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ATiK EMPERYALİZME, FAŞİZME ve HER TÜRDEN GERİCİLİĞE KARŞI

BAŞYAZI
Kongreler ve Görvlerimiz!

Önümüzdeki süreç kongreler dönemi 
olmasından dolayı kongrelerin önemini 
içselleştirecek bir çalışma içerisinde 
olmalıyız. Bu sürecin önemine uygun 
bir çalışma tarzıyla hareket ettiğimizde 
kongrelerimiz başarılı bir şekilde 
sonuçlanacaktır. Kongrelerimize, tüm 
dernek ve komitelerimizin iradesinin 
yansımasına hassasiyet göstermeliyiz. 
Önümüzdeki 3 ay boyunca en geniş 
kesimi sürece dahil etmek için yapılan 
tartışılmalara dahil etmeliyiz. Üye ve 
taraftarlarımızın öneri ve eleştirilerini 
dile getirme olanağını sunma, eleştirileri 
sonuna kadar dinleyerek doğru 
eleştirilerden dersler çıkarıp, yanlış 
eleştirilere yönelikte doğru cevaplar 
vererek eleştiriyi yapan arkadaşımızı ikna 
etmeyi esas almalıyız. Tüm bu eleştiriler 
yapılacak federasyon kongrelerine 
taşıyarak tüm delegelere sunarak bu 
düşünceleri bir bütüne mal etmeliyiz.

Yeni Kadın 13. Kongresi;
Birlik, Mücadele, Zafer Şiarıyla 

Gerçekleştirildi!
Almanya’nın Frank-

furt şehrinde “Emper-
yalist Saldırılara Kar-
şı, Emekçi Kadınların 
İsyanını Örgütle” slo-
ganıyla Avrupa’nın 
bir çok ülkesinde 60 
yakın delege ve mi-
safirlerin katılımıyla 
Yeni Kadın 13. Merke-
zi Kongresi gerçekleş-
tirildi. 

Herkesin Greve 
Gitme Hakkı 

Vardır!

Almanya’nın Kassel şehrinde 14 Ocak 2015 
tarihinde; IG-Metall, Ver.di, gibi çeşitli sendi-
kalardın üyelerin ve ATİF, DİDF, FAU, Sol Par-
ti gibi bir çok kitle örgütü ve partinin katılımıy-
la bir eylem konferansı gerçekleştirildi. 

Muzaffer 
Acunbay’ın davası 
bir hafta daha uza-

13 Şubat tarihinde yapılan temyiz da-
vasında İsviçre’de politik mülteci olduğu-
na dair resmi evrak yoktur denilerek bir 
hafta ertelenmiştir.

Evrakın daha önce avukatlar tarafın-
dan verilmesine rağmen yoktur denilme-
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Önümüzdeki süreç kongreler 
dönemi olmasından dolayı kong-
relerin önemini içselleştirecek bir 
çalışma içerisinde olmalıyız. Bu 
sürecin önemine uygun bir çalış-
ma tarzıyla hareket ettiğimizde 
kongrelerimiz başarılı bir şekilde 
sonuçlanacaktır. Kongrelerimize, 
tüm dernek ve komitelerimizin 
iradesinin yansımasına hassasi-
yet göstermeliyiz. Önümüzdeki 3 
ay boyunca en geniş kesimi süre-
ce dahil etmek için yapılan tartı-
şılmalara dahil etmeliyiz. Üye ve 
taraftarlarımızın öneri ve eleş-
tirilerini dile getirme olanağını 
sunma, eleştirileri sonuna kadar 
dinleyerek doğru eleştirilerden 
dersler çıkarıp, yanlış eleştirilere 
yönelikte doğru cevaplar vererek 
eleştiriyi yapan arkadaşımızı ikna 
etmeyi esas almalıyız. Tüm bu 
eleştiriler yapılacak federasyon 
kongrelerine taşıyarak tüm dele-
gelere sunarak bu düşünceleri bir 
bütüne mal etmeliyiz.

Önümüzdeki aylarda gerçek-
leşecek olan kongrelerimize, tüm 
yöneticilerimiz en geniş kesimi 
katmak için çalışmaları şimdiden 
başlatmalıdır. Alanlarda bu konu-
da özel komiteler oluşturarak ge-
niş kesimi kongrelere katmak için 
yoğunlaştırılmış bir çalışma yürü-
tülmelidir. Kongreler; iradenin ve 
kolektif aklın egemen kılınması 
için belli dönemlerde gerçekleşti-
rilen çok önemli belirleyici buluş-
malardır. Bir kurumun geçmiş dö-
neme ait alınan kararların ne de-
rece uygulanıp uygulanmadığının 
açığa çıkarılıp, yeni yönelimlerin 
belirlendiği buluşma merkezleri-
dir. 

Sunulan perspektifler dernek 
ve komitelerde tartışılıp süzüle-
rek merkezi kongrelere kadar ta-
şınacaktır. Tüm üyelerimiz bu sü-
rece daha aktif bir şekilde katılım 
sağladıklarında; tartışılan pers-
pektif daha iyi kavranıp kavratı-
lacaktır. Bu durum perspektifin 
pratiğe uygulanmasında önemli 

bir kazanım olacaktır.
Kongrelerde tüm üyelerimiz 

demokratik haklarını kullanmada 
en geniş hakka sahiptirler, yani 
demokrasinin en iyi ve yaygın bir 
şekilde uygulandığı toplantılardır. 
Bu dönemlerde tüm üye ve taraf-
tarlarımız, gündeme uygun bir 
tarzda düşünce, öneri ve eleştiri-
lerini sunmada en geniş haklarını 
kullanmaları için teşvik etmeliyiz. 
Kongrelerimizde bunu gerçekleş-
tirdiğimizde geniş kesimin dü-
şünce, öneri ve eleştirilerini de 
açığa çıkarmış olacağız. Bu yön-
tem kongrelere en geniş kesimin 

dahil edilmesini sağlarken, alınan 
kararlarda kendi düşüncelerinde 
oluştuğuna ikna olanlar pratik 
uygulamada daha aktif görev ala-
caklardır. Bu anlamda bizim gibi 
demokratik kitle örgütlerinin ge-
lişip boy vererek kitlesel olarak 
yükseldiği zemin burasıdır. 

Federasyon, Kadın, Gençlik 

ve ATİK kongrelerinin kitlesel, 
coşkulu ve siyasal atmosferinin 
yüksek bir şekilde beklentimize 
uygun sonuçlandırmak için yuka-
rıda dile getirdiğimiz gibi herkese 
önemli görevler düşmektedir. Bu 
anlamda bu başarıyı yakalamak 
için her üye ve aktivistimiz süre-
ce aktif olarak katılması gerekir. 
Sunulacak her katkı önümüzdeki 
dönem görev ve sorumlulukları-
mızı yerine getirmede, gelişmeler 
müdahale etmede, gündemi takip 
etmede seçilecek yeni Genel Kon-
seye ışık olacaktır. Bütün üye ve 
taraftarımız bu süreçte yapacağı 

katkıyı küçümsememelidir ki ko-
lektif aklı egemen kılabilelim. 

Her iki yılda bir gerçekleştirdi-
ğimiz kongreler önümüzdeki yılın 
ilk aylarında yapılacaktır. Der-
neklerle birlikte ele aldığımızda 
bugünden başlayacak olan kong-
reler 11-12 Nisan ATİK kongresi 
ile sonlandırılacaktır. 28 Şubat’ta 
yapılacak YDG Merkezi kongresi, 
Mart ayında ise tüm federasyon-
lar kongrelerini gerçekleştirecek-
lerdir. 

Tüm bölgelerimiz geçen kong-
relerinde belirledikleri perspek-
tiflerin pratik uygulanmasını bir 
rapor halinde iradeye sunarak 
tartışmaya açmalıdırlar. Hedefi-
miz; belirlediğimiz bu perspek-
tifin pratik uygulamasının nere-
sindeyiz, hangi alanda nasıl yol 
aldık veya alamadık, yol aldıysak 
hangi yöntemleri uygulayarak bu 
yönelime girdik şeklinde raporlar 
hazırlanarak delegelerin iradesi-
ne sunulmalıdır. Özelikle faaliyet 
raporlarımız belirlediğimiz pers-
pektifin pratik yönelimi üzerinde 
şekillenmelidir ki yönelimimizin 
geldiği aşamayı doğru tespit ede-
bilelim. İşyeri ve sendikal çalış-
mada hangi ülke hangi alanda yo-
ğunlaştığının somut tespitini bu 
kongrelerde açığa çıkarmalıyız. 
Dolayısıyla geçen dönem kong-
relerimizde ortaya koyduğumuz 
siyasal perspektifimizi yani işyeri 
ve sendikal çalışmanın pratiğe uy-
gulanması ve bu uygulamalarda 
ortaya çıkan başarısız veya başa-
rılı sonuçları kongrelere taşımalı-
yız.

