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Biz Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğuyuz.

emirle, herkesin ama herkesin
işsiz kalabildiği bir düzendir.

Biz ülkenin dörtte üçü, yani ücret
geliriyle yaşamaya çalışanlarız.

Bu düzen, salon toplantılarından yürüyüşlere, imza toplamaktan mahkemeye başvurmaya kadar her türlü demokratik hak arayışının keyfi
biçimde kısıtlandığı/engellendiği
bir düzendir.

Biz bu ülkede üretilen tüm değerlerin, tüm güzelliklerin esas sahibiyiz.
Biz Türkiye işçi sınıfıyız. Biz
“Cumhur”un büyük çoğunluğu
olarak, ülkemizde kurulmak istenen
yeni rejimde yok sayılıyoruz.
Bu düzenin hangi sınıfların çıkarına,
hangi sınıfların zararına olduğuna,
Olağanüstü Hal’in (OHAL) ilan edildiği
20 Temmuz 2016’dan beri tanığız.
Bu düzen, “OHAL’den istifade”
grevlerin yasaklandığı, sendikal
hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı
bir düzendir.
Bu düzen, yasalarla değil fermanlarla yönetilen, Anayasa’nın Kanun
Hükmünde Kararnameler (KHK) ile
çiğnenebildiği bir düzendir.
Bu düzen taşerona kadro gibi
milyonları ilgilendiren, darbe ile
uzaktan yakından ilgisi olmayan
bir konunun bile KHK ile düzenlendiği, böylece ayrımcılığa ve hak
kayıplarına neden olan, hak aramayı
sınırlandıran bir düzendir.

Bu düzen sendikaların, demokratik
kitle örgütlerinin, meslek odalarının,
üniversitelerin, gazetelerin, televizyonların tek bir kişinin tahakkümü
altına alınmaya çalışıldığı bir düzendir.
Bu düzen işçi sınıfı başta olmak
üzere toplumun neredeyse
tamamına “sana verilenle yetin”
denilen bir düzendir.
Bu düzen emeğin, doğanın, kentlerin, tarımın, şeker fabrikalarının, eğitimden sağlığa tüm temel hakların
sermayeye, sınırsız kar ve rant arzusuna teslim edildiği bir düzendir.
Bu düzen, Soma’dan, Ermenek’ten
ders çıkarmayan, işçi sağlığı ve iş
güvenliğini sermayenin kar hırsına
terk eden, bir yılda 2006 işçinin
çalışırken öldüğü bir düzendir.

Bu düzen hukukun yerini fermanların, sosyal hakların yerini ulufenin, diyaloğun yerini çatışmanın,
liyakatin yerini sadakatin aldığı bir
düzendir.
Bu düzen cumhuriyetin laiklik ve
demokrasi gibi temel nitelikleriyle,
“Yurtta Barış Dünyada Barış” gibi
temel kurucu ilkeleriyle ve temel
yurttaşlık haklarıyla çatışan bir düzendir.
Bu düzende, demokrasi, adalet, laiklik, toplumsal barış ve kardeşlik
tek adam iktidarına kurban edilmek
istenmektedir.
Böylesi bir ortamda işçi sınıfının
haklarını savunmak giderek
güçleşmektedir. Bir kişinin hem
meclis, hem hükümet, hem de
mahkeme olduğu yerde hiçbir hakkımız güvencede olmaz.
Ama biz bu düzenden güçlüyüz.
Biz bu düzene itirazı olan, ülkenin
geleceğine dair endişe duyan,
demokrasiye, barışa ve adalete
hasret milyonlarız.
İşçi sınıfı olarak sesimizi yükseltme
zamanıdır. Emeğin demokrasi seferberliğine güç verme zamanıdır.

Bu düzen, sayısı 6 milyona ulaşan
işsizlerin “geçinemiyoruz, açız”
çığlıkları yükselirken, işsizlik fonundaki paraların KHK ile patronlara
aktarıldığı bir düzendir.
Bu düzen, iş güvencesinin devlet
eliyle yok edildiği, tek imzayla, tek
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