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ATiK EMPERYALİZME, FAŞİZME ve HER TÜRDEN GERİCİLİĞE KARŞI

Avrupa Sürgünler Meclisi 
2. Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Avrupa’nın birçok ülkesine serpil-
miş; yurtseverler, işçiler, emekçiler, 
gençler, kadınlar ve LGBTİ bireyler; 
özgürce, eşitçe ve kardeşçe bir yaşam 
için, işçilerin birliği ve halkların kar-
deşliğini geliştirmek için oyumuzu 
HDP’ye verelim.  Seçim çalışmasında 
aktif yer alırken, tüm çevremizi de se-
ferber edelim. Faşist Türk devletinin; 
imha, inkar ve katliamcı yüzünü teşhir 
etmek için HPD’yi destekleyelim!

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfede-
rasyonu (ATİK) ve ona bağlı kurumlar 
olarak, tüm üye ve çevre ilişkilerimizle 
birlikte 7 Haziran’da yapılacak seçim-
lerde HDP’yi destekliyor, herkesi sürece 
katılarak omuz vermeye çağırıyoruz. 

Enternasyonal Savaşçı Ivana 
Hoffmann Duisburg’da  Kitlesel Bir 
Şekilde Son Yolculuğuna Uğurlandı

HDP ÇATISI ALTINDA BİRLEŞEN 
DEMOKRASİ GÜÇLERİNİ 

DESTEKLEYELİM, 
OYLARIMIZI HDP‘YE VERELİM!

Nürnber´de 
Irkçı “NÜGIDA” 

Bloke Edildi

Wiesloch Alevi Kültür 
Merkezinde DGB 
Paneli Gerçekleşti
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Seçim ordusu
ALİ ÖZŞERİK

İsviçre’de, Türkiye’deki genel seçimlerde 
HDP’yi destekleyen çevrelerin yoğun 
örgütlülüğü dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde yaşanan eksikliklerden ders 
çıkarıldığı açık bir şekilde hissedilirken, 
Dem Kurd, İGİF, İDHF, İTİF, SYKP, İsviçre 
Süryaniler Birliği, ÖSP, FEDA yerel dernek ve 
vakıfların oluşturduğu “İsviçre 7 Haziran Seçim 
Koordinasyonu” çalışmaların genele yaymaya 
başladı.

Koordinasyon, çalışmaların saha-bölge-
alan-semt sistemine göre yapılacağını ve bunu 
esas alan örgütlenme hedefine ulaştıklarını 
da duyurdu. Bu binlerce kişinin seçim 
çalışmalarında görev alacağı anlamına geliyor. 
Seçim Koordinasyonu İsviçre genelinde 
15 büroya da sahip. Söz konusu bürolarda 
seçmenlere her türlü konuda yardımcı olunuyor. 
Seçmen kaydı olmayanların kaydedilmesi, 
mültecilerin oy kullanmasının sağlanması, 
seçmen kayıt kontrollerinin yeniden yapılması 
gibi birçok konuda çalışma yürüten büroların 
sayısının daha da arttırılması planlanıyor. 

Söz konusu çalışmalara bağlı olarak Dem 
Kurd, İGİF, İDHF, İTİF, SYKP’e bağlı derneklerin 
çalışmalarının merkezine seçimleri alması 
dikkat çekiyor. İTİF’e bağlı Zürich Gençlik ve 
Kültür Evi’nin bütün aileleri ziyaret etmesi, 
bütün Türkiyelileri bilgilendiren seçim bildirisi 
dağıtması örnek çalışmalardan biri olarak 
değerlendiriliyor. Seçim atmosferinin gece, 
etkinlik, konferans gibi organizasyonlarla etkili 
hale getirileceğini de hatırlatan 7 Haziran Seçim 
Koordinasyonu oy hedefinin 32 bin olduğunu 
da duyurdu. 

Seçim Koordinasyonu’nun kuruluşu 
geçen yıllarda yaşanan bilgi kirliliği ve 
manipülasyonları da engelleyecek gibi 
gözüküyor. Sosyal medyada ilgili ilgisiz 
herkesin açıklamalarına itibar edilmemesi 
konusunda uyaran Koordinasyon, HDP Avrupa 
Temsilciliği ya da HDP Avrupa Seçim Merkezi 
Koordinasyonu’nun açıklamaları dışında seçim 
eksenli hiçbir yerel bilgiye, dedikoduya, itibar 
edilmemesini istedi. Ve aksi yönde hareket eden 
kişi ve kurumların uyarılacağını vurguladı.

Koordinasyon, birinci aşamada her bölgede 
kayıtlı seçmen sayısını tespit edeceği ve 
kayıtlı olmayan seçmenin kaydedilmesini 
sağlayacağını ve HDP’ye kaç kayıtlı seçmenin 
oy vereceği tespitinin yapılacağını belirterek, 
özellikle seçmen kayıtları tamamlanmadan ve 
kayıtlı seçmenin eğilimi netleştirmeden hedefe 
ulaşılamayacağını da hatırlatıyor.

Özetle İsviçre, Türkiye genel seçimlerine 
yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Türkiye’de 
siyasi ve toplumsal dengeleri büyük ölçüde 
değiştirecek seçim sonuçları her bireye büyük 
sorumluluk yüklüyor. Yani her oy halkların 
geleceğini şekillendirecek. Sürgün gözüyle 
bakıldığında ise HDP’ye verilecek her oy, 
halkların birarada yaşamasını sağlamak dışında 
ülkeye, kaynağa dönüş anlamına gelecek. Bu 
seçimler seçenekleri ikiye indirdi. Ya halkların 
kardeş ve özgürce birarada yaşamasına 
oy vereceksiniz, ya da ırkçılığa, inkara ve 
ötekileştirmeye ‘evet’ diyeceksiniz. 

Oy kulanmamak da “barışa hayır ırkçılık ve 
inkara evet” anlamına gelecektir.

19 Şubat’ta seçim çalışması için İsviçre’de 
İTİF, Dem-Kurd, SYKP, İGİF, ADHK olarak 7 
Haziran secim platformunu Zürich`te  Merkezi 
olarak kurduk. Alınan basın açıklama kararını 
23.02.2015’de tüm bileşenlerle ve o gün katılan 
ÖSP ile gerçekleştirdik. Farklı bölgelerin  komite 
temsilcileri de basın açıklamasına katıldılar. 
Platform tarafından yapılan açıklamada, yerel 
ve merkezi düzeyde her bileşenin katılımına 
açık olduğu ifade edildi. 

2 Mart’ta; 7 Haziran secim platformunun 
bilgi toplantısı gerçekleşti. Daha sonraki 
süreçlerde ortak etkinlik düşünülmekte.

İTİF olarak 22 Şubat’ta, Gençlik Kültür 
Evi`nin gerçekleştirdiği kongresinde, seçim 
çalışması için Zürich`te, İTİF bünyesinde 13 
kişilik  seçim komisyonumuzu kurduk. 

24 Şubat’ta Komisyon ilk toplantısını 
gerçekleştirdi. Toplantıda seçim çalışmasının 
ilk aşaması anlatıldı. 

27 Şubat’ta komisyon toplantısında, çalışma 
tarzımıza ve en kısa zamanda geniş kitleye 
nasıl ulaşılır üzerinde durarak  kararlar alındı.  
2000 adet flyr (el ilanı) basılarak Türkiyelilerin 
posta kutularına  ekipler halinde atıldı. Flyr, 
Seçmen kayıt ve itiraz ile ilgili teknik bilgiler 
ve neden HDP`yi desteklediğimize ilişkin 
düşüncelerimizi içermekteydi. Bunları Zürich 
merkez ve Winterthur`da yaygın bir şekilde 
dağıttık.