Avrupa Türkiyeli İşçiler 
Konfederasyonu

Hamburg’da içinde Yeni Ka-
dın’ında içinde yer aldığı, Kadın 
örgütlerinin organize ettiği Öz-
gecan anması ve protesto etkin-
liği Pazartesi günü (16.02.2015) 
düzenlendi. Hamburg Kadın ku-
rumlarının yanı sıra ATİF, ADHF, 
AGİF, Alevi Kurumları, Partizan 
taraftarları, Kürt kurumları, YDG, 
Almanya’daki Anti-Fa Sol grubu 
gibi devrimci ve demokrat kişi 
ve kurumlarda destek verdi. 

Yoğun bir katılımla T.C Konso-
losluğu önünde toplanan kitle ilk 
önce saygı duruşu ve sloganlarla 
tepkisini dile getirdi. Sık sık ‘’Öz-

gecan ölümsüzdür, Özgecan’ın 
katili Faşist T.C Devleti, Anaların 
Öfkesi Katilleri Boğacak ‘’ gibi 
sloganlar atıldı. 

Organizasyon adına yapılan 
konuşmalardan sonra kitle Gen-
semarkt bölgesine kadar yürü-
yüşe geçti. Yürüyüş boyunca da 
erkek egemen sistemi, faşizmi 
ve devletin defalarca benzer 
olaylarda taraf olduğunu kitle-
lere teşhir eden sloganlar atıldı. 
Yürüyüşün ardından etkinlik 
olumsuz bir olay yaşanmadan 
bitirildi.

ÖZGECAN ASLAN İÇİN HAMBURG’DA  ANMA ETKİLİĞİ DÜZENLENDİ!
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Almanya’nın Frankfurt şeh-
rinde “Emperyalist Saldırılara 
Karşı, Emekçi Kadınların İsyanı-
nı Örgütle” sloganıyla Avrupa’nın 
bir çok ülkesinde 60 yakın de-
lege ve misafirlerin katılımıyla 
Yeni Kadın 13. Merkezi Kongresi 
gerçekleştirildi. 

13.Kongrenin açılışını Nafiye 
Tohumcu ve Leyla Çiçek birlikte 
gerçekleştirdiler. Nafiye To-
humcu ve Leyla Çiçek Kongreye 
katılan Delege ve Misafirleri se-
lamlayarak, dünyadaki genel ge-
lişmelere kısa değiniler yaptılar. 
Akabinde ise tüm Katılımcıları 
Özgürlük-Demokrasi-Sosyalizm 
mücadelesinde şehit düşenler 
adına bir dakikalık saygı duru-
şuna davet etiler. Saygı duruşu 
ardında divan seçimi yapıldı.

Kongre selamlama ve saygı 
duruşunun akabinde divanın 
seçilmesi sonrası 12. MYK adı-
na kongre açılış konuşmasıyla 
devam etti.  MYK adına başkan 
Zeynep Şakar konuşmasında; 
“12. Faaliyet döneminin olduk-
ça yoğun olduğunu, Avrupa’da 
krizin sonuçlarının yansıması 
olarak sürekli büyüyen, işsizlik, 
yoksulluğun, ırkçılığın artma-
sı, Türkiye’de Gezi direnişi ve 
ardından Rojava ve Kobane di-
renişlerinin patlak verilmesiyle 
sokakları mesken eylediğimiz 
bir süreç oldu.” dedi. Kadınlara 
yönelik yüzyılların baskı, horla-
ma, aşağılama, ötekileştirme gibi 
politikaların kadınların öfkesini 
açığa çıkardığını belirti.

Daha sonra MYK adına 13. 
Dönemin  Siyasi Perspektif  Tas-
lağının sunumu gerçekleştirildi. 

Taslağın okunmasından sonra 
katılımcılar ve delegeler Siyasi 
Taslağa yönelik düşünce, eleştiri 
ve önerilerini sundular.  Taslağa 
yönelik bazı bölgeler de yazılı 
raporlarını sundular.

Birinci günün akşam geç saat-
lere kadar perspektif tartışmalar 
devam etti.

Tartışmaların bu bölümünde, 
Frankfurt Bölgesi yazmış olduğu 
yazılı raporla Yeni Kadın’ın çalış-
ma tarzına ve yönelimine önemli 
eleştiriler yapıldı. Yeni Kadın’ın 
somut politikalar da uzak bir 
yönelim olduğu, kadınların ken-
dilerini bu taslakta bulamadıkla-
rını belirttiler. Kadınların isyan 
örgütlüyor belirlemesi abartılı 
bulduklarını vurguladılar. Ör-
gütlenme yönelimi, geniş kadın 
kitlelerine ulaşma, diğer kadın 
kurumlarıyla ortak payda da ne 
kadar buluştuk. Taslakta belirle-
nen politikalara yönelik somut 
politikalarımız gerçekliği nedir? 
Hangi politika, hangi kitleler, 
hangi örgütle?  gibi sorulara 
yanıt olmak gerekiyor vurgusu 
yapıldı. Kürtaj ve boşanma hak-
kıyla ilgili somut politikalar ve 8 
Mart ve 25 Kasım gibi günlerin 
tatil edilmesi somut talepler 
gündeme taşınmalıdır.  Göçmen 
kadınların ortak sorunlarının 
örgütlenmesini nasıl ve hangi 
araçlarla örgütleyerek istatistik 
verilerin taslağa çok katkı yap-
madığını bunların yorumlanması 
gerektiği ve sonuçların çıkarıl-
ması önemlidir dendi.

Duisburg bölgesi Kadın Komi-
tesi de yapmış olduğu eleştirileri 
yazılı hale getirerek sundu.  İs-

tatiklerin öne çıktığı ve 
bir anlam ifade etme-
diğini, geçmiş yazıların 
özetlenmiş halidir. 
Yazının genel tespit-
lerde ibaret olduğu, 
yazını hedefleri muğlak 
ve perspektifi yetersiz 
bulduklarını vurgula-
dılar.

Köln bölgesi ise “ka-
zanılan haklar kadının 
kurtuluşu anlamına 
gelmez. Haklar mü-
cadele ve devrimlerle 
kazanılmış. Genel doğ-
rularla başlamış ve bu-
nunla bitirmiş. Taslağın 
başlığı gündeme uygun 
değil.  Taslağın başlığı-
na Örgütlenelim ve ör-
gütleyelim daha uygun 
düştüğünü” belirtiler. 
Yine İslam karşıtlığının gelişme-
sine değinmemiş. Uzun süreli 
kampanyaların örgütü hantallaş-
tırdığını ve kampanyaların beli 
süreçleri alması ve YDG’li kadın 
arkadaşların kadın üyeleri olma-
sı gerektiğine değindiler.

İsviçre’de taslağa yönelik 
önemli eleştiriler yaptı. Paylaşım 
savaşı vurgusu, yeniden bir pay-
laşım savaş varmış gibi anlam 
ifade edildiği anlamını alacağın-
dan, yeniden dizayn ediliyor de-
nilmesi daha doğru olacağı, yine 
birçok yerde strateji cümlesi 
geçiyor bunun yerine tek strate-
jinin somutlaşması gerekliliğini 
belirtiler.

Bölgelerin dışında tek tek 
delegelerin Taslağa yönelik bazı 
eleştiri ve öneriler sundu. MYK 

adına gelen öneri ve 
eleştirilere verilen ce-
vaptan sonra delegeler 
tarafından taslak onay-
lanarak iki yıllık pers-
pektif netleşmiş oldu.

Daha sonra Faaliyet 
Raporunun okunmasına 
geçildi. Faaliyet Raporu 
Slayt şeklinde gösterimi 
yapıldı. Faaliyet Rapo-
runun okunmasından 
sonra katılan delegeler 
faaliyet raporuna yöne-
lik düşünce ve önerile-
rini sundular. Bazı bölge 
komiteleri faaliyete 
yönelik yazılı raporla-
rını okudu ve sundular. 
Özelikle yerel alanların 
kendilerini tartışmaları 

olumlu bir gelişme olarak ve 
kendi sorunlarımıza, örgütlen-
memizin önemi üzerinde vurgu-
su öne çıktı.

