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ATiK EMPERYALİZME, FAŞİZME ve HER TÜRDEN GERİCİLİĞE KARŞI

LONDRA’DA KİTLELER 
IRKÇILIĞA VE FAŞİZME 

HAYIR DEDİ!
2001 11 Eylül ikiz kuleler, 11 Mart Madrid 

ve 7 Temmuz 2005 Londra saldırılarından son-
ra Avrupa’da “terörle mücadele” öncelikli bir 
yer aldı. 7 Ocak 2015 tarihinde Parisde Char-
lie Hebdo mizah dergisine yapılan saldırıdan 
sonra Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ve AB mev-
cut anti-terör yasalarının tekrardan günde-
me alındı. Charlie Hebdo dan hemen sonra AB 
Konsey başkanı Tusk, bir sonraki AB Konseyi-
nin toplantısının gündemine terörle mücade-
leyi almıştır. Bunun yanı sıra ilk adım olarak 
11 ocakta Amerikan ve on Avrupa bakanlarıyla 
yapılan bir görüşmeden sonra bütün uçak yol-
cularının bilgilerinin bir veri bankında topla-
nılması önerildi ve onaylandı. Charlie Hebdo 
saldırısı AB ülkelerinde yoğunlukla uygulanan 
ve tartışılan terörle mücadele yasa ve uygula-
maları yanı sıra, AB sınırlarının daha sıkı gü-
venlik olması tartışmaları yükseldi.

AVRUPA’DA TERÖR BAHANESİYLE 
TEMEL HAKLARA SALDIRILMAKTADIR!

FRANKFURT’DA AVRUPA 
MERKEZ BANKASINA 

KARŞI ÖFKESELİ ATİK’E ÜYE FEDERASYONLAR KONGRELERİNİ 
BAŞARIYLA SONUÇLANDIRDI!
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Emperyalist Saldırılara Karşı ATİK 23. Kongresinde Buluşalım!
Dünyanın  bir çok ülkesinde başta işçi 

ve emekçiler olmak üzere yüzde doksan 
dokuzlara yönelik her türlü saldırılara 
karşı toplumsal hareketliliğin yükseldiği, 
emperyalist bölgesel savaşların taşeron 
ülkeler ve örgütler vasıtasıyla yaygınlaştığı 
bir dönemde geçmekteyiz. Bugün ulus-
lararası arenada insanlığa yönelik utanç 
verici uygulamalar en üst noktaya tırman-
mış durumdadır. İşçi sınıfına, emekçilere, 
göçmenlere, işçi ve öğrenci gençlik ile ka-
dınlara, çeşitli ulus ve azınlıklara yönelik 
emperyalist-kapitalist sistemin saldırıları 
fütursuzca devam etmektedir. Mevcut sis-
temin insanlığa sunduğu felaket tablosu; 
savaş, talan, ölüm, işgal, yoksulluk, çevre 
tahribatı, katliam ve zulümdür. Buna karşı, 
“Zulmün olduğu yerde isyan meşrudur” 
şiarıyla yola çıkan ezilen mazlum halklar, 
her türlü bedel ödemeyi göze alarak mü-
cadeleyi yükseltmeye devam etmekteler. 

Kıta Avrupa’sında krize çözüm arayış-
ları bitmez tükenmez bilmeyen yeni yol 
ve yöntemlerle devam ederken; işsizliğin 
ve yoksulluğun hat safhaya ulaşması, iş 
güvenliğinin ortadan kaldırılması, ücretle-
rinin düşürülmesi, sağlık ve eğitimin özel-
leştirilmesi gibi uygulamalar yetmiyormuş 
gibi; yeni hak gasplarını içeren paketler 
sürekli devreye konulmaktadır. Paris’de 
Charlie Hebdo baskını ve DAİŞ saldırıları 
bahane edilerek yeni ırkçı ve ayrımcı yasa-
lar çıkarılarak yürürlüğe konulması, çıkarı-
lan ‘anti-terör yasaları’ ile toplumun baskı 
altına alınarak militarizmin güçlendirilme-
si, buna paralel olarak demokratik hak ve 
özgürlüklerin gasp edilerek ortadan kal-
dırılması günlük yaşamımızın bir parçası 
haline getirilmiş durumdadır.

Uzun yıllardır emperyalist rekabetin 

merkezi olan Ortadoğu’da insanlığa yaşa-
tılan zulmün ardı arkası kesilmiyor. DAİŞ 
taşeron örgütü aracılığı ile Ortadoğu’nun 
kadim halklarına her türlü zulüm reva gö-
rülmektedir. Emperyalistlerin uzun yıllar-
dır sürdürdüğü bu saldırılara karşı hiçbir 
zaman boyun eğmeyen bu kadim halklar 
bu bölgede isyan bayrağını yükseklerde 
tutarak emperyalistlerin heveslerini kur-
sağında bırakmaya devam ediyorlar. Bu 
bölgenin bir parçası olan Türkiye’de başta 
kadınlar olmak üzere, İşçi ve emekçilere, 
ezilen mazlum ulus ve azınlıklara, Aleviler 
ile farklı inançlara yönelik imha, inkar, her 
türlü baskı, şiddet ve tecavüz her geçen 
gün artarak devam ediyor. 