Hafta içi her gün saat 17-20 arası, hafta 
sonu 12-17 arası seçim masasını açık tutarak 
kayıtlar ve bilgilendirmeler yapıldı/ halen de 
yapılmaktadır.  

E-mail, telefon, mesaj, facebook vb. 
bulabildiğimiz tüm yöntemlerle başta yakın 
çevre ilişkilerimiz olmak üzere, önemli bir 
kitle sayısına ulaşabildik, halen de ulaşmaya 
çalışıyoruz. Zürich alanında yaklaşık olarak 
300 civarında insana ulaşarak, kayıtlarını 
kontrol ettik, kaydı olmayanların kayıtlarını 
gerçekleştirdik.

Çalışmalarımızda, kayıt yaptırdığımız 
yada kaydını kontrol ettiğimiz insanları 

ve soruşturduğumuz ve yönlendirdiğimiz 
insanların isim listelerini yapmakta ve 
dolayısıyla bilgilerimizi somuta dayalı 
sunmaktayız. Değişik insanlarla yeni ilişkilenme 
durumunu yaşamaktayız.

Bu bölgede  bileşenlerle kurulan komite ve 
komisyonda yer almaktayız. Çalışmalarımız 
kayıt ve itiraz süresi olan 27 Mart`a kadar bu 
çerçevede devam edecekken, devamında daha 
farklı biçimlerde devam edecektir.

St. Gallen`de Bir arkadaşımız ortak 
komiteye dahil oldu. Diğer 2-3 arkadaşlarımız 
çalışmaya destek sunmaktadırlar. Bölgelerde 
arkadaşlarımız, diğer platform bileşenleriyle 
birlikte çalışmalar yürütmekteler. 

Fransız Kantonu: 1 Mart’ta birleşenlerle 
kurulan komitede La Chaux-de Fonds`da 
2 arkadaşımız komitede yer aldılar. Aynı 
zamanda Neuchatel de  kurulan komitede 
de 1 arkadaşımız  yer almakta. Özellikle La 
Cahaux-de Fonds, Türkiyelilerin yoğunlukla 
yaşadığı bir bölge ve buradaki yürütmenin 
içerisinde yer alıyoruz. Bölgede, gruplar 
ve komiteler şeklinde yaygın kitle faaliyeti 
sürdürülmektedir. Çalışmalara aktif olarak 
15 kişi katılmaktadır. Yaklaşık 250 kişiyle 
görüşüldü, 30 kişisinin kaydı yeni yapıldı. 
Kahveler dolaşılarak ajitasyon propaganda 
yapılmakta. 26 Nisan`da geniş katılımlı halk 
toplantısı gerçekleştirilecektir.

Lozan ve Genevre`de 3 Arkadaşımız mevcut 
komitelerde yer almaktadırlar. Bölgede, 
platform bileşenleriyle birlikte, merkezi ve 
alt komisyonlarında yer almaktayız. Değişik 
bölgelerde çalışmalar yürüten 5 komite 
oluşturuldu ve haftanın belli günlerinde 
stand ve seçim masası oluşturulmakta, bilgi 
ve kayıt işlemleri yaygın şekilde yapılmaya 
çalışılmaktadır. 

Basel`de birleşenlerle kurulan 12 kişilik 
komisyonda bir arkadaşımız yer alıyor. 
Komisyona destek sunan arkadaşlarımız ve 
bireylerde mevcut. Bu bölgedeki ortak platform 
bileşenlerinin çalışmaları devam etmektedir. 

 İsviçre’de Seçim Çalışması 
Başarıyla Sürüyor!
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Türkiye’de 7 Haziran 2015 tari-
hinde genel seçimler gerçekleştirile-
cektir. 2014 yılında gerçekleştirilen 
Cumhurbaşkanı seçimlerinden itiba-
ren yurtdışında yaşayan Türkiyeliler 
de artık seçimlerde oy kullanabil-
mektedirler. Türkiyeliler, uzun za-
mandır seçimlerde oy kullanma hakkı 
talep etmekteydiler. Bu talep esasen 
geçen yıl gerçekleşmiş olsa da, gerek 
kayıtlardan ve gerekse de randevu 
sorunlarından kaynaklı bir çok insan 
seçimlerde oy kullanamamıştır. Bu 
seçimlerde durum biraz daha farklı 
olacak gibi görünüyor.

Seçim süreçleri kitlelerin siyasete 
daha yakın ve ilgili oldukları dönem-
lerdir. Bütün toplu alanlarda seçimler 
üzerinde tartışmalar yürütülmekte-
dir. Özellikle Türk devleti, Avrupa’da 
yaşayan Türkiyelileri bir yandan dö-
viz makinesi görürken, diğer taraftan 
da Avrupa’da lobi çalışması yürütme-
nin bir aracı olarak kullanmaktadır. 
Bunun için de, devlet erkanı tarafın-
dan sıkça “Avrupa’da ki Türkiyelilerin 
yaşadıkları ülkelerdeki yerliler ile 
uyum içinde olmamaları” konusun-
da açıklamalar yapılmaktadır. Çünkü 
Türkiyeliler Türk devletinin emelle-
rini Avrupa’da gerçekleştirmek açı-
sından oldukça önemli bir yerde dur-
maktadırlar. 2014 Yılında alınan karar 
doğrultusunda, yurtdışındaki Türki-
yelilerin oy kullanma hakkı, tamda 
bu emellerine hizmet etmek için de-
ğerlendirilmektedir. Demokrat, ileri-
ci kitlelerin ve onların öncüleri olan 
demokratik kitle örgütlerinin görevi 
ise; Türkiye ve T. Kürdistanı coğrafya-
sında süren; özgürlük, eşitlik ve kar-
deşlik mücadelesinin Avrupa’da sesi 
olmaktır. Bundan dolayı da 7 Haziran 
seçimlerinden önce Avrupa’da ortak 
çalışma yürütmek elzemdir. 

İşçiler, Emekçiler; 
Türkiye’de faşist diktatörlüğün 

katliamcı yüzü her gün katmerleşe-
rek ortaya çıkmaktadır. Başta Kürt-
ler, Aleviler, Devrimciler olmak üzere 
sistemi eleştiren ve karşı çıkan her-
kese saldırılmakta, göz altına alına-
rak hücrelere konulmaktadır. Tüm 
bunlar yetmiyormuş gibi, birde adına 
“kaza” dedikleri, aslında bir işçi kı-
yımı yaşanmaktadır. Yazın Soma’da 
kömür madeninde çıkan gazda 300’ü 
aşkın işçi hayatını kaybetti. Soma kat-
liamından sonra da sadece bir kaç ay 
içerisinde yüzlerce işçi çeşitli iş yer-
lerindeki kazalarda ya yaşamlarını 
yitirdi, ya da yaralanmıştır.

İşçi ve emekçilerle adeta dalga ge-
çercesine arka arkaya çıkartılan “tor-
ba yasa”larda işçilerin payına düşen; 
taşeronlaştırma, kiralık iş gücünün 
geliştirilmesi, örgütsüzlüğün yaygın-
laştırılması, iş güvenliğinin hiçleş-
tirilmesi iken, sermaye sahiplerine 

düşen ise ucuz işgücü cenneti olmak-
tadır. AKP iktidarı döneminde 13 bini 
aşkın işçi adeta toplu katlimlarda ol-
duğu gibi hayatını kaybetmiştir. Ma-
den ocakları ve inşaatlar başta olmak 
üzere, daha birçok iş yerinde yaşanan 
“iş kazaları”nda kaybettiğimiz her işçi 
kardeşimiz, yurt dışında yaşayan biz 
Türkiyeli işçilerin de yüreğini dağla-
maktadır. Bu nedenle Haziran seçim-
lerinde  Türkiye’de işçi kardeşleri-
mizin sorunlarına sahip çıkmak için, 
onların taleplerinin temsilcisi olacak 
HDP’e oy vererek destek sunalım.

