimleri hepimize isyan etmeyi öğretti.
Sürekli devrim ile 6 kıtada
özgürlüğü kazanacağız.
> Birleşen işçiler
yenilmez: Bütün çalışanların
sendikal örgütlenme, toplusözleşme ve grev hakkı olmalıdır. İşçi sınıfının kurtuluşu
kendi eseri olacaktır.
> Ne AKP neoliberalizmi
ne CHP kemalizmi!

DSiP’e üye
olmak,
örgütlenmek
için bizi arayın
0531 451 62 51
0555 637 24 50

> Başörtüsüne özgürlük:
Türkiye Cumhuriyeti'nde
yaşayan bütün halkların
farklı dini eğilimlerini, bu
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