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1 May›s’ta, mücadelemizi, birli¤imizi ve dayan›fl-
mam›z› güçlendirerek, alanlar› doldurarak, hakl›
taleplerimizi bir kez daha savunaca¤›z:

! ABD’nin bafl›n› çekti¤i emperyalist güçler
Ortado¤u’dan çekilmelidir.

! Ülkemizde ve bölgemizde bar›fl ve kardefllik
güçlendirilmelidir. Sorunlar›n diyolog ve bar›flç›l
çözümü için, bütün taraflar sorumlu davranmal›d›r.

! Her alanda tam bir demokratikleflme sa¤lan-
mal›; demokratik hukuk devleti önündeki yasal
ve uygulamadan kaynakl› engeller kald›r›lmal›d›r.

! Örgütlenme ve düflünce özgürlü¤ünün önün-
deki engeller kald›r›lmal›; herkes düflüncesini
özgürce ifade edebilmeli; yaflama, çal›flma ve
e¤itim özgürlü¤ü geniflletilmelidir.

! Siyasetin kat›l›mc› ve ço¤ulcu bir yap›ya
kavuflabilmesinin ve örgütlü toplumun yolu
aç›lmal›d›r.

! Sendikal hak ve özgürlükler önündeki tüm
engeller; bütün anti-demokratik hükümler kald›-
r›lmal›; demokratik bir çal›flma düzeni kurulmal›d›r.

! IMF ile yap›lan bütün anlaflmalar iptal edilmeli;
borçlar yeniden yap›land›r›lmal›d›r. Ekonomik
tercihler, üretimi, yat›r›m› ve istihdam› esas
almal›d›r.

! Özellefltirmeler ve kamu hizmetlerinin küçül-
tülmesi giriflimleri derhal durdurulmal›; e¤itim,
sa¤l›k ve sosyal güvenli¤e ayr›lan paylar art›r›l-
mal›d›r.

! Reform ad› alt›nda emeklilik ve sa¤l›k haklar›n›
ticarilefltirme, emekli yafl›n› ve prim ödeme
sürelerini art›rma, emekli ayl›klar›n› düflürme
giriflimlerinden vazgeçilmelidir.

! Halk›n iradesine ra¤men ve halktan gizlenerek
Meclis’ten geçirilen, Anayasa’n›n sosyal devlet
ve eflitlik ilkesine ayk›r› olan Sosyal Sigortalar
ve Genel Sa¤l›k Sigortas› yasalar› iptal edil-
melidir. 

! Kay›t d›fl› ekonomi kay›t alt›na al›nmal›; Asgari
ücret insanca yaflayacak bir düzeyde belirlenerek,
vergi d›fl› b›rak›lmal›d›r.

! Çocuk iflçili¤i ve istismar›na ve çal›flma
yaflam›ndaki her türlü ayr›mc›l›¤a, kad›nlar›n
çifte sömürüsüne son verilmelidir. Özürlülere
hayat›n her alan›na daha fazla kat›lma olana¤›
yarat›lmal›d›r.

Bizler, bu ülkenin emekçileri, 1 May›s’ta tüm
dünya emekçileriyle birlikte yine bar›fl için,
özgürlükler için, daha güzel bir dünyada,
sömürüsüz, bask›s›z, insana yarafl›r bir
yaflam için alanlara ç›kaca¤›z.

KÜRESEL SALDIRGANLIK AÇLIK, ‹fiGAL, YIKIM ve KÖLEL‹K GET‹RD‹!

fi‹MD‹, Efi‹TL‹K, ÖZGÜRLÜK, ADALET VE BARIfi MÜCADELES‹ DAHA YAKICI!

fi‹MD‹, B‹RL‹⁄‹M‹Z VE DAYANIfiMAMIZ DAHA ANLAMLI!

Efi‹TL‹K, ÖZGÜRLÜK, ADALET VE BARIfi ‹Ç‹N

1 MAYIS’TA ALANLARA!

DE⁄‹fiT‹REB‹L‹R‹Z! ÇÖZÜM EL‹M‹ZDE!
Eflitlikçi, özgürlükçü, ba¤›ms›z, ço¤ulcu ve

demokratik bir Türkiye hayal de¤il!