Ezilenin Ezileni Kadınlar 
ve LGBTİ Bireyler;

Erkek egemen düşünce ve eyle-
minlerinin bir devlet politikası hali-
ne geldiği Türkiye’de, kadına yönelik 
şiddet, taciz, tecavüz ve hunharca 
katliamlar, haber değeri bile olmayan 
sıradan günlük olaylar haline gelmiş-
tir.

Her gün medyada kadına yö-
nelik şiddet, adeta teşvik edilerek 
katliamlara adres gösterilmektedir. 
Türkiye’de neredeyse günde ikişer, 
üçer kadın veya LGBTİ birey işkence 
yapılarak katledilmektedir. Hükümet 
sözcüleri, bakanlar, milletvekillerinin 
söylemleri kadına ve LGBTİ lere yö-
nelik şiddeti adeta meşrulaştırmak-
tadır. Mağdurlara sahip çıkma yerine, 
hafifletici nedenlerle suçluları adeta 
ödüllendirmektedirler. 

Kadın emeğini yok sayarak, onu 
istihdam dışında bırakarak, sömürü-
nün en üst boyutu olan esnek ve kayıt 
dışı emeğin vazgeçilmez parçası hali-
ne getiren egemenler, LGBTİ’lere dö-
nük istihdam yaratmayı akıllarına bile 
getirmiyorlar. Ürettikleri politikalarla 
Ortadoğu’da ve T. Kürdistanı’nda ka-
dın bedeninin savaş malzemesi hali-
ne getirilmesine yeşil ışık yakıyorlar.

Erkek egemen düşüncenin ürünü 
olan, kadınlara ve LGBTİ bireylere 
yönelik şiddete, baskıya, katliamlara 
ve yok saymaya karşı, kadınların ve 
LGBTİ’lerin sesi olacak olan HDP’ye 
oy vererek destek sunalım!

Özgürlük Mücadelesinin 
Temel Taşları Gençler;

Türkiye’de baskılar, işkenceler, tu-
tuklamalar sürmektedir. Üniversite-
lerde haklarını arayanlara, sokağa çı-
karak hükümetin politikalarını teşhir 
edenlere, T. Kürdistanı coğrafyasında 
yaşanan katliamlara; işsizliğe, yok-
sulluğa, hak gasplarına dur demek 
için tepki gösteren gençlere yönelik 
saldırılar her gün katmerleşerek de-
vam etmektedir. Ticaret sektörüne 
dönüştürülen eğitim sistemi, eğitime 
zorunlu ders olarak sokulan din der-
si, her yere yayılan imam hatipler ile 
“Ya bizdensin, yada karşı taraftan” 

politikasıyla yandaş gençlik yaratma 
çabaları tüm hızıyla devem etmekte, 
din üzerinden kutuplaşma yaratmak-
tadır

Tüm bu saldırılara karşı, 
Türkiye’de gençler sokakta hesap 
sorma bilincini yaygınlaştırmaktadır. 
Okulda, sokakta, hücrede celladın üs-
tüne tüküren gençlerin mücadelesini 
sahiplenmek için HDP’ye oy vererek 
ve çevremizdekilerin de oy vermele-
rini sağlayarak destek sunalım. 

Avrupa’da Hayatını Sürdürmek 
Zorunda Kalan Sürgünler;

Tarihi katliamlar, zindanlar, işken-
celer dolu olan Türkiye’de, can gü-
venliği olmadığı için Avrupa’da haya-
tını sürdürmek zorunda kalan binler-
ce politik sürgün söz konusudur. Bir 
çoğu da bu sürgünde ülke hasretiyle 
hayatını kaybetmektedir. Türkiye’de 
yaşanan bu zulme ve insanlık dışı 
uygulamalara karşı çıkmak için, in-
sanların doğdukları topraklarını terk 
etmemesi ve sürgünde kalmamaları 
için HDP’ye oy verelim, destek olalım, 
çevremizin oy vermesi için çalışma 
yürütelim. 

Kürtler, Ermeniler, Aleviler 
ve Diğer Ezilenler, Horlananlar, 

Soykırıma Maruz Kalanlar;
Osmanlı’nın son yıllarında, 

1915’te başlayan Ermenilere yönelik 
soykırım başta olmak üzere, Alevile-
re, Kürtlere ve diğer azınlıklara yöne-
lik islamlaştırma girişimleri, katliam 
ve soykırım geleneği, Cumhuriyet dö-
neminde de devam etmiştir. Dersim, 
Maraş, Çorum, Cizre, Sivas ilk anda 
sayılabilenlerdir. Bu yıl Ermeni soykı-
rımının 100. yıl dönümü. Üzerinden 
100 yıl geçmiş olmasına rağmen dev-
let yetkilileri hala bunun bir soykırım 
olmadığını savaş halinden kaynak-
landığını büyük bir yüzsüzlükle iddia 
etmekteler. 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu 
güne Kürtlere yönelik imha, katliam, 
sürgün ve zindan politikası da her yö-
nüyle sürmektedir. Bir taraftan “barış, 
müzakere” denmekte, diğer taraftan 
Roboski’de olduğu gibi Kürt gençleri 
toplu katledilmekte, ya da Cizre’de ol-
duğu gibi en küçük bir hak aramada 
çocuk - yaşlı demeden hedef alarak 
ateş edilmekte, zindanlara atılmak-
tadır. Bir taraftan “barış, müzakere” 
denmekte, diğer taraftan DAİŞ çetesi 
üzerinden Kürtler katledilmekte, par-
lamentoya girmesinler diye yüzde 10 
barajı koyulmaktadır. 

Türkiye’de, yaşanan katliamların, 
soykırımların, yargısız infazların he-
sabını sormak, sorumluları açığa çı-
kartmak, demokratik talepleri seçim 
meydanlarında haykırmak için HDP 
çatısı altında birleşen demokrasi güç-

lerini destekleyelim.
Doğanın Katledilmesine 

Karşı Çıkanlar;
Türkiye’de; madenler, HES’ler ve 

barajlar projeleriyle doğu tekellere 
peşkeş çekilmektedir. Karadeniz’de 
HES projeleri, Dersim’de barajlar pro-
jeleri, gene tüm Türkiye’de maden-
ler projeleri ve bir çok alanın imara 
açılmasıyla binlerce zeytin ağacının 
kesilmesi gelecekte tüm yeşil alan-
ların çöle çevrilmesidir. Devletin bu 
uygulamalarına karşı çıkan, HES’ler, 
barajlar, madenler, imar planlarına 
yönelik aktif çalışma yürüten, sokağa 
çıkan, doğasını koruyanlar, bu proje-
lerin durdurulması mücadelesinde 
sizlerin yanında olan ve HDP çatısı 
altında birleşen demokrasi güçlerini 
oylarımızla destek sunalım. 

Vur Eskiye Yıkılsın, 
Omuz  Ver Yeniye Yeşersin;

Avrupa’da seçimler sürecinde kit-
lelerle bağ kurmak, onların beklenti-
lerine cevap olmak, onların talepleri-
ni dillendirmek önemli bir yerde dur-
maktadır. Kitleler kendilerine olan 
güveni ve demokrasi güçlerinden 
beklentilerini, Gezi ayaklanması ve 
Kobane direnişi sürecinde sokakları 
işgal ederek, gece yarısı sokağa çıka-
rak kendisini gösterdi. Düsseldorf’da, 
Köln’de yüzbinleri aşkın kitle, Gezi 
ayaklanmasını, Soma maden işçile-
rini, Kobane direnişini sahiplenmek 
için sokağa çıktı ve hesap sordu. 