Avrupa’da yaşamak zorunda bıraktı-
rılan biz göçmenler; bu saldırılara karşı 
yaşadığımız ülkenin işçi-emekçileri ile bir-

likte ortak mücadeleyi yükseltmek bir zo-
runluluktur. Bugün gerek uluslar arası are-
nada gerekse Avrupa’da işçi ve emekçile-
rin direnişi yükselirken, sokaklar kitlelerin 
mücadele ateşiyle aydınlanmaktadır. Tüm 
ezilenlerin, özelde göçmen işçi ve emek-
çilerin ekonomik, demokratik, politik, sos-
yal, kültürel v.b. sorunlarını sahiplenmek 
ve eşitlik mücadelesini büyütmek, mevcut 
saldırılar karşı bir dalga kıran oluşturmak 
elzemdir. Mücadele ivmesinin yükseldi-
ği bu süreçte, Taksim ve Kobane direnişi 
ruhunu kuşanarak, Avrupa’daki direniş ve 
grevlerle bütünleştirip isyan ateşini büyü-
terek, egemen sınıfların korkularını büyüt-
mek için, Almanya’nın Frankfurt şehrinde 
Avrupa Türkiyeli işçiler Konfederasyonu 
23. kongresinde buluşalım! 

18 Mart günü dünyadaki dör-
düncü büyük silah ihracatçısı olan 
Almanya’nın Frankfurt kentinde bir 
kaç saat boyunca şiddetli sokak çatış-
maları yaşandı. 2012 ve 2013 yılında 
Blockupy eylemler sırasında aşırı polis 
baskısı yaşanmıştı. Son olarak yaşanan 
Blockupy eylemlerinde polisin kısa sü-
rede olsa şehrin doğusunda kontrolü 
kaybettiğini görüldü.

2012 yılında Blockupy eylemleri-
ne karşı pek çok yasak vardı, hatta en 
çok tartışılan durum ise bir konserin 
yasaklanması olmuştu. Sonunda yar-
gı yolu 
üzerinden 
sadece bir 
y ü r ü y ü ş 
gerçekle-
şebilmişti. 
2013 yı-
lında pro-
testo yü-
rüyüş ro-
tası yasak-
lanmıştı . 
Buna karşı 
Blockupy 
g ü ç l e r i 
a ç t ı k l a -
rı davayı 
kazanma-
larına rağ-
men, gös-
teri fiilen 
engellen-
miş, yürü-
yüşün bir 
ke s i m i n i 
çembere 
alarak yü-
rüyüşü sabote etmişti. Kendi yasaları-
nı çiğnen Alman hükümeti verdiği me-
sajla istediği taktirde her türlü eylemi 
her türlü yöntemle durdurabildiğinin 
altını çizmiş oldu. Yürüyüşün olay-
lı yada olaysız olması önemli değildi. 

Bunu Hamburg’da Aralık 2013 yılın-
da Rote Flora (işgal evi) yürüyüşünde 
gösterdiler. 

Blockupy 2013 yürüyüşü birkaç 
yüz metre sonra polis tarafından en-
gellendi. Rote Flora yürüyüşü sadece 
50 metre ile gerçekleşmişti.

Alman Federal Polisi yaptığı ba-
sın toplantısında, Avrupa Merkez 
Bankası’nın ölümcül siyasetine kar-
şı direnenler, büyük baskı ve devlet 
şiddetine maruz kalacağını açıklamı-
tı. Alman Devleti yaptığı gözdağıyla 
Frankfurt’a gelen aktivisteri engelle-

meye çalıştı. Yaptıkları basın toplantı-
sında, bir büyük polis-ordusunun ola-
cağını duyurmuştu. Yaklaşık 10.000 
polis, 100 km NATO dikenli teli çitler, 
bütün Almanya’nın TOMA’larının 
%80’i ve çok sayıda helikopter kulla-

nacağını duyurmuştu.
Blockupy 2015, kapitalizm daha 

net, gerçek yüzünü gösterdiği bir dö-
nemde gerçekleşti. Kapitalist sistem-
den kaynaklanan yapısal şiddete kar-
şı, aslında her gün mücadele içinde 
geçmektedir. 18 Mart sabahı, insanlar 
sokaklara dökülürken kısa bir an için 
kurtuluş havası vardı. Yaklaşık 1000 
kişi, 5 ayrı noktadan harekete geçti 
ve kısa bir süre sonra Avrupa Merkez 
Bankası’nın hemen önündeydi. Bari-
katlar kuruldu, öfkenin büyük olduğu 
sokaklarda çevrede olan bankaların 

vitrini kırıldı ve bazı polis arabaları 
alevler içinde kaldı. Ölümcül kapitalist 
sitemin günlük şiddetine karşı öfke 
Frankfurt sokaklarına dökülmüştü. 
Devletin polis gücü böylece kısa bir 
süre için geri çekilme zorunda kaldı. 

Çok kısa bir an da olsa, insanlar güçsüz 
olmadığını göstermiş oldu. Gösteri sı-
rasında bir an için devletin gücüne bo-
yun eğilmediğinin mesajı verilmiş ve 
bu boyun eğmemenin günlük müca-
delede ve semtlere kadar inmesi ge-
rektiğinin mesajıdır bu aynı zamanda.