İkinci gün tekrar faaliyet ra-
poruna yönelik tartışmalar de-
vam edildi. Faaliyet Raporunun 
oy birliğiyle onaylanmasından 
sonra, Mali rapor sunulup, onay-
landı. 

Akabinde önergeler verildi. 
Önergeler üzerinden yapılan 
tartışmalardan sonra gündeme 
ilişkin çeşitli önergeler kabul 
edildi. Daha sonra ise Tüzük de-
ğişikliğiyle ilgili tartışmalar ger-
çekleştirildi. Tüzük değişikliği 
önümüzdeki dönemde MYK’nın 
üzerinde yoğunlaşacağı ve de-
ğişmesi gereken Tüzük madde-
lerinin alt çalışmasını yaparak 
Kongreye getireceği konusunda 
hemfikir olundu.

Daha sonrasında ise yeni 
MYK ve denetim kurulu seçimle-
ri yapıldı. MYK’ya gönüllü 7 aday 
çıktı.  Adaylardan Zeynep Şakar, 
Ümran Öcal, Nafiye Tohumcu, 
Elisabet Şahan, Derya Meral, 
Köln`den Ayten, Nürnberg’den 
Ayşe Aydın oy birliğiyle yeni 
MYK’ya seçildi.

Denetim kuruluna ise, Sel-
da Sarıcı, Meral Külekçi ve 
İsviçre’den Özlem gönüllü aday-
lıklarını sunarak seçildiler. Son-
rasında ise Temenni ve dilekler 
bölümünde bir çok arkadaş yeni 
seçilen MYK ve Denetime başarı-
lar dilediler.

Kongre Birlik, mücadele, 
Zafer şiarıyla sonlandırıldı.

Yeni Kadın 13. Kongresi; Birlik, Mücadele, Zafer Şiarıyla Gerçekleştirildi!
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Ortadoğu’da 2011’de başlayan 
“Arap baharı” üzerinden geçen tam 
4 uzun yıl sonunda artık bölge hari-
tasının yeni bir biçim almayı içeren 
keskin, kanlı ve acımasız bir savaşa 
dönüşmüş durumda. Bu savaşın esas 
odak noktası ise Suriye olmuştur. 
Suriye’de yaşanan “iç savaş” emper-
yalist güçlerin ve bölgedeki egemen 
devletlerinde dahil olduğu bölgesel 
bir savaş düzeyinde seyretmektedir. 
Suriye’de ki iç savaşın kısa sürede 
Esat rejimin devrilmesiyle sonuçla-
nacağına dair kanaatin bugün evril-
diği nokta Esat rejimi ile muhalif ke-
simlerin önce bir ateşkes sonrasında 
ise bir uzlaşma ile “barışı” sağlama-
sıdır. ABD ve onun ittifak güçlerinin 
Suriye politikasının esası hala Esat 
rejimin devrilmesi üzerine kurulu-
dur. Ancak Suriye’deki muhalif güçle-
rin bir bütünlük oluşturamaması ve 
istenilen ılımlı İslam çizgisinin hayat 
bulamaması taktik ele alışı zorunlu 
olarak değişime zorlamıştır. IŞİD ve 
El-Nusra gibi selefi cihadist örgüt-
lerin esas güç olması, diğer muhalif 
güçlerin içinde yine en güçlü olanın 
Suudi-vahabi çizgisindeki İslam cep-
hesi olması Suriye’de ki politik iklimi 
emperyalist güçler açısından sorun-
lu hale getirdi. Suriye politikasında 
sürecin başından bugüne kadar ko-
numunu değiştirmeyen iki grup ülke 
vardır. Birincisi, Türkiye ve Fransa 
diğeri ise Esat’ın yanında güçlü bir 
konumlanış alan Rusya ve İran’dır. 

Suriye’de muhalif gruplar ne ka-
dar parçalı ise Esat rejimi o kadar 
bütünlüklü ve örgütlüdür. Muhalif 
güçlerin zayıf toplumsal tabanına 
karşı Esat’ın kenetlenmiş ve bir-
leşmiş bir toplumsal tabanı vardır. 
Suriye’de kazanan bir başka kesim 
ise Kürtlerdir. Kürtler bu süreçte 
hızla örgütlenmiş kendi kantonları-
nı oluşturarak bu kazanımları kabul 
edenlerle dengeli, saldıranlara karşı 
ise savunma eksenli bir yönelim be-
lirlemiştir. Kürtler bu politikasıyla 
esasta Suriye’de kazanım elde eden 
ve bunu koruyan tek toplumsal ke-
sim olmuştur. 

Suriye’de kaybeden güç  ola-
rak ise TC’yi işaret etmek gerekir. 
TC Suriye’de birçok muhalif yapıyla 
güçlü ilişkiler kurmuş, yardımlar 
yapmış ancak ciddi hiç bir muhalif 
kesimi tam anlamıyla kendine tabi 
kılamamıştır. Muhalif kesimlerle 
kurduğu ilişkilerin niteliği ise Suri-
ye politikasını ciddi düzeyde bağla-
mıştır. Olası taktik değişiklikler dahi 
büyütüp destek sunduğu IŞİD ve 
El-nusra gibi örgütlerin kendine yö-
nelmesini getirecektir. Bu anlamda 
aşağı tükürse sakal yukarı tükürse 
bıyık çıkmazı içindedir. Bir yandan ci-
hadist örgütlerle kurulan ilişkilerin 
riskli karakteri diğer yandan değişen 

dengeleri yakalama zorunluluğu. Bu 
değişim özellikle ABD’ye uyum sağ-
lamak açısından zorunlu görünmek-
tedir. TC’nin Suriye politikasının ana 
halkası Ortadoğu’ya açılma ve ılımlı 
Sünni çizginin bölgesel önderliğini 
kendi hamiliğinde tesis ettiği ilk ülke 
olma hevesi vardır. Bu politika için 
Sünni-Arap egemenliğine dayanan 
bir rejim ön görmektedir. Bu eksende 
Kürt ve Esat düşmanlığı eş güdümlü 
ve bir biriyle ilişkili ilerlemektedir. 
Ancak TC’nin bu iki düşmanı an iti-
bariyle Suriye’de en güçlü ve istik-
rarlı politik güçler konumundadır.

Haydutların Taktik Oyunları
Suriye’nin emperyalist güçler 

tarafından yeni taktik politikalarla 
şekillendirilmeye çalışıldığı yeni bir 
evreden geçmekteyiz. Özellikle selefi 
örgütlerin ılımlı İslamcı çizgiye karşı 
elde ettiği başarılar, ABD emperya-
lizminin Şii ve onun ittifak güçlerine 
yönelik politikasında bir yumuşa-
maya neden olmuştur. Bu bağlamda 
Suriye’de Sünni egemenliğe dayanan 
köklü rejim değişikliği politikasını 
askıya almak zorunda kalmıştır. Si-
yasi rejimlerin bölünme ve parçalan-
ma eğilimine uyumlu bir yönelim ve 
aynı zamanda bunu teşvik edecek bir 
politika şekillendirmektedir.

İran rejimi ile nükleer enerji 
üretmesine dair müzakereleri 
esnetirken, diğer yandan Irak’ta güç 
paylaşımı ve Şii rejiminin selameti 
ekseninde örtülü bir mütabakat oluş-
turma çabası içine girmiştir. Esaslı 
taktik hamlesini ise Suriye politika-
sında atmaktadır.  Suriye politika-
sında Esat karşıtlığının güçlü tem-
silcisi Savunma Bakanı Chuck Hagel 
görevden alındı. Sonrasında IŞİD’le 
mücadele ekseninde Suriye rejimi ile 
karşılıklı tahamüllü bir ortak hare-
ket oluşturuldu. 20 Ocak’ta Newyork 
Times gazetesinde “batı, Suriye’de 
Esat başkanlığında bir çözüme sı-
cak bakmaya başladı” yorumu çıktı. 
Suriye’de Esat rejiminin gitmesini 
en güçlü savunan ve her demecin-
de bunu ifade eden Dış işleri bakanı 
John Kerry basında çıkan bu yorum 
sonrası ilk defa “esat gitsin” deme-
mesi gazetenin değerlendirmesini 
pekiştirmiştir. Ki Kerry’nin Suriye 
politikasındaki keskin rejim karşıtlı-
ğından kaynaklı her an azledilebile-
ceği de ifade ediliyordu. Bu duruma 
ek olarak bazı rejim muhalifi ılımlı 
güçlere “Esat’ın en iyi çözüm” oldu-
ğunu bizzat ABD’li yetkililerin ifade 
ettiği belirtilmektedir(Ertuğrul Öz-
kök, Hürriyet 21 Ocak). 