Bütün bu gerçeklikler, Türkiye’de 
ezilenlerle egemenler arasındaki çe-
lişkileri büyütmekte ve  patlamaya 
hazır bir volkana dönüştürmekte. Bu 
durumun farkında olan egemenler 
ise, kendilerini emniyete alabilmek 
için üst üste torba yasalar çıkartmak-
ta. Böylesi bir süreçte ezilenlerin or-
tak yanlar ve talepler üzerinde birle-
şerek ortak bir barikat, ortak bir set, 
mücadele hattı oluşturabilmesi çok 
önemli bir yerde durmaktadır.

Avrupa’nın birçok ülkesine serpil-
miş; yurtseverler, işçiler, emekçiler, 
gençler, kadınlar ve LGBTİ bireyler; 
özgürce, eşitçe ve kardeşçe bir yaşam 
için, işçilerin birliği ve halkların kar-
deşliğini geliştirmek için oyumuzu 
HDP’ye verelim.  Seçim çalışmasında 
aktif yer alırken, tüm çevremizi de se-
ferber edelim. Faşist Türk devletinin; 
imha, inkar ve katliamcı yüzünü teş-
hir etmek için HPD’yi destekleyelim!

Avrupa Türkiyeli İşçiler Kon-
federasyonu (ATİK) ve ona bağlı 
kurumlar olarak, tüm üye ve çevre 
ilişkilerimizle birlikte 7 Haziran’da 
yapılacak seçimlerde HDP’yi destek-
liyor, herkesi sürece katılarak omuz 
vermeye çağırıyoruz. 

HDP ÇATISI ALTINDA BİRLEŞEN 
DEMOKRASİ GÜÇLERİNİ DESTEKLEYELİM, 

OYLARIMIZI HDP‘YE VERELİM!
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7 Mart’da Rojavanın Cizire Kan-
tonuna bağlı Til Temir’de faşist DAİŞ 
çeteleri ile girdiği çatışmada şehit 
düşen MLKP savaşçısı enternasyonal 
devrimci Ivana Hoffmann (Avaşin 
Tekoşin Güneş), doğup büyüdüğü 
kent olan Almanya’nın Duisburg’da 
binler tarafından son yolculuğuna 
uğurlandı.

Babası Togolu, Annesi Alman 
olan Almanya doğumlu Avaşin Te-
koşin Güneş, dünyanın dört bir 
yanında emperyalizm  güdümlü 
sömürü, vahşet ve barbarlığa karşı 
enternasyonal dayanışmanın ve 
mücadelenin en can alıcı örneği oldu.

Yeni Kadın, Sosyalist Kadınlar 
Birliği (SKB) ve Avrupa Kürt Kadın 
Hareketi tarafından organize edilen 
yürüyüş ve tören, öğle saatlerinde 
Duisburg Hamborn’da toplanarak 
başladı. Burada birçok kadın örgüt-

lerinin açıklamaları yapılırken kitle 
toplanmaya devam ediyordu. 

Alanda, Rojava ve Kobane’de şe-
hit düşen MLKP savaşçılarının re-
simlerinin bulunduğu çok sayıda 
bayraklarının bulunduğu törene, 
bayrakları ve Ivana Hoffmann’ı sa-
hiplenen pankartları ile Partizan ve 
devrimci-demokrat kitleler tarafın-
dan sahiplenildi. 

SKB Başkanı Esra Demir yaptığı 
konuşmada, Rojava’da DAİŞ çetele-
rine karşı sürdürülen onur ve öz-
gürlük mücadelesini selamlayarak, 

“Ivana’nın izinden yürüyeceğiz. He-
pinizi Ivana’nın mücadelesina çağı-
rıyorum. Rojava’da şehit düşen yiğit 
kadınları selamlıyorum” dedi.

Almanya Marksist Leninist Partisi 
(MLPD) ise, “Ivana’yı ev yıkımlarına 
karşı mücadelede tanıdık. Ivana her 
zaman aklımızda ve mücadelemizde 
kalacak” diyerek devam etti.

“Enternasyo-
nal zincirlerin 
halkası oldu” di-
yen Yeni Kadın, 
“Kadınlar tarih 
yazmaya devam 
ederken, direnen 
kadınlardan bi-
riydi Ivana Hoff-
mann. 6 Aydır 
şanlı direnişin 
içinde yer aldı. O 
bütün insanlar 
özgürce yaşasın 
diye oradaydı. 
DAİŞ’in kadınları 

köleleştiren zul-
müne karşı oradaydı. O enternas-
yonal zincirlerin bir halkası oldu. 
Rojava’da direnen ve şehit düşenleri 
selamlıyoruz” diyerek konuşmasını 
sonlandırdı. Konuşmalar sırasında, 
sık sık “Ivana Yoldaş Ölümsüzdür, 
Hoch die Internationale Solidarität” 
sloganları atıldı.  

Ivana’nın giderken bırakmış ol-
duğu mektubun ve çeşitli kadın 
örgütlerinin açıklamaları okunması-
nın ardından, sayıları binleri bulan 
kitle yürüyüşe geçti. Enternasyonal 

marşın eşli-
ğinde mezar-
lığa doğru yü-
rüyüşe geçen 
kitle, yürü-
yüş boyunca, 
“Ivana Yoldaş 
Ölümsüzdür, 
Hoch die In-
ternationale 
S o l i d a r i t ä t , 
Wiederstand 
hat einen na-
men, Ivana 
H o f f m a n n , 
Von Duisburg 
nach Rojava in 

unsere Kampf 
lebt Ivana” ve Partizan kitlesini “Ya-
şasın Devrimci Dayanışma, Kürt Ulu-
suna Özgürlük Halk Savaşıyla Gele-
cek” sloganları attı. 

Yürüyüşün ardından Ivana’nın ce-
nazesi kadınların omuzlarında me-
zarlığa getirildi. Mezarlıkta yapılan 
törende ilk olarak MLKP-Komünist 
Kadın Örgütü adına bir konuşma 
yapıldı. MLKP-KKÖ temsilcisi, “DAİŞ  
gericiliğine karşı öfkemiz büyük. Iva-
na yoldaş, kadının komutanlaşması-
na bir örnektir. O şehitlerin izinden 
kahramanca yürüdü. Enternasyonal 

taburun neşe kayna-
ğıydı. Rojava kadın 
devriminin  kazanıl-
masında stratejik bir 
rol biçmişti. Halkla-
rımız Ivana’ları de-
rinden bir sevgiyle 
daima anacaktır” diye 
konuştu. Ardından 
KGÖ temsilcisi yaptığı 
açıklamada, “Güneşi-
miz için yas tutmaya-
cağız, biz sen olaca-
ğız. Bizim mücadele-
mizde yaşayacaksın” 
dedi. Cenazeye katılan 
PYD Eş Başkanı Salih 
Muslim’de bir konuş-
ma yaptı. Muslim, “Iva-
na yoldaş, Kürdistan’ın 
değerli yoldaşını say-
gıyla selamlıyorum. 
Ivana yoldaşımızı 
uğurluyoruz. Bugün 
yasımız çok büyük. Iva-
na yoldaş, çok değerli 
bizim için. Hepimiz 
onun yoldaşlarıyız” ifa-
delerini kullandı.