Blockupy 2015 eylemleri geride 
kaldı. Bu eylemin kazanımlarını ma-
hallelerdeki günlük mücadelemize 
taşımak önemlidir. Genellikle mili-
tan araçları kullanmamakta, Frank-
furt’taki Avrupa Merkez Bankasının 
çevresinde ki  militan çatışmalar son 
olmayacak. Kriz politikalarının baş uy-
gulayıcısı, yoksullaşmanın ve bundan 
ötürü yaşanan ölümlerin ana sorumlu 
organlarından olan Avrupa Merkezi 
Bankası’na karşı öfke esasta emperya-
lizme karşı öfkenin bir yansıması ola-
rak kendisini gösterdi. Biriken öfkenin 
dışa vurumu karşısında Alman polis 
gücünün ne derece aciz kaldığını gö-
rülmüş oldu. Daha sonrasından sendi-
kalar tarafından yapılan yürüyüşe bin-
lerce insanın katılımı ve polisin belli 
bir İtalyan ve Yunan aktivist grubunu 
sürekli taciz etmesi dahi ortaya çıkan 
özgüveni dindiremedi. Binlerce insan, 
haykırdığı sloganlarla mücadeleye de-
vam mesajını verdi. Örgütlü mücade-
lenin önemi her geçen gün daha net 
anlaşılmaktadır. Özellikle emperyalist 
politikaların ilk etapta hedefi olan 
göçmen gençliğin alanlarda yer alma-
sı, inisiyatif takınması, hazırlık süreci-
ne örgütlü bir şekilde katılması, blokaj 
eylemlerinde etkin olması şaşırtıcı 
değildir. Baskıların artmasıyla birlikte 
en dinamik kesimin göçmen gençliğin 
oluşturacağı gerçekliği daha net ola-
rak görülmüş durumdadır.

Emperyalist savaşlara, çevre kat-
liamlarına, ırkçı kışkırtmalara ve ka-
dınlara uygulanan ayrımcılığa karşı 
- YDG saflarında örgütlenelim! 

Avrupa Merkez Bankası’na Karşı Öfke Seli
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AVRUPA’DA TERÖR BAHANESİYLE 
TEMEL HAKLARA SALDIRILMAKTADIR!

2001 11 Eylül ikiz kuleler, 11 Mart 
Madrid ve 7 Temmuz 2005 Lond-
ra saldırılarından sonra Avrupa’da 
“terörle mücadele” öncelikli bir yer 
aldı. 7 Ocak 2015 tarihinde Parisde 
Charlie Hebdo mizah dergisine ya-
pılan saldırıdan sonra Avrupa’nın 
çeşitli ülkelerinde ve AB mevcut an-
ti-terör yasalarının tekrardan gün-
deme alındı. Charlie Hebdo dan he-
men sonra AB Konsey başkanı Tusk, 
bir sonraki AB Konseyinin toplantı-
sının gündemine terörle mücadeleyi 
almıştır. Bunun yanı sıra ilk 
adım olarak 11 ocakta Ame-
rikan ve on Avrupa bakanla-
rıyla yapılan bir görüşmeden 
sonra bütün uçak yolcuları-
nın bilgilerinin bir veri ban-
kında toplanılması önerildi 
ve onaylandı. Charlie Hebdo 
saldırısı AB ülkelerinde yo-
ğunlukla uygulanan ve tartı-
şılan terörle mücadele yasa 
ve uygulamaları yanı sıra, AB 
sınırlarının daha sıkı güvenlik 
olması tartışmaları yükseldi. 
Bu tartışmalar 2005 yılından 
beri işlev gören Frontex gibi 
yapılanmaların genişletilme-
sini içermekte. AB terörist 
olarak belirlenen örgütlerin 
Avrupa’da aktif olabilmesini 
önleyici bazı önlemler almış-
tır. Bu önlemlerden bazıları 
ise bu tür örgütlerin finans 
işlemlerini son derece zorlaş-
tırmak ve hatta örgütlerin ve 
bireylerin finans kaynaklarını don-
durmak ve bunu belirten AB listele-
rine alınması gibi... Bunun yanı sıra 
AB ülkeleri arasında kişiler ve şüp-
helenilen web siteleri hakkında bilgi 
paylaşımı artmıştır.

Anti-Terör Yasalarının Gelişi-
mi 

Genellikle anti-terör yasalarının 
11Eylül 2001 den sonra yürürlüğe 
geçtiği düşünülmekte. Oysa terör ve 
terörle mücadele yasaları bundan 
çok önceleri AB’nin gündeminde 
yer almaktaydı. Bilindiği üzere anti-
terör yasalarını AB üye ülkelerinde 
oldukça geniş tutulmaktadır. Bu ya-
salara; devrimci, ilerici, anti-faşist, 
anti-emperyalist kurum ve bireyler-
de tabi tutularak Avrupa ülkelerin-
de oldukça yoğunlaşmış bir taarruz 
başlamıştır. AB ülkeleri 2001 öncesi 
terörle mücadele gündemine ala-
rak şu anki yasaların zeminini ha-
zırlamış ve her saldırıyı bu yasaları 
daha da keyfi ve saldırgan duruma 
getirmiştir. Avrupa’da bu yasaların 
hukuksal zeminin 1997 de “Ams-
terdam Antlaşması” ile olmuştu. Bu 
antlaşmada AB olarak terörizme 
karşı ortak hareket etmenin yasak 

koşullarının temelleri atılmıştı. ABD 
2001 ikiz kule saldırısından sonra 
hem ABD de hem de AB de ortak 
hareket etme alanı genişletilmiş ve 
daha baskıcı yasalar yürürlüğe ge-
çirilmeye başlanılmıştı. Terör suçlu-
larına yönelik 2002 yılından itibaren 
Avrupa tutuklama kararı ve AB üye 
ülkeleri arasında İade sözleşmesi im-
zalandı. 