Bu gelişmeler genel politik iklim 
ve gelişmelerle birlikte okunmalıdır. 
Özellikle selefi-cihadist örgütlerin 
zayıflatılması batı emperyalizminin 
esas yönelimi haline gelmiştir. Bir 

yandan Ortadoğu’nun bu gerçekliği-
ne dayanarak Şii ve Kürtlerle ilişki-
lerini güçlendirmek ve bu kesimle-
rinde içinde olduğu yeni bir sistem 
kurma hesabı yapılırken, diğer yan-
dan IŞİD, EL-Kaide gibi gerici güçler 
üzerinden bölgeye daha etkin askeri 
ve siyasi müdahale zemini oluştur-
maya çalışmaktadır. Charlie Hebdo 
gibi saldırıları ise bu yönelimine 
yaygın toplumsal destek oluşturmak 
için kullanmaktadır. ABD önderli-
ğindeki bu yönelimin aynı zamanda 
Rusya’nın sağladığı etkinliği kırmaya 
yönelik siyasi ve diplomatik hamle-
ler olarakta görmek gerekir.
Rusya Oyuna Yeni Boyutlar Katar-

ken!
Ki aynı bağlamlı Rusya’da karşı 

hamleler yapmaktadır. Bir yandan 
Suriye rejiminin arkasında sıkı bir 
şekilde dururken, diğer yandan Suri-
ye politikasında zıt kutbu temsil eden 
Türkiye ile ilişkilerini sıkılaştırmaya 
çalışmaktadır. Aynı şekilde Suriye 
politikasında Sünni kesimlerle 
flört sayılacak organizasyonlarda 
gerçekleştirmektedir. 26-29 Ocak’ta 
Moskova’da Suriye iç savaşı üzerine 
bir müzakere toplantısı organize 
edilecek. Dış işleri bakanı Sergey Lav-
rov toplantının gerekçesini “Suriyeli 
muhalif gruplar bir salonda bir ara-
ya gelecek. Muhalif grupların ne yap-
mak istediğini ve birbirini anlaması 
lazım. Daha sonra görüşmelere hü-
kümet temsilcileri dahil olacak. Eğer 
bir kimya oluşturulabilirse bunu BM 
düzeyine çıkartacağız.” İfadeleriyle 
deklere etti. Aynı zamanda ABD’nin 
başarısız Cenevre görüşmelerin de 
yapılan hatalara gönderme yaparak 
“Görüşmelere tüm muhalif grupları 
davet ediyoruz. Daha önce görüş-
melerde muhalefeti sadece Suriye 
Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal 
Koalisyonu (SMDK) temsil etmişti. 
Moskova’ya diğer önemli tüm muhalif 
gruplar da davet edildi”ğini açıkladı. 
Moskova’nın bu hamlesi Rejim üze-
rindeki etkisini kullanarak muhalif 
kesimler üzerindeki etkinliğini art-
tırma eksenlidir. Bu görüşmelere 
Cenevre’ye davet edilmeyen Kürt-
lerde davet edilmiştir. Bu toplantı 
kamuoyunda bir Cenevre etkisi ya-
ratmasa da Rusya’nın muhaliflerle 
geliştirmeye çalıştığı ilişki açısından 
ciddi bir adımdır. Bu hamlenin böl-
gede karşıt güçler arasında taktik 
yakınlaşmanın Rus ayağı olarak gör-
mek gerekir. Emperyalist güçler bir 
yandan temel ittifak güçler ve yöneli-
mini tahkim etmeye çalışırken diğer 
yandan karşı tarafta açıklar ve gedik-
ler yaratma politikası izlemektedir.

Rusya’nın bu hamlesini Türkiye 
güdümündeki kendisi tam bir “balon” 
olan muhalif SMDK sözcüleri ironik 
şekilde “göstermelik bir balon” ola-

rak niteleyip davet edilmediklerini 
ifade ettiler. Rusya’nın bu girişimi-
nin özellikle Esat rejiminin Halep’te 
ve daha birçok alanda kaydettiği 
başarılar sonrası, yani muhaliflerin 
en zayıf olduğu dönemde yapılması 
masada muhaliflere Esatsız çözümün 
tartıştırılmayacağı yeni bir zemin an-
lamına gelmektedir. BM Suriye Özel 
Temsilcisi Staffan De Mistura›nın “De 
Mistura” planı olarak adlandırılan 
plan üzerinde görüşmelerin şekille-
neceği görülmektedir. Bu planın esa-
sı Halep ve çatışmaların yoğunlaştığı 
birçok noktada ateşkes sağlanmasını 
içermektedir. Bu planı Esat ve Rusya 
muhalifleri çürütme ve aralarındaki 
çatlakları büyütme eksenine oturt-
maktadır. Ki muhaliflerin var olan 
gerçeklikte buna ihtiyaç duyduğu da 
görülmektedir.

Türk Egemenlerin Mucize Bek-
lentisi!

Gelinen noktada Esatsız bir süreç 
tartışmasını sadece Türkiye ve onun 
güdümündeki SMDK yapmaktadır. 
Yine Kürtlerin statüko ve hakları-
na dair inkarda bu cephede savu-
nulmaktadır. Türk egemen sınıfları 
Suriye’de önemli ve ciddi yeni geliş-
meler olacağını, bu eksende yeni ge-
lişmelere Esatsız bir süreç çıpasında 
tutma gayreti sürmektedir. Türk ege-
men sınıfları bir dizi ilişkinin yeni-
den yapılandırılmaya ve dengeler 
bulunmaya çalışıldığı bir dönemde 
“dünde” kalma gibi bir sorunu var-
dır. Suriye politikası adeta “bir na-
mus” davasına dönmüştür. Ancak bir 
yandan da Suriye’de ki en gerici güç-
lerle ilişkilenmesinde kullandığı İHH 
yardım kuruluşunun Başkanı Bü-
lent Yıldırım Genç Öncüler dergisine 
“Esat rejimiyle ilişkilerin kesilmesi 
yanlıştı”(24 Ocak)  demecini tamda 
havanın değiştiği bu süreçte yapmış-
tır. AKP’nin Suriye politikasının aktif 
unsuru olan bu kurumdan yapılan 
eleştiri kuşkusuz ortada olan sancı-
nın ifade edilmesidir. Türk egemen-
lerinin gelinen noktada iflas etmiş 
politikasını düzeltmesi imkansızdır. 
Sürece uyum sağlama adına yapaca-
ğı her hamle başına Suriye’den daha 
büyük belaların gelmesine neden 
olacaktır. TC an itibariyle “namus 
davasını” sürdürmekle sürece uyum 
sağlamak arasında salınmaktadır. 
ABD’nin yönelimine uyum onun zo-
runluluğudur. Ancak taktik esneklik 
kabiliyetini bu noktada kaybetmesi 
uyumu zorlu kıldığı gibi, bölgede oy-
namak istediği rolü tümüyle kaybet-
mesini de getirebilir. Bu sebepten bir 
gözü Rusya’yla yaptığı flörtün umut 
yaratacak sonuçlar üretmesinde 
iken, diğer gözü Esat’ın yeniden he-
defe oturmasını sağlayacak mucize-
lerin gerçekleşmesinde. 

SURİYE ÇIKMAZI VE YENİ ARAYIŞLAR!
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06 Şubat tarihinde  Avrupa’nın 
bir çok şehrinde Yunanistan Bü-
yük Elçilik ve Konsolosluklar 
önünde yapılan protesto eylem-
leri gerçekleştirildi. Yapılan ey-
lemlerde görülecek temyiz dava-
sında Acunbay’ın serbest bırakıl-
ması talep edildi.

13 Şubat tarihinde yapılan 
temyiz davasında İsviçre’de po-
litik mülteci olduğuna dair resmi 
evrak yoktur denilerek bir hafta 
ertelenmiştir.

Evrakın daha önce avukatlar 
tarafından verilmesine rağmen 
yoktur denilmesi pek inandırıcı 
olmadığı bir gerçektir.