ABD emperyalizmi, dünya çap›nda
egemenli¤ini güçlendirmek, enerji
kaynaklar›na sahip olmak ve neo-
liberal küreselleflmeyi sa¤lamak için
zora, fliddete ve iflgale baflvur-maktan
çekinmiyor. Halklar›n yaflad›¤› ac›lar,
insanl›k tarihine kara bir leke gibi düflüyor.

Büyük Ortado¤u Projesi ad› alt›nda tüm bölgeyi
kapsayan, halklar› yüzy›ll›k esarete sürükleyecek
yeni savafl ve k›y›m haz›rl›klar› ve bu do¤rultuda
ABD ve ç›kar odaklar›n›n, Türkiye’yi çat›flma
ortam›n›n bir tafleronu haline getirme oyunlar›
da sürüyor.

DEMOKRAS‹Y‹ DE⁄‹L, YOKSULLU⁄U
KALICILAfiTIRIYORLAR!

Demokrasiden korkanlar, gerilim ve çat›flmadan
rant sa¤lamak isteyenler, huzursuzlu¤u körükle-
yenler, halka ve emekçilere kirli bir senaryo
yaz›yorlar.

Bu kirli sistemlerini devam ettirmeleri için, içeride
ve d›flar›da yeni “öcüler” ve korkular yarat›p,
halk› istedikleri gibi yönlendirmek/yönetmek ve
kendi ç›karlar›n›n bekçisi yapmak istiyorlar. Yeni
provokasyonlarla  birlikte gerilimleri tetikleyerek
halk› karfl› karfl›ya getirmeye ve bu ortam›n
kal›c›laflmas›n› sa¤lamaya çal›fl›yorlar.

“Terörle mücadele” ad› alt›nda, esasen demok-
ratik haklara sald›r›l›yor, yeni bask› yasalar›
eflli¤inde var olan haklar›n ortadan kald›r›lmas›
için zemin haz›rlan›yor.

Devleti küçültme ad› alt›nda baflta e¤itim, sa¤l›k
ve sosyal güvenlik olmak üzere kamu hizmetleri
tasfiye edilmek, paral› hale getirilmek isteniyor.

Ekonomiye IMF yön veriyor, hükümet
emekçilerin ve halk›n taleplerini

dikkate alm›yor.

Giderek artan borçlar nedeniyle tar›m
can çekifliyor, esnaf kan a¤l›yor, emek-

liler çile çekiyor, ücretler geriliyor, sosyal
haklar›m›za yönelik sald›r›lar devam ediyor.

Daha fazla sömürmek için örgütsüz ve güven-
cesiz bir çal›flma yaflam› isteniyor.

Dünya Bankas›’n›n hükümete verdi¤i yeni ev
ödeviyle, k›dem tazminat› hakk›m›z gaspedile-
cek, belirli süreli çal›flma yayg›nlaflt›r›lacak, toplu
sözleflme ve grev hakk›m›z elimizden al›nacak.

Kad›nlar ifl yaflam›nda ve sosyal yaflamlar›nda
ikili bir sömürüyle karfl› karfl›ya; kad›nlara yönelik
fliddet varl›¤›n› koruyor.

Gençlerimiz, Anayasa’da var olan “herkese eflit
e¤itim hakk›”yla sadece ka¤›t üzerinde karfl›la-
fl›yor, üniversite kap›lar›nda biriken, okuyamayan
veya okulunu bitirip ifl bulamayan yüzbinlerce
genç gelecek umutlar›ndan yoksun bir halde
yaflamlar›n› sürdürmeye çal›fl›yor.

12 EYLÜLCÜLER YARGILANMALIDIR!

Büyüyen ekonomik tahribatla birlikte demok-
ratikleflme sorunlar› da sürüyor.

12 Eylül hukuku varl›¤›n› sürdürüyor; demokratik
hukuk devleti olman›n gerektirdi¤i köklü ad›mlar
at›lm›yor, hak ve özgürlüklere iliflkin taleplerin
önü kesilmek isteniyor.

Özgürlükçü, ço¤ulcu, ba¤›ms›z, demokratik
ve bar›fl içinde yaflayan bir Türkiye talebi,
bütün yak›c›l›¤›yla sürüyor.
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