AB Bünyesinde Kurum ve Or-
ganlar

Bu süreçte bu uygulamalar her-

hangi bir terör saldırısına karşı dü-
şünülmüş yasalar salt buna yönelik 
işlev görmemiş, aksine AB sınırla-
rında göçmen ve mülteci akımlarına 
karşıda keyfi bir şekilde kullanıl-
mıştır. Mayıs 2005 yılında Avrupa 
dış sınırlarını korumakla görevli 
Frontex iş başına gelir.  Frontex bi-
lindiği üzere tamamen istihbarat 
servislerinin ortak çalışmasına ve 
göçmen, mülteci akımını durdur-
makla görevli olan, denetim dışı bir 
AB kurumudur. Aynı yıl içerisinde 
AB kurumu Europol güçlendirilir. 
Bunun yanı sıra AB iç güvenlik dü-
zenli komitesi kurulur. Bu komite 
AB ülkeleri arasında iç güvenlik, 
istihbarat konusunda daha geniş 
çapta ortak çalışmayı hedefleyen bir 
komitedir. 

Terörle Mücadele Koordinatö-
rü

AB içerisinde bu uygulamaları 
ortaklaştırma ve AB yönelimi olarak 
şekillendirmek için uzun yıllardır 
AB Terörle mücadele koordinatör-
lük görevi yaratıldı. Bu koordinatör 
AB Konseyi adına AB içerisinde te-
rörle mücadele konusunda en geniş 
yetkiye sahip olan kişidir. Görev-

lerinden birisi ise anti-terör yöne-
limleri konusunda AB üye ülkele-
ri  arasındaki iletişim sağlamak ve 
düzenlemek ve AB’nin bu konudaki 
stratejisinin uygulanmasına denet-
lemektir. AB üye ülkeleri arasındaki 
bilgi alışverişi koordinatör aracı-
lığıyla açık yapılırken daha kapalı 
bilgi alışverişi istihbarat servisleri 
üzerinden yapınmaktadır. ABD bil-
gi edinme konusunda özel bilgi ya-
salarının çoğunluğunu değiştirerek 
yada değiştirmeden ABD’ye seyahat 

yapan yolcular hakkında ve tehdit 
olarak gördükleri ülkelerin vatan-
daşlarını geniş çapta gözetlemesi ve 
illegal yöntemlerle bilgi toplaması 
Edwar Snowden’ın NSA yöntem-
lerini ifşa etmesinden sonra tüm 
boyutu ile açığa çıktı. Bunlar 2001 
den sonra daha çok uygulanıyor 
gibi görünse de ABD istihbaratının 
20. Yüzyılın başlarından itibaren 
bilgi toplama yöntemini özellikle o 
dönemin soğuk savaş adı altından 
Sovyetler Birliğine karşı en sık kul-
lanılan metotlardan birisiydi. AB ve 
ABD arasında uzun yıllar yolcuların 
uçuş ve özel bilgilerinin kullanıl-
ması ve kaydedilmesi konusunda 
tartışma yürütülmüş fakat 2012 de 
ABD ile bu konuda bilgi paylaşılma-
sı için bir sözleşme imzalanmıştır. 
Seyahat ve özel bilgilerin yanı sıra 
18 Kasım 2011 de ise ABD ye kişi-
lerin banka bilgilerinin aktarılma-
sını içeren sözleşme imzalanır. Bu 
sözleşme SWIFT sözleşmesi olarak 
bilinir ve ABD ye banka bilgilerini 
kullanma ve kaydetme konusunda 
olağanca yetki sunar. 

AB içerisinde yürürlüğe geçen 
diğer bir uygulama ise bütün üye 

ülkelerin vatandaşlarının pasaport-
ları biometrik özellikler içermekte, 
bunlar parmak izi ve sıfat özellikle-
ri. Aynı zamanda patlayıcı maddele-
re yönelik yasalarda daha keskinleş-
tirilir. 2008 yılında AB Komisyonu 
patlayıcı madde fabrikaları, bayileri 
ve kullanıcıları bütün stok yönetim 
sistemlerini açık tutmaları gerekti-
ğine dair kural ve talimatlar vermiş-
tir. Bunlar kaybolan yada çalınan 
patlayıcı maddeleri daha iyi takip 
edebilmek için kullanılmayı hedef-

leyen kurallardı. 2012 
yılının Kasım ayında 
patlayıcı maddelerin 
üretiminde kullanılan 
ham maddelere yöne-
lik yasalarda gözden 
geçirilmiş ve daha bas-
kıcı yasalara yol açmış-
tır. 2009-2011 İstikrar 
yöntemi için gösterge 
programı  (Indicative 
Programme for the Ins-
trument for Stability) 
Avrupa Komisyonunun 
3 yıllık bir planıydı. Bu 
planın hedefi terörizmi 
ve geniş imha silahları-
na karşı daha keskin bir 
“mücadele” vermekti. 
Plan özellikle üç bölge 
üzerinde yoğunlaştı; 
Pakistan, Afganistan ve 
Afrika’nın sahil bölgesi. 