İsviçre ve Yunanistan‘daki 
avukatları hemen devreye gire-
rek istenilen belge temyiz hakim-
liğine ulaştırılmıştır. 

A v r u p a ’ d a 
Acunbay’a özgürlük 
eylemleri!

Avrupa’nın Bern, 
Hamburg, Berlin, 
Frankfurt ve Atina da 
Muzaffer Acunbay’a 
özgürlük kapsamın-
da 06 Şubat tarihinde  
Yunanistan Büyük El-
çilik ve Konsolosluk-
lar önünde protesto 
eylemleri gerçekleş-
tirildi.

Acunbay’a Özgür 
Komitesi çağrısıyla 
yapılan eylemler:

BERN: 6 Şubat 
Cuma günü Muzaffer Acunbay’a 
Özgürlük Komitesi tarafından, 
Acunbay’a özgürlük talebiy-
le Bern’de bulunan Yunanistan 
Konsolosluğu önünde eylem ya-
pıldı

Saat 14.30’da Bern tren istes-
yonu önünde bir araya gelen kit-
le, pankart ve dövizlerle şehrin 
en işlek yerlerinden Zytlogge’ye 

kadar Türkçe ve Almanca, 
“Acunbay’a özgürlük” sloganla-
rını atarak yürüdü. Yol boyunca 
Almanca bildiriler dağıtıldı. Daha 
sonra Yunanistan Konsolosluğu 
önünde eyleme devam edildi.

Konsolosluk önünde kitlesel 
katılımlı eylem düzenlendi

Yoğun polis ablukasının oldu-
ğu eylemde konsolosluk önünde 
yapılmak istenen eylem engel-
lenmek istendi. Tüm engelleme-
lere karşın kararlılığını sürdüren 
kitle, yaklaşık bir saat boyunca 
konsolosluk önündeki eyleme 
devam etti. Eylem Komitesi tara-
fından hazırlanan dosya Konso-
losluk yetkililerine verilerek gö-
rüşme yapıldı. Ardından yeniden 
yürüyüş yapılarak eylem sonlan-

dırıldı.
ATİNA: Avrupa’nın pek çok 

şehrinde olduğu gibi Atina’da 
da Muzaffer Acunbay’ın serbest 
bırakılması için bir protesto ey-
lemi gerçekleştirildi. Yaklaşık 
olarak 7 aydır İnterpol tarafın-
dan arandığı gerekçe gösteri-
lerek Yunanistan’ın Orestiada 
bölgesinde bir hapishanede 

tutulan Acunbay’ın derhal ser-
best bırakılması talep edilirken 
13 Şubat tarihinde de Yargıtay’da 
görülecek duruşmaya katılım 

çağrısı yapıl-
dı.

P r o p i l e a 
meydanında 
saat 17’de bu-
luşan Muzaf-
fer Acunbay 
ile Dayanış-
ma Komite-
si bileşenleri 
hazırladıkları 
basın metnini 
okudu. Aynı 
e s n a d a 
d a ğ ı t ı l a n 
bildiriler ile 
m a h k e m e 
gününde de 
A c u n b ay ’ ı n 
sahiplenilme-

si için Yargıtay önüne çağrı yapıl-
dı. Basın açıklamasının ardından 
Sintagma meydanında da bildiri 
dağıtıldı ve basın bildirisi okun-
du. Beklenenden az katılımla 
gerçekleşmiş olmasına rağmen 
Yunan halkından alınan tepki-
ler açısından olumlu bir etkinlik 

oldu.
BERLİN: Berlin ayağında ki 

eylem saat 14:00’te Berlin Yu-
nanistan Büyükelçiliği önünde 
yapıldı. Elçilik önünde yapılan 
eylemde Acunbay’ın serbest bı-
rakılması için sloganlar atıldı. 
Daha önce aynı yerde yaptığı-
mız eylemde Büyükelçilik gö-
revlilerine sunulan dosya  bu 
kez Muzaffer Acunbay’ın serbest 
bırakılması için kurulan Komite 
tarafından güncelleştirilmiş ha-
liyle elçiliğe verildi. Acunbay için 
yazılan bilgilendirme yazısının 
okunmasından sonra sloganlar 
atıldı. 

FRANKFURT: Frankfurt Yu-
nanistan Konsolosluğu önünde 
yapılan eylemde, bildiri dağıtımı 
yapıldı ve konsolos yetkilisi ile 
görüşme gerçekleştirildi. Yapılan 
görüşmede dosyanın güncel şekli 
ile tekrardan gereken makamla-
ra yollanacağı teyit edildi. Eylem 
komitesi adına yapılan açıklama-
da, 13 Şubat günü mahkemenin 
olacağı ve Muzaffer Acunbay’ın 
gönderilme kararının verileceği 
hatırlatılarak, dayanışma 
eylemlerine devam edileceği 
belirtildi.

Muzaffer Acunbay’ın davası bir hafta daha uzatıldı

Eşit işe eşit ücret sloganıyla kitlesel eylem çağrısı
07 Mart günü, UNIA Sendikası “Eşit işe eşit Maaş” Sloganıyla 

İsviçre’nin Bern kentinde büyük bir eylem için, bir çok sendika, ka-
dın örgütleri ve partilerle beraber eylem çağrısı yapıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü ile birleştirilecek olan bu 
büyük eylem için hazırlıklar şimdiden başlamış durumda.

İsviçre’de kadınlar yıllardır aynı iş yerinde çalışıyor olsalar bile 
erkek çalışanlardan 677 frank daha düşük maaş almaktadırlar. 
Bunu 1 yıla çarptığımızda 8000 frank daha az almış oluyorlar. 

Yıllardır isyanda olan kadınlar bu haksızlığa karşı her yıl eylem 
organize etmektedir. Bu yıl bunu Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
ile birleştirip tüm demokratik platformlara ve kadınlara bu büyük 
kortejde yer almaları için çağrıda bulundular.

Eylem Tarih ve Yeri:
07 Mart Cumartesi Saat 13.30
Yer: Schützenmatte BERN
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Almanya Türkiyeli İşçiler Fed-
erasyonu (ATİF) Almanya’da süren 
Metal işçilerinni toplu sözleşme 
görüşmelerinde sonuç çıkmaması 
üzerine, başlatılan uyarı grevleri-
yle dayanışma bildirisi yayınladı. 
ATİF’in yayınladığı bildiride şunlara 
değendi: 

“Metal ve Elektro endüstri sek-
törü çalışanları için başlayan toplu 
sözleşme sürecinin ikinci raundu 
da sonuçsuz kaldı. Sektörde çalışan 
toplam 3,7 Milyon işçiyi yakından il-
gilendiren toplu sözleşme sürecinde 
IG-Metal sendikası 12 aylığına yüz-
de 5,5 ücretlere zam talebiyle birlik-
te, eğitim hakkı için daha fazla mali 
kaynak ve zaman ayrılmasını,  erken 
emeklilik için daha iyi koşulların 
yaratılmasını talep etmektedirler. 

Geçen yılın sonlarında başlayan 
toplu sözleşme görüşmelerinin 
ikincisinde, sendikanın talebine 
karşılık, iş verenlerin temsilcileri 
sadece yüzde 2,2 zamsunmuş ve 
diğer talepleri ret etmiştir. Buna 
karşılık 29 Ocak’tan itibaren 

IG-Metal sendikasının çağrısını 
takip eden yüzbinlerce işçi uyarı 
grevine gitmiştir. Önünüzdeki 
süreçte anlaşma sağlanamazsa bu 
uyarı grevleri yaygınlaştırılacağı 
sendika tarafından kamuoyu ile 
paylaşılmıştır.

“Mücadele eden belki kaybe-
debilir, fakat mücadele etmeyen 
başta kaybetmiştir”

Metal işçileri verdikleri bu 
mücadeleyi mutlaka başarıyla 
sonuçlandıracaklardır. Bu başarının 
en önemli anahtarlarından birisi de, 
sadece ekonomik talepler için greve 
gitmek değil aynı zamanda politik 
taleplerde ileri sürülmesi önemli 
olacaktır. 