TKP/ML - Yurtdışı 
Komitesi adına yapı-
lan konuşmada, “Ay-
lardır aralıksız devam 
eden Kobane özgürlük 
direnişinde, YPG/YPJ, 
MLKP, TKP/ML – TİK-
KO ve BÖG savaşçıları 
DAİŞ çetelerinin işgal 
ettiği köyleri yeniden 
kurtarmak için bedel-
ler ödeyerek ilerliyor-
lar. Til Temir’de yaşa-
nan çatışma sırasında 
Alman kökenli MLKP 
savaşçısı Ivana Hoffmann şehit 
düştü” diyerek devamında, “Iva-
na Hoffmann’da yıllar öncesinde 
İsviçre’nin ALP dağlarından koparak 
Dersim dağlarında TKP/ML–TİKKO 
saflarında mücadeleye katılarak şe-
hit düşen, enternasyonalizmin yiğit 
kahramanı Barbara Anna Kistler’in 
yolunu izledi ve Rojava’da zalimlere 
karşı savaşarak şehit düştü. Zalimler 
ve sömürücüler hiç şüphesiz kaybe-
decekler. Ezilen mazlum halklar ise, 
bu insanlık mücadelesinde mutlaka 
kazanacaktır. Çünkü ezilen mazlum 
halklarının davası haklı ve meşru-
dur. Bu nedenle, özgürlük savaşa-
rak gelecektir. Ezilenler savaştıkça 
özgürleşecektir. Enternasyonalist 
devrimci Ivana Hoffmann şahsında, 
özgürlük uğruna şehit düşen tüm 
YPJ kadın savaşçılarını, bir kez daha 
saygıyla anıyor, özgürlük idealerini 
mücadelemizde yaşatacağız”  diye-
rek konuşmasını sonlandırdı.

HDP Eş Genel Başkanı Figen 
Yüksekdağ’da cenaze törene katı-
larak yaptığı konuşmasında, Ivana 

Hoffmann, Serkan Tosun ve Suphi 
Nejat Ağırnaslı gibi devrimcilerin 
Rojava›ya devrim ile dayanışmak 
için gitmediklerini, onların da bu 
mücadelenin sahibi olduğunu be-
lirtti. Yüksekdağ şöyle konuştu: “Biz 
Rojava’da bir insanlık mücadelesi 
veriyoruz. Dünya devriminin fitili 
Kobanê’de ateşlendi. Ve giderek yayı-
lıyor. Ivana Hoffmann halklar için bir 
ışık oldu. Bu ışığı daha da aydınlat-
mak gerek.» diyen Yüksekdağ, kadın 
ve gençliği Ivanaların mücadelesine 
sahip çıkmaya çağırdı.

Törende Rojava’daki Enternasyo-
nal Tugayların gönderdiği mesaj da 
okundu. Alman basınının da yoğun 
ilgi gösterdiği cenaze törende, poli-
sin yoğun ablukası dikkat çekiciydi.

Törenin ardından Ivana 
Hoffmann‘ın cenazesi, aile gelenek-
lerine göre sadece aile bireylerinin 
katıldığı bir törenle defnedilerek 
son yolculuğuna uğurladı. Defin iş-
leminin ardından Ivana Hoffmann‘ın 
yoldaşları mezarı başında “Devrim 
Andı” içti, marşlar söyledi.

Enternasyonal Savaşçı Ivana Hoffmann Duisburg’da  
Kitlesel Bir Şekilde Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kobanê direnişi, şehitleriyle il-
mek ilmek örülmeye devam ediyor! 
DAİŞ çetelerine karşı temizlik ope-
rasyonu başlatan YPG/YPJ ve TKP/
ML TİKKO, MLKP, BÖG savaşçıları, 
çetelerin geri çekildiği ve işgal et-
tiği köyleri kurtarmaya devam edi-
yor. Bu operasyonlardan biri de Til 
Temir’de sürdürülen operasyondu. 
Bu operasyon sırasında Afrika kö-
kenli Alman MLKP savaşçısı Ivana 
Hoffmann(Avaşin Tekoşin Güneş) 8 
Mart 2015 günü şehit düştü.

1 Eylül 1995 doğumlu Hoffmann, 
doğduğu topraklara çok uzak olan 
bir coğrafyada yaşanan, emperya-
list-kapitalist sistemin besleme ve 
büyütmesi barbar çetelere karşı 
verilen savaşa duyarsız kalmamış-
tır. Avaşin Tekoşin, sadece duyarlı 
olmanın değil, bu direnişte aktif yer 
almanın ve savaşmanın yakıcılığını 
hissederek, doğup büyüdüğü Avru-

pa topraklarını geride bırakmış ve 
ölümü de göze alarak direnişin coğ-
rafyasına, Rojava’ya gitmiş, 6 aydan 
bu yana aktif çalışmalar yürütmüş-
tür.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü‘nde şehit düşen Ivana, sava-
şan ve savaşta öncüleşen, ustalaşan 
bir kadın savaşçı olarak tüm emekçi 
kadınların mücadelesinde yaşaya-
cak, yaşatılacaktır!

Emperyalistlerin, Ortadoğu coğ-
rafyasında kendi çıkarları için besle-
yip büyüttükleri DAİŞ, Kobanê dire-
nişinin enternasyonal savaşçıları ve 
şehitleriyle, bozguna uğramaya de-
vam ediyor. Bir volkan gibi büyüyen 
direniş, bu volkanın közleri olan en-
ternasyonal savaşçılarıyla tarihteki 
yerini alıyor ve ezilenler için umuda 
umut katıyor!

Ivana’nın şehit düşüşü öfkemizi 
bir kat daha arttırmış, emperyalist-

kapitalist sisteme, onun tüm uşak-
larına ve besleme çetelerine karşı 
kinimizi bilemiştir! Yeni Demokra-
tik Gençlik olarak; Ivana Hoffmann’ı 
ve tüm Kobanê Direnişi şehitlerini 

anti-faşist, anti-emperyalist, enter-
nasyonalist mücadelemizde yaşata-
cağımızın sözünü veriyoruz!

Yeni Demokratik Gençlik: Ivana Hoffmann Anti-Faşist, 
Anti-Emperyalist Mücadelemizde Yaşayacak!

Kobane’de ilmek ilmek örülen 
direnişlerde kadınlar, kendilerine 
biçilen toplumsal rolü parçalayarak 
en ön saflarda militanca yerlerini 
aldılar. Kobane’nin özgürleşmesin-
de tarih yazanlar, şimdilerde tüm 
Rojava’nın özgürleşmesi için tarih 
yazmaya devam ediyorlar. 

Tüm Rojava’yı DAİŞ çetelerinden 
temizlemek için, YPG/YPJ ve TKP/
ML TİKKO, MLKP savaşçılarının baş-
lattıkları temizlik operasyonu ile, 
işgal altındaki köyler tek tek çete-
lerden temizleniyor. 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nü, Til Te-
mir’deki savaş mevzilerinde, kadın 
özgürlüğünü büyütmek için tarih 
yazmaya devam ederken karşılayan direnişçi 
kadınlardan biriydi İvana Hoffman... 

Afrika kökenli Alman vatandaşı, MLKP 
savaşçısı Ivana Hoffmann (Avaşin Tekoşin 
Güneş), Til Temir’deki savaş mevzilerinde 8 
Mart 2015 günü ölümsüzlüğe kanat açarken, 
8 Mart 1857’de New – York’ta kadın işçilerin 
yaktıkları özgürlük ateşi ile, bugün Rojava’da 
yanan kadın özgürlük ateşinin birleştireni 
oldu. 