2001 de olduğu gibi 
Charlie Hebdo saldırı-

sında aynı şekilde devlet, politikacı 
ve medya tarafından geniş kitle be-
yin yıkanması ve polis, “demokrasi” 
Fransa cumhuriyetçiliği, medeniyet 
ve ulusal birlik söylemlerinin lehi-
ne kullanılmakta. Saldırıdan önce 
popülaritesi oldukça düşmüş olan 
Hollande ve hükümeti, saldırıyı 
kendi çıkarları için kullanacakları 
şaşırtıcı olmadı.  Sağ ve aşırı sağ-
cı politikacılarla beraber Hollande 
hükümeti yeni anti-terör yasaları çı-
karma girişimlerinde bulunacakları 
beklenilecek bir hamle iken, Front 
National saldırıyı göçmen akımını 
durdurmak için ve bazı göçmenle-
rin Fransız vatandaşlığını geri talep 
etmek için kullanacağı aşikâr. Bu tür 
girişimler sadece Fransa’da değil 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki an-
ti-terör yasalarındaki değişiklikleri-
ne gözden geçirelim. 

Hollanda
Hollanda kabinesi hazırlıkta olan 

bazı anti-terör yasalarının hızlandı-
rılması konusunda harekete geçti. 
Bu yasaların bazıları ise Hollanda 
vatandaşı olup da şu veya bu şekil-
de cihatçı eğitim kamplarına katı-
lan yada internette kışkırtıcı yazılar 
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paylaşanların vatandaşlığının geri 
alınması. Terör şüphelileri artık 
ülke dışına çıkamayacak ve bunla-
ra konut ve sosyal yardımlar veril-
meyecek. Aynı yöntemi kullanarak 
Hollanda’da da bu şüphelileri ulusal 
terör listesine alarak maddi kaynak-
larını dondurmak istemekte. Kabine 
şüphe üzerine bazı “cihatçıları” BM 
terörist listesine aldırmak istemek-
te. 

Belçika
Belçika’da tehdit boyutu 3. bo-

yuta alındı. Bu en üst boyut sayıla-
bilinir. Verviers ve Hebdo saldırıla-
rından sonra polis koruması altında 
olan yer ve bireyleri artık sadece 
polis değil, ordu da korumakta. Yak-
laşık 300 komando polis karakolla-
rını, mahkemeleri, Yahudi kurum-
ları ve Tihange nükleer santralini 
korumakta. Aynı zamanda hükümet 
terörle mücadele için 300 milyon ek 
ödenek ayırdığını açıkladı. Bunun 
yanı sıra 12 maddelik bir güvenlik 
paketinin onaylandığını ve uygula-
maya alınacağı bildirildi. Bunlardan 
bazıları ise, istihbarat örgütünün 
yetkileri genişletilecek, cihatçıların 
pasaportuna daha kolayca el konu-
labilinecek ve Belçika vatandaşlıkla-
rı geri çekilebilinecek. 

Fransa 
Fransa Charlie Hebdo saldırısın-

dan sonra olağanüstü hal durumun-
da. Polisler artık daha ağır silahlar 
kullanma yetkisine sahip. Aynı za-
manda 2600 yeni polis göreve başla-
tılacak. Hükümet 2018 yılına kadar 
425 milyon ek bütçeyi terörle mü-
cadele için ayırdığını duyurdu. İstih-
barat servisine daha çok kadro ilave 
edilirken, yetkileri genişletilmiştir. 
Bu yetkilerden birisi telefonların 
daha kolaylıkla dinlenebilir olması. 
Anti-terör uzmanları Fransa’da yak-
laşık üç bin kişiyi şu veya bu şekilde 
takip etmekte. Bunların cihatçılar 
olduğu söylense de genel gözlemle-
menin devrimci, ilericilerinde içinde 
olduğu bilinmekte. Fransız cezaev-

lerinde bulunan terör şüphelileri di-
ğer mahkûmların yanında tutulma-
makta ve tecritte kalmaktalar. Bunu 
diğer mahkûmları etkilememeleri 
sebebiyle yapıldığı söylenmekte. 
Savunma güçlerine yönelik yapılan 
tasarrufların bir bölümü geri çevril-
miş durumda. 

Almanya 
Alman Adalet bakanı Heiko Maas 

(SPD) zaman kaybetmeden bir dizi 
güvenlik önemleri sunacağını be-
lirtti. Bu önlemlerin planı Paris 

saldırısından önceydi fakat saldırı 
bu uygulamaların acilen yürürlü-
ğe geçirilmesine zemin hazırladı. 
Yeni yasaya göre terörizmi finanse 
etmek otomatik olarak suç olarak 
belirlenecek, aynı ülke dışında terör 
örgütü içerisinde eğitim almak suç 
olduğu gibi.  Bu süreçte, diğer Avru-
pa ülkelerinde olduğu gibi, cihatçı 
olduğu düşünülen kişilerin kimlik-
lerine el koyma yasasını kolaylaştı-
ran yasa değişikliğine karar verildi. 
Pasaportlara el konulabiliniyordu, 
fakat kimlik kartları için henüz bu 
yasa geçerli değildi. Bu yasanın al-
tında yatan amaç terör şüphelile-
rinin Türkiye üzerinden Irak yada 

Suriye’ye seyahat etmelerini engel-
lemekti. Paris saldırısından sonra 
yeniden telefon ve internet verile-
rinin kaydedilmesine yönelik olan 
tartışma tekrardan canlandı. Angela 
Merkel şirketleri bu verileri kaydet-
meleri için zorunlu kılmanın yolları-
nı aramakta. 