Bu taleplerin esasını gelecekte 
emekçileri olumsuz etkileyecek 
olan, koalisyon özgürlüğü, toplu 
sözleşme ve grev hakkına ilişkin 
yapılmak istenen değişikliklerin 
durdurulması olmalıdır. Çalışma 
bakanının içeri verdiği bu yasa 
tasarısı, onaylanıp yürürlüğe gir-
erse, gelecekte uyarı grevi bile 

yapılamaz hale getirilmek isteniyor. 
Eğer getirilen teklif yasallaşırsa 

grev giden işçilere her an müda-
hale edilip, grev hakları gasp edile-
bilinecektir.  Tıpkı Türkiye’de Metal 
işçilerin grevlerinin yasaklanması 
gibi. Metal iş kolundaki iş verenlerle, 
Birleşik Metal İşçileri sendikasının 
arasında süren toplu sözleşme süre-
cinin tıkanmasıyla işçiler bir çok 
fabrikada çalışmayı durdurarak 
greve gitti. Fakat Türk devleti grev 
hakkını gasp ederek, işçilerin grev-
lerini yasakladı. Bir çok iş yerinde 
işçiler çalıştıkları fabrikaları işgal 
ederek bu yasağa karşı mücadele et-
mektedirler. Eğer Almanya’da Grev 
ve toplu sözleşme hakkına ilişkin 
düşünülen yasa tasarısı onaylanırsa, 
Türkiye’de olduğu gibi burada da 
grev hakkının yasaklanması söz 
konusu olabilir. Bundan dolayı, 
toplu sözleşme  süreçlerinde eko-
nomik taleplerle siyasal taleplerin 
birleştirilmesi önemli olacaktır. 

Bugün yerli ve göçmen işçileri 
bölmek için bilinçli geliştirilen kit-

lesel bir ırkçılık söz konusudur. 
Bir çok ilde PEGIDA adı altında 
ırkçı yürüyüşler ve mitingler 
yapılmaktadır. Bu ırkçı hareket, yer-
li ve göçmen işçilerin birliğini ve or-
tak mücadelesini bölüp parçalamak 
için çaba harcamaktadır. Biz işçi ve 
emekçiler olarak, ırkçılığa karşı or-
tak  mücadeleyi büyütmeliyiz. 

Kurulduğu günden beri, göç-
menlerin akademik, demokratik ve 
ekonomik taleplerinin mücadele-
sini veren federasyonumuz ve bağlı 
dernekler olarak, Metal ve Elek-
tro endüstrisinde çalışan yerli ve 
göçmen işçilerinin mücadelesinin 
yanında olduğumuzu belirtmek isti-
yoruz. Özellikle de bu alanda çalışan 
tüm göçmen kökenli emekçileri işçi 
arkadaşlarıyla birlikte uyarı grev-
lerine aktif katılmaya çağırıyoruz. 

Metal ve Elektro endüstrisinde 
çalışanların talepleri kabul edilme-
lidir. Başta grev hakkı olmak üzere, 
toplu sözleşme hakkına yönelik 
yapılmak istenen değişikliğe karşı 
duralım, mücadeleyi büyütelim.”

Metal ve Elektro Endüstri İşçilerinin Uyarı Grevleriyle Dayanışmayı Geliştirelim!

Almanya’nın Kassel şehrinde 
14 Ocak 2015 tarihinde; IG-Metall, 
Ver.di, gibi çeşitli sendikalardın 
üyelerin ve ATİF, DİDF, FAU, Sol 
Parti gibi bir çok kitle örgütü ve 
partinin katılımıyla bir eylem kon-
feransı gerçekleştirildi. 

Toplu sözleşme hakkına ilişkin 
yeni bir yasa önerisi hazırlanmış ve 
bu öneriyi kısa sürede yasallaştır-
mak istiyorlar. Bu yasa önerisine 
sebebiyet veren, GDL sendikasının 
önderliğinde Makinistlerin geçen 
yılki haklı grevleridir. Grevin eko-
nomik, politik taleplerde oynadığı 
rol bir kez daha kendisini gösterdi. 
Makinistler GDL sendikası önder-
liğinde greve gitmelerine karşı, 
emperyalist Alman devleti hemen 

reaksiyon göstererek, grev hakkını 
kısıtlamayı hedeflemektedir. Bu-
nunla birlikte, temel hak olan, ko-
alisyon özgürlüğü ve grev hakkına 
saldırmada geri durmuyor. 

Eylem konferansında üzerin-
de durulan önemli bir noktada; 
Almanya’daki gelişmelerin Av-
rupa’daki politik gelişmelerle ya-
kın ilişkisiydi. İspanya‘da sosyal 
hakları için direnen halk devlet 
tarafından kırminalize edilmek 
isteniyor. Örneğin maden işçileri 
sözcüsü 2 yıl hapse mahkum edil-
di. Belçika’da devletin reform poli-
tikalarına karşı çıkan kitleler, Ara-
lık ayında ülkede hayatı durdu ve 
güvenlik güçleriyle halk arasında 
şiddetli sokak çatışmaları yaşandı. 

Gene aynı dönem İtalya’da kamu 
işlerinde yapılmak istenen reform-
lara karşı kamu çalışanları hayatı 
durdurdu. Bütün Avrupa’da ezen-
ler ile ezilenler arasındaki mücade-
le kıyasıya sürmektedir. 

Konferans tartışmalarında üze-
rinde durulan önemli bir nokta da, 
ilerici sendikal hareketin zayıflı-
ğı, sağcı anlayışı güçlendirdiğidir. 
Bundan dolayı da sendikal çalış-
maya sadece ekonomik taleplerle 
sınırlamanın yanlış olduğuna vurgu 
yapıldı. Çünkü ekonomik talepler-
le, politik talepler iç içe geçmiştir, 
bunları bir birinde ayırmak yanlış-
tır. Bunun için geçmiş bize gös-
terdi ki; PEGIDA hareketi uzayda 
gelmedi. GDL’in grevi döneminde 

o l u ş t u r u l a n 
“Makinistlere 
Karşı Holi-
ganlar” grubu-
nun GDL sen-
dikası başkanı 
Weselsky’nin 
özle bilgile-
rinin ve özel 
telefon numa-
rasının deşifre 
edilmesi bize 
bazı gerçek-
leri hatırlat-
maya yeti-
yor. Dünya 
genelinde ve 
Almanya’da 

sürekli yasalar sertleştirilerek, ezi-
lenlerin ezenlere karşı gelişen mü-
cadelesi engellenmek isteniyor. 
Almanya grev hakkının kısıtlan-
masıyla başlattığı saldırıları devam 
ettirecektir. Avrupa devletlerinin 
Charlie Hebdo saldırısı sonrasında 
ortaya koydukları yönelimleri buna 
bir örnektir. Bunun içindir ki ileri-
ci kurumların, ekonomik durum-
la, politik gelişmelerle bütünlüklü 
analiz edip, doğru ideolojik silahla 
donanıp karşı koymalıdırlar. 

Eylem konferansının hedefi; 
IG-Metal, Ver.di gibi sendikaların 
ilerici üyeleriyle birlikte bu yasa 
tasarısına karşı mücadele etmek, 
yasallaşmasını durdurmaktır. Şu 
bir gerçektir ki, IG-Metal sendika-
sı şimdiye kadar iş verenlerle, ka-
pitalle ve devletten yana pozisyon 
almaktadır. Ama IG-Metal içerisin-
de bir çok ilerici güçler var, bunlar 
doğru pozisyonda durup, içeride 
mücadele etmelidirler. 

 Eylem konferansı önerilen tasa-
rıyı yasallaşmasını engellemek için 
merkezi bir yürüyüşün yapılmasına 
ilişkin yürütülen tartışmalarda ge-
len öneriler çerçevesinde katılım-
cılarda bir hazırlık komitesi oluş-
turuldu. Bu komitenin daha sonra 
aldığı karar doğrultusunda, 18 
Nisan 2015 tarihinde Frankfurt’ta 
merkezi bir yürüyüş yapılması ka-
rarlaştırıldı. 

Grev Hakkından Elini Çek! Herkesin Greve Gitme Hakkı Vardır!
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ATİK çatısı altında İsviçre’deki 
kurum yöneticilerinin yoğun katı-
lımıyla 23. Dönem Eğitim Kampı, 
Zürih şehrinde 13-14-15 Şubat 
2015 tarihlerinde gerçekleştirildi. 
ATİK Genel Konsey Üyelerinden, 
Süleyman Gürcan ve Ali Çiçek’inde 
katıldığı kamp yoğun tartışmalar 
ışığında başarıyla gerçekleştirildi.