6 aydan beridir Rojava’nın çeşitli cephe-
lerinde şanlı direnişin bir parçası olmuş olan  
İvana Hoffmann (Avaşin Tekoşin Güneş), 
Rojava’da oluşunu, “Rojava devrimi insanlığı 
savunuyor, Rojava devrimini ve insanlığı sa-
vunmak için buradayım” diyerek açıklıyor-
du.. O; tıpkı 4 ay önce Kobane’de ölümsüzler 
kervanına uğurladığımız Kader yoldaşının 
dediği gibi, “Bütün insanlar özgür ve eşit bir 
şekilde yaşasın, hiç kimse bir lokma ekmek, 
başını sokacak bir ev için ömrü boyunca sö-
mürülmesin” diye oradaydı... O; Rojava’daki 
direniş, insanlığın direnişi olduğu için, zali-
min zulmüne karşı mazlumun yanında olmak 
için oradaydı... DAİŞ’in kadınları köleleştiren 

her türlü zulmüne karşı kadın direnişini ve 
mücadelesini yükseltmek için oradaydı... O; 
kadın bedenini savaş ganimeti olarak gören 
mezhepçi, katliamcılara karşı, erkek egemen 
sisteme karşı kadınların sesi oldu, bizi ve öz-
lemlerimizi haykırdı. 

O; örnek mücadele yaşamı ile, insanlık 
direnişinin Rojava’daki enternasyonal sem-
bolleri arasında onurlu yerini alırken, kadın 
kurtuluş mücadelesinin bir bayrağı, enter-
nasyonal zincirin bir halkası oldu. 

Dünyanın bütün coğrafyalarında, yaşamın 
her alanında ama hele de savaş alanlarında 
en çok zulme uğrayan biz emekçi kadınlar, 
barış için direnişi büyütmeye devam edece-
ğiz!

Yeni Kadın olarak; başta enternasyonal 
devrimci İvana Hoffman olmak üzere,  aylar-
dır Rojava’da direnenleri ve şehit düşenleri 
selamlıyoruz ve anıları önünde saygıyla eğili-
yoruz. Sevgili Kader Ortakaya’nın dediği gibi, 
“Her devrim küçük bir kıvılcımla başlar. Ve 
vardır her namlunun ucunda bir yaşam ateşi. 
Böyle büyük düşler de yolculuklarla başlar. 
Ve serüvenciler düşer bu yollara!” 

YENİ KADIN: IVANA HOFFMANN MÜCADELEMİZDE YAŞAYACAK!

Şiddet Alın Yazımdı Benim
Şiddet alınyazımdı benim, yıllarca boyun eğdim.
Taciz edildim, dayak yedim, her gün adım adım eridim.
Yaşadıklarımı kazıdım hafızama, yalnızca “o gün”ü bekle-
dim...
Sonra, sokakları ve alanları renklendirdik;
Alman faşizmine baş kaldırdığı için katledilen Rosa idik,
“Savaşa karşı savaş” diyerek kadınları örgütleyen Clara idik,
Trijillo diktasına karşı durdukları için katledilen Mirabel 
kardeşlerdik...
Elindeki bombayla, 20.yy’da feodalizmin karanlıklarını ay-
dınlatan, Özgürlüğe sevdalı militan Meral Yakar idik...
Güneşin ışınlarıyla, özgürlük rüzgârlarını Alpler!den, 
Munzur’a taşıyan, Proleterya enternasyonalizminin neferi 
Barbara Anna Kistler idik....
Zîlan’la tarihin maskeli yüzünü tüm çıplaklığıyla yırtanlar 
olduk...
Uçurumlarda, kadınlığın onurunu koruyan Beritan’dık...
21. yüzyılda; sınıfın kavgasını, Kadının azmi ve rengi ile 
zenginleştiren Sefagül olduk… 
Komutan Arîn’in feda ruhunda yükselmekte şimdi direni-
şimiz!
Sibel ve daha niceleri ile büyüyor emekçi kadınların özgür-
lük mücadelesi...
Şimdi sıra bize düşüyor:
“İvan Hoffman’ın enternasyonal mücadelesiyle” kavgada 
buluşuyoruz
Çünkü direniş; tarihin omuzlarımıza yüklediği “Kader”imiz!



6 mücadele - 251

14 Mart 2015 tarihinde 
Almanya`nın Leverkusen kentinde 
ASM 2. Olağan Genel Kurulu gerçek-
leşti. Saat 13.30 da ASM yürütme 
Kurulu eş başkanı Metin Ayçiçek’in 
açılış konuşmasıyla başlayan Ge-
nel Kurul da, Nazım Hikmet, Yılmaz 
Güney, Ahmet Kaya, Enver Karagöz, 
Nubar Yalım, Sakine Cansız şahsın-
da sürgünde yaşamını yitirenler ve 
Kobane’de toprağa düşen direnişçi 
devrimciler ile,  tüm dünyada şehit 
düşen özgürlük savaşçıları ve dev-
rim şehitleri anısına bir dakikalık 
saygı duruşu yapıldı.

ASM’nin kuruluşundan bugüne 
2 yıllık faaliyetlerinden görüntüle-
rin yer aldığı 5 dakikalık sinevizyon 
gösterimi ardından, genel kurulu 
idare etmek üzere Teslim Töre, En-
gin Erkiner ve Ganime Gülmez`den 
oluşan 3 kişilik bir divan seçildi.

Yürütme kurulu tarafından öne-
rilen gündem maddelerinin onay-
lanması ile birlikte genel kurulda 
faaliyet raporları ve komisyon ra-
porlarının sunumu gerçekleşti.

Yürütme kurulu raporunu Metin 
Ayçiçek, Medya-Yayın Kurulu Rapo-
runu Mahmut Özkan, Hukuk komis-
yonu çalışmalarının bilgisini sözlü 
olarak Avukat Ahmet Fazıl Tamer, 
Kadınlar komisyonu çalışmalarının 
raporunu sözlü olarak Selma Metin 
ve Mali durum hakkında Raporu 
Fevzi Karadeniz sundular.

Raporların sunumundan sonra 
canlı ve verimli tartışmalar yürütül-
dü. Avrupa Sürgünler Meclisi çalış-
malarının eksiklikleri ve geleceğe 
yönelik çalışmalarında öne çıkar-
ması gereken faaliyetler uzun uzun 
meclis üyeleri tarafından tartışıldı.

Önümüzdeki sürecin görevleri-
ni omuzlamak ve 
Meclisin aldığı ka-
rarları uygulamak 
üzere, 9 kişilik bir 
Yürütme Kurulu 
seçildi. Tüzel kişilik 
olarak Köln kentin-
de Dernekler ma-
sasına kayıtlı, (Rat 
der ExılantInnen in 
Europa e. V.) olarak 
faaliyet sürdürecek 
Avrupa Sürgünler 
Meclisinin, 4 aylık 
sürelerle toplanma-

sı genel kurul-
da karar altına 
alındı ve genel 
secimler süreci 
ve sonrasında 
yürütmek üze-
re, “Hasta tut-
saklar serbest 
bırakılsın”, “12 
Eylül hukuku 
ve tüm yargı-
sal sonuçları 
kaldırılsın” şia-
rıyla acil eylem 
planı çıkarıldı.

135 civa-
rında Meclis üyesi olan bileşenlerle 
daha sağlıklı ilişkinin sürdürülmesi 
ve mail grubu üzerinden meclis üye-
lerinin bilgilendirilmesi ve destek-
lerinin alınması görevinin süratle 
yerine getirilmesi gerektiği vurgu-
landı.

ASP’nin kuruluşunda destek olan 
imza koyan devrimci, demokra-
tik kurumlardan sadece ATİK in ve 
TÜDAY`ın  çalışmalara düzenli katkı  
verdiği  belirtilerek, diğer örgütler-
le  de görüşmeler yapılması ve çalış-
malara katkı sunmalarının istenme-
si, Yürütme Kurulunun önüne görev 
olarak konuldu.