İngiltere
Charlie Hebdo saldırısından he-

men sonra İngilizler sınır denetim 
ve gözlemlerini sıklaştırdılar. Saldı-
rının üzerinden iki ay geçmiş olma-

sına rağmen hala bu yoğunlaştırıl-
mış sınır denetimi idame edilmekte. 
Aynı zamanda İngiltere’de Yahudi 
kurum ve marketlerinde gözlemde 
olan polis sayısı çoğaltıldı. Polislere 
yönelik bir saldırıyı önlemek için ek 
güvenlik önlemleri almış durumda. 
İstihbarat servislerinin yetkilerinin 
genişletilmesine yönelik tartışma 
yoğun bir şekilde devam ettirilmek-
te. Saldırıdan önce genel duruş,  bu 
yetkilerin genişletilmemesinden 
yana iken, saldırı sonrası yapılan 
tartışma ise yetkilerin genişletilme-
si üzerine değil fakat hangi önlem-
ler bu yetkilere dahil olacağıydı. Sal-
dırı öncesi telefonların dinlenmesi 

için izin al-
makta zorla-
nan güvenlik 
güçleri şimdi 
bu izinleri 
r a h a t l ı k l a 
a l a b i l m e k-
te. Başbakan 
C a m e r o n 
b u n l a r ı n 
mümkün ol-
ması için ça-
l ışmalarını 
başlatmıştır. 
Diğer ülke-
lerde olduğu 
gibi pasaport 
ve kimliklere 
el konulması. 
Bu özellikle 
cihatçı ola-
rak adlandı-
rılan kişilere 
yönelik bir 
u y g u l a m a 

olarak yansıtılmakta.  Böylesi bir 
durumda kimlikleri alınan kişilerin 
statüsü vatansız olacaktır. 

İspanya
Hükümet partisi Partido Popular  

ve en büyük muhalefet partisi PSOE 
geçtiğimiz haftalarda terörle müca-
dele konulu bir sözleşme imzaladı-
lar. Bu partiler kısa süre içeresinde 
bu sözleşmeyi yürürlüğe geçirebil-
mek için 12 maddeden oluşan deği-
şiklik tasarımını onayladılar.  Özel-
likle ceza kanununu genişletmeye 

yönelik girişimlerin olduğu be-
lirtilmekte. Bunda hüküm yemiş 
mahkumlara verilecek cezaların 
daha ağırlaştırılması önerilerden 
birisi. Tasarlanan diğer bir deği-
şiklik ise, gözaltına almayı kolay-
laştırmak. Aynı şekilde internette 
suç içerdiğini düşünülen bilgi ara-
ma, bilgi dağıtma yada ruhsatsız 
silah taşımada tutuklama kolay-
laştırılacak. Polis ve mahkemele-
rin yetki alanlarının genişletilme-
si bu önerilere dahil. Telefonların 
dinlenmesini ve emaillerin taran-
masını kolaylaştırıcı önerilerin 
olması AB ülkelerinin çoğunda AB 
onaylı yasa değişiklik önerilerinin 
aynısıdır. İspanya aynı zamanda 
AB Konseyine Yolcu İsim Kayıt 
sisteminin kullanılması konusun-

da ısrarcı davranmıştır. Bu sistemle 
polis ve adalet bakanlıkları kişilerin 
hareket alanını keyfi bir şekilde de-
netim altına alabilecektir.

AB üye ülkelerinde tasarlanan 
yada yürürlüğe alınan bu yasaların 
hiçbiri AB Konseyi onayı alınmadan 
yürürlüğe geçmeyeceği kesindir. Ül-
keler kendi bünyelerinde bağımsız 
olarak ülkesel yasalar çıkartsalar 
da AB boyutunda birçok uygula-
mayı ortaklaştırarak ele almakta ve 
uygulamakta. Yazı içerisinde bahsi 
geçen bu yasalar ve uygulamalar 
esasen çok yeni olmamakla birlikte 
Charlie Hebdo saldırısından sonra 
hızlandırılmış bir şekilde yürürlüğe 
geçirildi. Bu yasaların bazıları hala 
toplumsal ve politik tartışma ko-
nusu iken, saldırı bu tartışmaların 
içini boşaltmış ve adeta bu yasala-
rı her ne kadar anti-demokratik ve 
her türlü uluslararası hukuka aykırı 
olsalar dahi, sözde ‘terörle mücade-
le’ adı altında kendini zorunlu gös-
termekte ve mevcut tartışmaları or-
tadan kaldırmıştır. Şuan yürütülen 
tartışmalar her ne kadar İslami ci-
hatçılar üzerinde yoğunlaşıyormuş 
gibi görünse de bu yasaların yürür-
lüğe geçmesi bütün muhalif, dev-
rimci, demokrat, ilerici kesimleri de 
etkileyeceği ve bunlar üzerindeki 
baskıları arttıracağı aşikâdır. Buna 
yönelik bütün demokrat, ilerici 
yapı, örgüt ve kurumlar duyarlı olup 
bu uygulamaların anti-demokratik 
yapısını teşhir etmeli ve bu konuda 
toplumsal muhalefeti örgütlemeli-
dirler. 
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ATİK’E ÜYE FEDERASYONLAR KONGRELERİNİ BAŞARIYLA SONUÇLANDIRDI!
ATİF 
37. Genel Kurulu’nu başarıyla 

sonuçlandıran Almanya Türkiyeli 
İşçiler Federasyonu, ortaya koyduğu 
irade  ile sınıf çalışmasında ısrarcı 
olacağının mesajını verdi. 28 Mart 
tarihinde öğlen saatlerinde başla-
yan Genel Kurul’da Almanya’nın 13 
kentinden 81 delege hazır bulundu. 
Yapılan saygı duruşu öncesinde tüm 
katılımcılar Avusturya İşçi Marşı’nı 

hep bir ağızdan seslendirdiler. 
Divan seçimi sonrasında yapılan 

gündem tartışmalarında Denetim 
Kurulu raporunun, ATİF Yönetim 
Kurulu faaliyet raporundan önce 
okunması kararlaştırıldı.