Kampın eğitim konuları; 
-Demokratik alan çalışmanın 

önemi, yöneticilik ve görevlerimiz
- Sınıf çalışmasının önemi ve gö-

revlerimiz
- Kongrelerimize hazırlık ve gö-

revlerimiz 
13 Şubat başlangıç akşamı bu-

luşma ve sohbetler eşliğinde gece 
geç saatlere kadar halay ve türküler 
söylenilerek coşkulu girildi.

14 Şubat günü sabah yapılan 
kahvaltının ardından biraz gecik-
meli de olsa saat 12:00`de eğitim 

çalışmamız başlanıldı. 
Kamp açılışını İTİF başkanı ve 

ATİK Genel Konsey üyesi Selahattin 
Doğan yaptı. Açılış konuşmasından 
sonra, eğitim çalışmasının ilk ko-
nusu olan; demokratik alan çalış-
masının önemi ve yöneticilik adlı 
temayı ATİK Genel Konsey üyesi 
Ali Çiçek söz verilerek eğitime 
geçildi.

Çiçek ilk önce „Emperyalist-ka-
pitalist sistemin saldırılarının her 
geçen gün arttığının altı çizilirken, 
bu saldırılara karşı daha güçlü ör-
gütlülükler yaratılması gerektiği 
ve dolayısıyla da bugün acısından 
demokratik kurumlarımızın önemi-
nin daha da arttığına vurgu yapıldı. 
Örgütlemenin - örgütlenmenin 
araçlarının oldukça fazla olduğu, 
bu anlamıyla mücadelenin diğer 
anti-faşist mücadeleyle birleştiril-
mesi gerektiğini söyleyen Çiçek; 
demokratik kurumların işleyişine 

yönelik belir-
lemeler yaptı. 
Ayrıca, kolek-
tif çalışma, 
demokratik 
merkeziyet-
çilik ve eleş-
tiri-özeleştiri 
konularına 
üzerine dura-
rak ilk bölüm 
sunumu bi-
tirdi.

Sunumun 
ardından, 
katılan arka-

daşlar düşüncelerini ifade ettiler 
ve canlı tartışmalar yaşandı. Tartış-
malar güncel ve somut yaşanılanlar 
üzerinde olması tartışmaları verim-
li geçmesine olanak sağladı.

Verilen yemek arasının ardından 
ikinci bölümde Yöneticilik konusu 
tartışıldı. Herkesin kendi alanın-
da birer önder olması gerektiği, 
kendisini örgütlemeyenin başka-
sını örgütleyemeyeceği, kişinin 
ve kurumların yönetici vasıfları 
taşımaması, buna uygun kendini 
konumlandırmaması başarısızlığın 
nedeni olacaktır denildi. Sunumun 
ardından katılımcıların düşünce-
lerini ifade ettiği ikinci bölümle 
devam edildi.

Eğitim kampın üçüncü gündemi 
olan Sınıf Çalışması ile devam edil-

di. ATIK Genel Sekreteri Süleyman 
Gürcan tarafından yapılan sunum-
la tartışmalar yapıldı. Neden sınıf 
çalışması ATİK’in stratejik konusu 
olduğunu ve önemi üzerine oldukça 
canlı bir performansla sunan Gür-
can, İsviçre’deki sınıf çalışmasının 
somut alacağı bicimi üzerine somut 
tartışmalarla saat 22.00 ye kadar 
devam etti.

Kampın ikinci günün akşamı 
kamp önünde yakılan ateşin etra-
fında türküler söylenilip, sohbetler 
yapıldı.

15 Şubat Pazar günü yapılan 

kahvaltının ardından son gündem 
olan önümüzdeki kongrelere 
hazırlıklarımız ve görevlerimiz 
konusu tartışıldı.

Kurumlarımızın (İTİF, YDG, Yeni 
Kadın ve Dernek) kongrelerine ha-
zırlıklarla ilgili yaptıkları bilgilen-
dirmelerin ardından, nasıl bir kong-
re sorusuna katılımcılar tarafından 
aranan cevaplarla tartışmalara 
devam edildi. 

Genel olarak yönetici ve üyele-
rimizin kongrelerimizde yeterince 
düşüncelerini ifade etmedikleri, 
tartışmalara katılarak yönlendir-
medikleri üzerinde durulurken, 
kongreler sürecinin demokrasi 
anlayışımızı hayata geçirdiğimiz 
ve önümüzdeki döneme yönelik 
çalışmalarımıza yön verecek tar-

tışmaların ve perspektiflerin açığa 
çıkarıldığı, belirlendiği yerler oldu-
ğu, bundan dolayı oldukça önemli 
oldukları üzerine vurgular yapıldı. 

Son bölümde ise; kampın katı-
lımcılarından kamp değerlendi-
rilmesi alındı. 3 günlük kamp de-
ğerlendirilmesinde genel anlamda 
kampın seçilen konular, yapılan 
sunumlar ve tartışmaların oldukça 
verimli olduğunu, böylesi kampları 
her yıl yapılması önemi üzerinde 
duruldu. Kamp katılımcılar tarafın-
dan başarılı olarak değerlendirilen 
kampa katılanlara teşekkür edile-
rek bitirildi.

İSVİÇRE EGİTİM KAMPI  YOĞUN TARTIŞMALARLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Groupe Tamoil’in İsviçre Valais 
Canton’undaki Collombey Petrol 
Rafinerisinde 250 işçi rafinerinin 
“ekonomik nedenler yüzünden” ba-
hanesiyle, hiçbir tazminat verilmeden 
işten çıkarıldı.

İşçiler 2 Şubat ta bir gazeteye, 4 
şubat günü için çalışmayıp o gün 
eylem yapacaklarını ve halkı onlarla 
birlikte dayanışmaya çağıran büyük 

bir anons verdiler. Halk 600 kişilik 
bir kitleyle soğuk havaya rağmen işçi-
lerle beraber saat 13:00 ve 15:00 arası 
eyleme destek verdiler.

Eylemde bir mizansen hazırla-
yan işçiler kefen içinde, kan ağlayan 
beyaz maskeler takarak sembolik 
Tamoil mezarı yaptılar ve işten çıka-
rılan her bir işçi için bir balon havaya 
bıraktılar.

İşçiler 4 Şubat’taki eylemde ertesi 
gün yapılacak Tamoil Grup un toplan-
tısını da protesto ettiler.

Zaten yeterli güvenlik önlemleri 
olmayan, her gün ölebilme ihtima-
liyle burun buruna olan ve bunun 
farkında olarak çalıştıkları söyle-
yen işçiler bunun üstüne, işlerinin 
elinden alınmasını istemediklerini 
söylediler. İşçilerin birkaçı ise işlerini 

çok sevdiklerini hala umutlarının 
olduğunu rafinenin kapanmamasını 
bir çözüm bulunmasını ya da başka 
bir rafine alıcısının bulunmasını 
temenni ediyorlar.

5 Şubat ‹ta yapılan sosyal plan 
toplantısından sonra verilen karara 
göre Cenevre Tamoil Rafinerisinde de 
25 kişi işten çıkarılacaktır.

İsviçre’nin Groupe Tamoilin Collombey Petrol Rafinerisinde 250 işçi işten çıkarıldı!



Avusturya YDG 13. Kurultayını 
Başarılı Bir Şekilde Tamamladı!

Yeni Demokratik Gençlik 24. 
kongre sürecine girerken, Avustur-
ya Viyana’da 13. Ülke  kurultayını 
gerçekleştirip, bir yıllık faaliyet ve 
siyasal çalışmasını değerlendirdi. 
Ülke kurultayı  divan seçimiy-
le başlayıp, Türkiye’de, Türkiye 
Kürdistanı’nda ve Dünya Devrim 
Tarihinde ölümsüzleşen tüm Dev-
rim Şehitleri için bir dakikalık saygı 
duruşu ile devam etti. Delegeler 
Siyasal bölümde merkezi kongre 
taslağını değerlendirdi.

Geçtiğimiz sürecin yoğunluğu, 
Kobané direnişi ve Avrupa’da son 
süreçte gelişen ırkçı saldırılara ve 
politikalar tartışıldı. Kurultay’dan 
bir gün önce Viyana’da ‘’OFFENSİ-
VE GEGEN RECHTS’’ platformunun 
örgütlediği yürüyüşte YDG aktif rol 
aldı.