Seçilen Yürütme Kurulu; Yayın 
Kurulu, Hukuk Komisyonu, Diplo-
masi Komitesi, Arşiv komitesi gibi 
ihtiyaç organlarını oluşturmaya yet-
kili kılındı. 

Saat 20.00 civarında sonlanan 
Genel Kurulda seçilen, yeni döne-
min Yürütme Kurulu şu isimlerden 
oluşmakta; Hasan Aksu, Selma 
Metin, Güneş Uzun, Hacı Demir-
kaya, Süleyman Şahin, Fevzi Kara-
deniz, Bektaş Karakaya, Ganime 
Gülmez, Nejat Pişmişler.

ASM Genel Kuruluna  katılama-
yan Doğan Özgüden, İnci Tugsavul 
ve Metin Cansız`dan gelen yazı-
lı  mesajlar okundu. TÜDAY (Türki-
ye/Almanya İnsan Hakları Derneği) 
Başkanı İlkay Yılmaz`da Genel kuru-
lu selamlayarak, birlikte çalışmaya 
yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.

Yeni Seçilen  ASM Yürütme 
Kurulu`nun, 11 Nisan 2015 Cumar-
tesi saat 11.00 de, Frankfurt’ta top-
lanacağı ve önümüzdeki dönemin 
çalışmalarını planlayacağı duyurul-
du.
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Demokratik Güç Birliğinin Wies-
loch Alevi Kültür Merkezinde düzen-
lenen “Ortadoğu’daki Gelişmeler ve 
Görevlerimiz” konulu panel, başkan 
yardımcısının yapmış olduğu kısa 
bir açılış konuşması ile panele baş-
lanılmıştır.  Konuşmada özellikle 
Demokratik Güç Birliğinin önemine 
değinildi. Aynı zamanda Türkiye’de 
yapılacak olan genel seçimlerdeki 
duruşumuzun HDP den yana olması-
nı vurguladıktan sonra, bir dakikalık 
saygı duruşu yapıldı.

Akabinde AABF temsilcisi sözü 
alarak, 2015 yılına hangi koşullarda 
gelindiğini hatırlatırken, bu koşulları 
ve gelişmeleri iyi anlamak ve kavra-
mak için yoğunluklu olarak Ortado-
ğu ve Avrupa’nın derin analizlerinin 
yapılmasının önemini vurguladı. 
Aynı zamanda Ortadoğu’nun emper-
yalist çıkarların petrol kaynaklı odak 
noktası olduğunun altını çizen tem-
silci, devrimci demokratların şu anki 
önemli görevlerden birisinin gerici 
barbar IŞİD çetelerine karşı müca-
dele etmek olduğunu belirtti.  Bu 
süreçte AKP’nin Suriye savaşındaki 
rolü bariz bir şekilde ortadayken, 
önümüzdeki seçimlerde HDP’nin 
barajı aşamamasının AKP’nin ekme-
ğine yağ sürmek olduğunu belirten 

temsilci IŞİD çetelerinin emperyalist 
çıkarlar doğrultusunda hakların kar-
şısına çıkarıldığını ve özellikle AKP 
iktidarının desteği vurgulandı.

İkinci olarak sözü alan panelist, 
ATİF adına konuşmasına başlama-
dan önce Kobane’de şehit düşen 
savaşçıları ve Özgecanı selamladı. 
ATİF temsilcisi Ortadoğu’daki süreci 
iki şekilde değerlendirilebileceğini 
belirtti. Öncelikle Türkiye açısından 
bakıldığında tarihsel olarak devlet 
yapısının Kemalist faşizmi olduğu-
nun önemle vurgulamak gerekir. 
Süreç yakından takip edildiğinde, 
şuan Kürt özgürlük mücadelesinin 
daha farklı boyutlandığını ve tarihsel 
süreçte bu mücadelenin genişleyen 
boyutunu destekleyenler tarihte 
kazananların olacağını söyledi. 
Temsilci, aynı zamanda geldiğimiz 
topraklarda kadına yönelik şiddet 
ve katliamların artması, Özgecan ve 
isimleri duyulmayan binlerce kadın 
olduğu gibi, kadınların bu baskı ve 
zulme karşı direniş ve mücadeleyi 
ortaklaştırma çabalarının daha da 
güçlendirdiğinin verisi ile karşı kar-
şıya olunduğunun öneminin üzerin-
de durdu.

ADHF adına katılan panelist DGB 
gibi böylesi birliklerin önemi üzeri-

ne durdu. TC’nin Osmanlı faşist dü-
zeninin devamı olduğunu söyleyerek 
sunumunu sürdürdü. IŞİD vb örgüt-
lemelerin emperyalistler tarafından 
ortaya çıkarıldığı ve emperyalist 
çıkar güdümlü hareket olduklarını 
anlatan temsilci, bu değerlendirme-
den sonra genel seçimlerde HDP’yi 
desteklediklerini belirtti ve kendileri 
açısından birleşik sosyalist Kürdis-
tan hedeflediklerini anlattı.

NAVDEM adına panele katılan 
temsilci Kobane ve Rojava direniş-
lerinin Anadolu ve Mezopotamya 
direniş geleneğinin bir devamı ol-
duğunun altını çizerken, 4 parçaya 
bölünmüş olan Kürt kurtuluş müca-
delesinin gerçekliğinin göz ardı edi-
lemeyeceğinin gerçeğini belirtti. Na-

sıl ki geçmişte mücadelede Mahirler, 
Denizler ve İbrahim örnek alındıysa 
aynı zamanda şu anki Kürt ve en-
ternasyonalist devrimcilerin direniş 
ve mücadeleleri örnek alınmalıdır. 
NAVDEM temsilcisi önümüzdeki dö-
nemde enternasyonal dayanışmanın 
aynı şekilde devam edip artmasını 
umduklarını anlattı. Bu mücadelenin 
salt Kürt mücadelesi olmadığının al-
tını çizen temsilci, bunun bir insanlık 
mücadelesi olduğunu vurgulayarak 
sunumunu sonuçlandırdı.

250 kişinin katılımı ile gerçekle-
şen panelde soru yanıt bölümünde 
canlı tartışmalar yaşanmış ve panel 
bu hava içerisinde başarıyla sonuç-
landırılmıştır.

Wiesloch Alevi Kültür Merkezinde DGB Paneli Gerçekleşti
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2014’te Villingen’de iki kez eylem 
düzenleyen ırkçı – faşist PEGIDA, 
üçüncü eylemini 02.03.2015’te, Vil-
lingen Münster Platz’da, 50 civarında 
bir katılımla gerçekleştirdi..

ATİF, Yeni Kadın, ADHK, MLPD, 
Antifaşist Organizasyon Villingen – 
Schwenningen, DKP olarak yaklaşık 
120-150 kişinin katılımıyla karşı bir 
duruş sergiledik.

Yerli ve göçmen sol örgütlerin dı-
şında DGB, kiliseler, SPD vb. parti-
lerin de yer aldığı ikinci bir protesto 
eylemi yaklaşık aynı saatlerde 200 
kişilik bir katılımla başka bir alanda 
gerçekleşti.

Eylemin sürdüğü saat 20.00’ye ka-
dar, polisin devrimci – demokratların 
bulunduğu topluluğa karşı kameraya 

çekme, sözlü sataşma vb 
provakatif tavırlara girer-
ken, PEGIDA’nın yaptığı 
provokasyonlara göz yu-
man tavrı gözlerden kaç-
mıyordu.