Genel Kurul açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Süleyman Gürcan 
gündeme dair önemli konulara de-
ğindi. Egemenlerin krizleri vası-
tasıyla saldırılarını her geçen gün 
arttırdıklarını vurgulayan Gürcan, 
işçi ve emekçiler cephesinde bir-
liğin önemli olduğunu ve ATİK ve 
ATİF tarafından ortaya konan sınıf 
çalışmasının esas çalışma alanımız 
olduğunu dile getirdi. Avrupa’ya göç 
eden mülteciler ile dayanışmanın 
gerekliliği üzerinde duran Gürcan; 
“Kongrede süreci belirlemek, faali-
yetlerimizi, çalışmalarımızı değer-
lendirmek çok önemli bir noktada 
duruyor. Yeni saldırı politikaları 
önümüzdeki süreçte bizleri bekliyor. 
Yeni terör yasaları, özellikle Charlie 
Hebdo saldırısı sonrası daha fazla 
gündemdedir. Bunun yanında önü-
müzdeki günlerde gündeme gelecek 
olan toplu iş sözleşmesi önümüze 
gelecektir. Grev ve toplu sözleşme 
bağlamında işçi mücadelesi bastırıl-
maya çalışılıyor ve önüne çok büyük 
engeller çıkarılıyor. Göçmenler ya-
sasında da yenileştirmeler yapılarak 
göçmenler üzerindeki baskılar art-
tırılacaktır, böylece ilerici, devrimci 
göçmenler hedeflenmektedir. İş ala-
nında kadınlara yönelik sömürünün 
boyutu artmıştır, iş ücretlerinde 
kadınlara yönelik bariz ayrımcılık, 
istatistiklerle de ortaya konulmuş-
tur. Bunun yanında Ortadoğu’daki 
süreç de bizi ilgilendiriyor. Kobanê 

zaferi sonrasındaki süreçte de bizle-
re düşen önemli sorumluluklar var-
dır. Yoğun bir süreç var. Türkiye’de 
gelişen seçim sürecine ATİK olarak 
aktif destek sunulacaktır. Tüm akti-
vistlerimiz kendisini buna göre ko-
numlandırmalıdır. Burada ki coşku-
yu ATİK kongresine taşımalıyız. Bu 
anlamıyla Genel Kurul’a katılan tüm 
misafirleri ve delegeleri tekrardan 
selamlıyorum” diyerek konuşmasını 

bitirdi.
Yapılan 

açılış ko-
n u ş m a s ı 
sonrasın-
da Genel 
K u r u l ’ a 
Y ö n e t i m 
Kurulu ta-
r a f ı n d a n 
s u n u l a n 
siyasi tas-
lak tartış-
ması yürü-
tüldü. 15 
delegenin 
söz aldığı 
g ü n d e m -

de, bazı alan delegeleri yazılı rapor 
sundu. Yapılan tartışmalarda ortaya 
çıkan ekonomik kriz analizinin yanı 
sıra, yansımaları ve sonuçları üze-
rinde tartışmalar yürütüldü. Sınıf 
çalışması ekseninde işyeri ve işkol-
larında çalışmaların esas alınması 
gerektiği, yanı sıra sendikal faaliyet-
lere katılımın önemine dikkat çekil-
di.  Bu tartışmaların sonrasında, si-
yasi taslak Genel Kurul’un oyuna su-
nuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi

Bu gündem sonrasında, Denetim 
Kurulu raporu Genel Kurula sunul-
du. G7 eylem birliği toplantısına ka-
tılan bir aktivist, bu yıl Almanya’da 
gerçekleşecek olan G7 zirvesi hak-
kında bilgilendirme amaçlı bir su-
num gerçekleştirdi

MLPD Merkezi Komitesi adına 
Genel Kurul’a katılan bir temsilci bir 
konuşma gerçekleştirdi. Daha son-
rasında, Pedagog Metin Ayçiçek’in 
Genel Kurul’a gönderdiği mesaj 
okundu. Ayçiçek mesajında  “34 Yıl 
sonra ilk defa Türkiye’ye gittiğim-
den dolayı aranızda bulunamıyo-
rum ama bundan sonraki süreçte 
mücadelenizde sizinle tekrar birlik-
te omuz omuza olacağımı belirtmek 
isterim” şeklinde düşüncelerini ifa-
de etti

Bosch Waiblingen İşçi Temsilcisi 
Gürhan Ağ, Genel Kurul’a katılarak, 
sendikal mücadele hakkında bir su-
num gerçekleştirdi. Konuşmasında  
“Bazen çok detaya girip hedefi ka-
çırıyoruz. Bazen biz işçilerden kaçı-
yoruz ama aslında görevden kaçıyo-
ruz . Bizler ne derecede rol alıyoruz 
aktif olarak çalıştığımız yerlerde 
ve sendikalarda. Bu konuda aktif 