Faaliyet raporu bölümünde böl-
geler kendini değerlendirdi. Kurul-
tayın dinamikliği tartışmalara da 
yansıdı. Merkezi Kongreye toplam 
11 delegeyle katılacak. Avusturya 
ülke kurultayı 5 kişilik yeni ülke 
gençlik komitesini seçerek birlik 
mücadele zafer şiarıyla bir dahaki 
dönem Avusturya YDG mücadele-
sinde daha güçlü bir çalışma hattı 
geliştirme azmi ve kararlılığıyla 
başarılı bir şekilde tamamladı.

YDG Fransa 24.Merkezi Kong-
reye Hazırlanıyor

Son yıllarda olduğu gibi bu sene 
de sürdürülen YDG`nin kış kampı 
Fransa´nın farklı şehirlerinden 
gelen gençlerle birlikte Vosges böl-
gesinde coşkuyla başladı. Kampa 
Strasbourg, Mulhouse, Lyon, Paris 
gibi farklı şehirlerden katılan genç-
ler; kısa bir tanışmadan sonra açılış 
konuşması yapıldı. Bu seneki kam-
pın Yeni Demokratik Genclik’in ku-
ruluşunun 25. yılına denk geldiğini 
hatırlatan YDG MYK üyesi, gençliğin 
enerjisinden gelen dinamizmini 25 
yıl sonra bile yitirmediğini, bunun 
en büyük kanıtının ise kampta bu-
lunan gençlerinin varlığı olduğunu 
aktardı.

YDG´nin 24. Merkezi kongresine 
hazırlık olarak gerçekleşen kampta, 
MYK tarafından hazırlanan siyasal 
taslak konu başlıkları çalışma grup-
ları şeklinde katılan gençler tara-
fından ele alındı. Öğrenci gençlik ve 
işçi gençliğin temel sorunları ile bu 
alanlarda çalışma yöntemlerimiz 
üzerine yapılan çalışma gruplarının 
yanı sıra; faşizm, ırkçılık, İslamofobi 
ile antisemitizme karşı mücadelede 
antifaşist çalışma tarzımız üzerine 
gruplarda gerçekleştirildi.

Günümüzün en büyük prob-
lemleri haline gelen „genç işsizlik, 
ırkçılık, çevre sorunları gibi konular 

hakkında görüşler dile getirildi. 
Tartışmalarda sıkça bu problem-
lerin, aslında ezen ezilen arasında 
çelişkiden doğduğunu dolayısıyla 
buna karşı mücadele edilmesi için 
gençliğin birleşik örgütlü bir bi-
çimde mücadele edilmesi gerektiği 
vurgulandı.

Konuşmalarda söz alan YDG’liler 
Fransa’da yaşadıkları sorunları dile 
getirdiler. YDG’li bir genç, iş ala-
nında yaşanan kontrat sorunlarına 
değindi ve gençlerin çoğunluğunun 
sınırlı kontratlarla çalıştıklarını ve 
bunun gençlerin hayatlarında bü-
yük zorluklar çıkardığını dile getir-
di. Genç konuşmasında, sınırlı kont-

ratlarla çalışanların ev bulmakta ve 
eşya alımında yaşadıkları zorlukları 
anlattı.

Faşizm, ırkçılık ve antifaşist 
çalışma grubunun sunumu sonra-
sında yaşanan tartışmalarda, DAİŞ 
örgütlenmesi üzerine değinildi ve 
sistemin DAİŞ ve buradaki ırkçı 
yapıların gelişmesini teşvik ettiği 
vurgulandı. DAİŞ’in en yakınları-
mızdaki gençleri dahi örgütleme gi-
rişiminde bulunduğunu dile getiren 
bir YDG’li kendi tecrübelerini aktar-
dı. Charli Hebdo katliamı üzerinde 
yaşanan tartışmalarda, katliam 
kesin bir dille kınanırken, egemen-

lerin son yıllarda Müslüman kesimi 
provoke etme amaçlı adımlarının 
olduğu da dile getirildi ve bu saye-
de İslamofobik düşüncelerin medya 
üzerinden yayıldığı ve göçmenlerin 
potansiyel tehlike olarak Avrupa’da 
algılanmaya başlandığı belirtildi. Bu 
noktada YDG’ye önemli görevlerin 
düştüğü vurgulanan tartışmalarda, 
ırkçılığın, faşizmin, antisemitizmin, 
İslamofobinin sistem tarafından bi-
linçli körüklendiği, YDG’nin her din-
den ve kültürden gençleri karşılıklı 
saygı çerçevesinde örgütleyebilme-
si gerektiği ve sistemin teşhirinin 
esas olduğu dile getirildi.

Birinci gün yapılan tartışma ko-

nularının tekrarı ile başlayan kam-
pın ikinci gününde kongre sürecine 
dair bilgilendirmeler ve tartışmalar 
yapıldı.

Kongrenin önemi ve hazırlık 
süreci hakkında bir sunum gerçek-
leştiren MYK Başkanı, YDG’nin 25. 
kavga yılında, tüm YDG’lileri Kong-
reyi sahiplenmeye çağırdı. Birinci 
günde yürütülen tartışmalarda ge-
tirilen Fransızca bir broşürün çıka-
rılması yönündeki öneri YDG’liler 
tarafından olumlu karşılandı ve bu 
konuda görev dağılımı gerçekleşti-
rildi. Fransa YDG’nin genel üye tes-
pitinin ardından, alanların Merkezi 

Kongreye katılması gereken delege 
sayıları belirlendi. YDG Fransa’nın 
önünde Ülke Gençlik Kurultayı’nın 
olduğunu belirten YDG MYK temsil-
cisi, bu hedefin gerçekleşmesi için 
daha yoğun bir çabaya ihtiyaç oldu-
ğunun altını çizdi.

Kampa katılan YDG’liler, kampa 
ilişkin değerlendirmelerde bu-
lundular. Ardından kamp alanının 
kolektif temizliğinden sonra kamp 
sona erdirildi.

Almanya YDG 11. Ülke Gençlik 
Kurultayı Gerçekleşti

Yeni Demokratik Gençlik 11. 
Almanya Ülke Gençlik Kurultayı 14 
Şubat tarihinde 24 delegenin katılı-
mıyla gerçekleşti. Stuttgart Tohum 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 
kurultaya Almanya’nın Duisburg, 
Ulm, Frankfurt, Mannheim, Hanno-
ver, Wetzlar, Darmstadt, Nürnberg 
ve Stuttgart alanlarından delege ve 
dinleyiciler katıldı.

Yapılan saygı duruşunun ardın-
dan seçilen divan, kısa bir konuşma 
sonrasında sözü açılış konuşmasını 
yapmak üzere Ülke Gençlik komi-
tesinden bir temsilciye devretti. 
ÜGK temsilcisi yaptığı konuşmada 
Kurultayın önemine dikkat çeke-
rek, sürdürülen işgal ve talanlara 
dikkat çekti ve DAİŞ tehlikesinin 
yakınımızda olduğunu dile getirdi. 
25. Mücadele yılında YDG’nin mis-
yonunun arttığını dile getiren ÜGK 
temsilcisi, 24. Merkezi Kongresinin 
coşkulu geçmesi için kurultayın 
canlı ve tartışmalı geçmesi temen-
nisinde bulundu.

Açılış konuşması sonrasında 24. 
Siyasi taslak üzerinde tartışmalar 
yaşandı. Yapılan tartışmalarda alan-
larda hazırlanan raporlar okundu. 
Tartışma taslağa yönelik getirilen 
somut önerilerin oylanması son-
rası sonlandırıldı. 11. Dönem ÜGK 
Faaliyet raporunun okunması son-
rasında yapılan tartışmalar gece 
geç saatlere kadar sürdü. Faaliyet 
raporu, eleştiri ve önerilerin ardın-
dan yapılan değişikliklerden sonra 
onaylandı. 

Kurultayda ATİF adına bir ko-
nuşma gerçekleştirildi. Söz alan bir 
başka konuşmacıda Ortadoğu’da 
sürdürülen mücadele ve gençliğin 
oradaki dinamik rolünü anlatarak, 
YDG’li olmak bu mücadeleyi sa-
hiplenmek demek olduğunu dile 
getirdi.

Almanya Ülke Kurultayında YDG 
24. Merkezi Kongresine katılmak 
üzere 18 Delege belirledi. 5 kişi ve 
1 yedek üyeden oluşan yeni Ülke 
Gençlik Komitesi’nin seçiminin 
ardından Kurultay dilek ve temen-
nilerin ardından “Birlik-Mücadele-
Zafer” sloganı ile son buldu.

YENİ DEMOKRATİK GENÇLİK ÜLKE KURULTAYLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!