PEGIDA’nın eylemi 
karşısında, kitlenin, ka-
rarlılığı ve coşkusu umut-
ları büyütüyordu. Etkili 
soğuk havaya rağmen 
kitle kararlılıkla alandan 
ayrılmayıp coşkulu slo-
ganlarını haykırmayı sür-
dürünce, saat 20.00’ye 
doğru PEGIDA taraftarları alanı terk 
etmek zorunda kaldı. PEGIDA’nın 
alandan ayrılmasından sonra, bun-
dan önce olduğu gibi, bundan sonra 

da Villingen – Schwenningen’de ırk-
çı – faşist hareketlere karşı tavizsiz 
olunacağının altı çizilerek eyleme son 
verildi.

PEGIDA karşıtı Nürnberg 
halkı,”Nürnberger Bündnis 
Nazistopp”un çağrısıyla bir araya 
geldi ve ırkçı faşistleri yürütmedi.

PEGIDA (NÜGIDA) adıyla yü-
rüyüş yapmak isteyen 50 kadar ırkçı, 
Nazi artıkları, Nürnberg`de karşı 
protestoyla karşılandı. Polisin yoğun 
güvenlik önlemi aldığı eylemde; anti 
faşist kitle hep bir ağızdan “Nazi 
propagandası yasaklansın” “Alman 
Polisi Faşistleri koruyor” “Yaşasın 
Enternasyonal dayanışma” sloganları-
nı haykırdı.

“Die Freiheit” adlı faşist örgütün 
sözcüleri (Tegetmeyer ve Sturzen-
berger) in ırkçılık kokan, İslamafobi 
yayan konuşmaları siren sesleri ve 
yuhalamalarla protesto edildi. 100 m 

kadar polisin güven-
liği altında yürüyen 
NÜGIDA` cı ırkçı 
grubun yolları kitle-
sel bir şekilde kesildi. 
Yürümelerine engel 
olundu.

1500 civarında Al-
man halkından ilerici 
,anti-faşist, sendikacı, 
işçi ve emekçinin 
katıldığı gösteride, 
DKP, MLPD, SDAJ, 
VERDI ve Otonom 
gruplar yer aldı. IG 
BAU sendikasının me-
gafonundan Enternasyonal marşı ve 
komünist işçi marşları dinletildi. “Bu 
sorunu kökten işçi sınıfı çözecek” 

şeklinde sloganlar atıldı. Eyleme göç-
men örgütlerinden ATİF, DİDF, AGİF 
kitlesi de  flama ve ırkçılığı teşhir 
eden dövizlerle eylemde yer aldılar.

Hollanda Arnhem kentinde faa-
liyetlerini 34 yıldır sürdüren Arn-
hem Türkiyeli İşçiler Derneği 35. 
Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Üyelerin ezici çoğunluğu ile 
yapılan Genel Kurul, açılıştan son-
ra yapılan saygı duruşundan sonra 
34. Yönetim Kurulu adına yapılan 
açılış konuşmasında Hollanda’da 
son yıllarda işçi ve emekçilerin 
üzerindeki baskı ve sömürünün 
katmerleştiğini ve hak gaspları-
nın yoğunlaştığı vurgulandı. Diğer 
yandan geldiğimiz coğrafyada gün 
be gün artan sistem baskıları, ka-
dına yönelik şiddetin ve kadın kat-
liamlarına karşı mücadelenin öne-
minin altı çizildi. Konuşmada aynı 
zamanda gerici ve barbar İŞID 
çetesine karşı enternasyonal mü-
cadeleyi, Kobane de olduğu gibi, 
sahiplenmenin ilerici, demokrat ve 
devrimcilerin görevlerinden birisi 
olduğu vurgulandı.  

Açılış konuşmasından sonra, 
Divan seçimi gerçekleştirilmesiy-
le faaliyet raporunun okunmasına 
geçildi. Faaliyet raporu üzerinde 
tartışma yürütüldükten sonra oy 
birliği ile onaylandı. Akabinde 
Mali rapor sunularak, aynı şekilde 
onaylandıktan sonra  Denetim Ku-
rulu raporu sunuldu.

Yeni yönetim organlarının seçi-
mi öncelikle Yönetim Kurulu se-
çimi ile devam etti. Yeni Yönetim 
kurulu 5 kadın iki erkekten oluşa-
rak seçilmiştir. Denetim Kurulu 
seçimi 2 kadın üyenin yer alma-
sıyla onaylanmıştır.

Yeni yönetim organlarının se-
çiminden sonra 22 Mart’ta yapıla-
cak olan HTİF 28. Dönem Kong-
resine katılacak 9 delege oy birliği 
ile seçildi. 

Genel Kurul, dilek ve temenni-
ler bölümünün ardından sonuçlan-
dırılmıştır.

ATİD 35. Genel 
Kurulunu Gerçekleştirdi

PEGIDA`YA KARŞI VILINGEN’DE ORTAK DURUŞ

Nürnber´de Irkçı “NÜGIDA” Bloke Edildi

Irkçı PEGIDA hareketine karşı 
binlerce insan yine sokaktaydı. Her 
Pazartesi günü Hauptwache’de ey-
lem yapan faşist PEGIDA hareketi-
ne karşı her Pazartesi günü anti-fa-
şistler de sokaktalar. 30 – 40 kişiyle 
yapılan PEGİDA eylemlerine kar-
şılık binlerce antifaşistin duruşu, 
bu hafta da değişmedi.

Saat 16:30’da toplanmaya 
başlayan kitle, ilerleyen zamanla 
birlikte binleri buldu. Birçok Tür-
kiyeli göçmen örgütün yer aldığı 
kitle içinde ATİK, YDG ve Yeni 
Kadın da yer aldı. Polis koruması 
altında eylemini gerçekleştiren 
PEGIDA’nın karşısında, barikatlar 
arkasında antifaşistler, ses çı-
kartıp, slogan atarak PEGIDA’nın 
sesini bloke ettiler. PEGIDA’nın 
yürüyüş yapacağı istihbaratından 
dolayı kısa süreli bir kovalamaca 
yaşansa da, eylem sırasında bir ar-
bede yaşanmadı

PEGİDA eyleminin, yürüyüşünü 
yapamadan sona ermesiyle, bir kez 

daha eylem amacına ulaşmış odu. 
Eylem sonrası dağılan anti-Faşist-
lerle PEGIDA’cıların karşılaşmış 
olması sonucu gerginlik yaşandı. 
PEGİDA eylemcilerini koruyan po-
lis, antifaşistlere saldırdı. Yaşanan 
arbede sonucu bazı kişiler göz altı-

na alındı.
Birçok ilerici kurumun toplan-

tılar yaparak, ortak kararlar alarak 
gerçekleştirdiği bu eylemler, belli 
bir düzlemde ortak hareket edebil-

menin çok önemli olduğunu bir kez 
daha kanıtlamış oldu. Eylemlerin 
birlikte, ortak kararlar alarak ya-
pılması gerektiğine yönelik irade 
ortaya konulmuş oldu. Frankfurt 
ANK (Anti Nazi Koordination) çatısı 

altında bir araya gelen dev-
rimci-demokratik ve ilerici 
kurumlar, eylemlerin devam 
edeceğini, polisin tavrını ise 
sert bir şekilde kınadıklarını 
belirttiler.

Eylemler önümüzdeki 
Pazartesi devam ediyor. Ey-
lemlerde Hartz 4 karşıtı Pa-
zartesi eylemcileri de destek 
verdi. PEGIDA’nın günlerden 
beri yürüyüş propagandası-
nın bu hafta da engellendi. 
Kilise köşesine adeta sıkışıp 

kalan az sayıdaki PEGIDA taraf-
tarlarının ırkçı propagandasının 
polis tarafından korunuyor olması 
kitlede tepkilere neden oluyor. 
Frankfurt halkı bu hafta da PEGIDA 
yürüyüşüne geçit vermedi.

Frankfurt PEGIDA’ya Geçit Vermiyor
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