değiliz. Bizlerde sınıf bilinci olma-
lı, yoksa eksik olur. Ama her süreci 
detaylı değerlendirmek gerekir. Her 
şey aynı mı kaldı? Almanya’da Kapi-
talizm’ in şekli farklı. İşçi mücadele-
leri Almanya’da Kapitalizm’ in taviz 
vermesini getiriyor ama biz bunları 
tutamıyoruz. Güçlü sendikalar ara-
cılığıyla bir şeyler elde edilebiliyor. 
Birçok şeyler yapılıyor ama yetersiz 
ve az. Avrupa merkez bankasının 
yatırımları, yaptığı yardımlar so-
nunda patlayacak. Kapitalizm savaş 
çıkartıyor, silah satıyor ama kendisi 
savaşlara girmiyor. Emperyalistler 
Pazar kapmaya çalışıyorlar, bu ko-
nuda ortaklaşıyorlar. Almanya eko-
nomik olarak en büyük ülkelerden 
biri, ihracat oranı yüksek. Ülkeler 
Almanya’dan aldıklarını geri vere-
meyince borçlanmaya gidiyorlar. 
Almanya, ihracatının %60‘ını AB ül-
kelerine yapıyor. Almanya AB’ni yok 
olmasını istemez. Sendikanın içinde 
olursak bir şeyler yaparız. Olmadan 
bir şeyler yapılamıyor. Sarı sendika 
demekle bu iş bitmiyor. Mücadele-
nin her alanında olmalıyız. PEGİDA 
hareketinin çok ileri gitmesini Al-
man devleti istemez, çıkarına değil 
ama gerginlik için destek verir. Bü-
tün bu alanlarda ortak mücadele 
çok önemli. Almanya için de bunu 
yapabiliriz” şeklinde düşüncelerini 
ifade etti

HDP Parti Meclisi üyesi Hati-
ce Altınışık, genel kurula telefonla 
bağlanarak Genel Kurulu selamladı. 
Altınışık yaptığı konuşmasında şun-
ları ifade etti; “Genel Kurul divanı, 
ATİF, ATİK ve tüm delegeleri selam-
lıyorum. Bizim açımızdan çok heye-
can verici. Avrupa’daki süreci ortak 
örgütlemek çok önemli. Seçim süre-
ci, Ortadoğu’daki halklar için tarihi 
önemde. Kürt hareketinin getirdiği, 

çözüm sürecinin bu aşamasında, işçi 
sınıfı mücadelesi, kadın mücadelesi, 
demokrasi mücadelesinde önemli 
olanaklar da çok gelişti. Emek hare-
keti ve diğer halklarla ortak müca-
dele süreci gelişmiştir. Getirilmek 
istenen başkanlık sistemi, emekçi 

hareketin ve devrimci hareketin 
önünde büyük bir engeldir. Dayanış-
mayı, ortak mücadele ile ve seçim 
süreci ile birlikte yükseltmeliyiz. 
Seçim çalışmaları, seçmen kayıtları 
ve oy takibi çok önemli. Mücadeleyi 
birlikte büyüteceğimize inanıyorum 
ve Genel Kurulunuzu bir kez dana 
selamlıyorum”.

Telefon bağlantısının ardından, 
Genel Kurul faaliyet raporu okun-
du. Faaliyet raporu tartışmalarında 
23 kişi söz aldı. Tartışmaların son-
landırılmasıyla birlikte, Yönetim 
Kurulundan bir temsilci toparlama 
konuşması yaptı. Ardından  rapor 
oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle 
kabul edildi

Türkiyeli demokratik göçmen ör-
gütlerden AGİF de Genel Kurula me-
saj sundu. Sunulan mesajda; “ATİF 
kuruluşundan beri ezilenlerin sesi 
ve anti emperyalist mücadelenin 
yükselticisi olmuştur. Rojava ve Ko-
bane’deki direniş ruhuyla mücade-
lemizi ve ortak hareketimizi geliş-
tirmemiz gerekiyor. Bu ruhla Genel 
Kurulunuzu selamlıyoruz” denildi

Bu mesajın ardından ATİK kong-
resi için delegelerin seçimi gerçek-
leştirildi. Delegelerin seçiminden 
sonra ATİF’in yeni yönetim kurulu 
ve denetim kurulu seçildi. Dilek 
ve temenniler bölümünde yapılan 
konuşmalarla birlikte Genel Kurul 
sona erdirildi. Kurul sona erdikten 
sonra Onur Olgun tarafından kısa 
bir müzik dinletisi gerçekleştirildi

HTİF
Hollanda Türkiyeli İşçiler 

Federasyonu 28. Kongresini 
delegelerin çoğunluğu ile başarılı 
bir şekilde gerçekleştirdi.

27. Dönem Yönetim Kurulu 
tarafından açılış yapıldıktan sonra, 

saygı duruşu yapıldı. Yapılan açılış 
konuşmasında, geçmiş dönem 
politik değerlendirmelerin yanısıra, 
Türkiye’deki siyasi gelişmelere 
değinildi. Bunun yanısıra 
yaşadığımızı coğrafyadaki sağcı 
ırkçı gelişmelerin karşısında sınıf 
mücadelesini demokratik kitle 
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örgütleri düzeyinde ortaklaştırma 
çabalarının daha da güçlendirilmesi 
ihtiyacının altı çizildi.  

Açılış konuşmasından sonra 
Divan seçilerek gündeme geçildi. 
” Hollanda İşçi Sınıfının Durumu, 
Mücadelesi ve Görevlerimiz” konulu 
siyasi perspektif yazısı okunarak 
tartışmaya sunuldu. Yürütülen 
tartışmalarda öne çıkan önemli 
noktalar ise yaşadığımız toplumlarda 
hak alma mücadelesini, işçi sınıf 
mücadelesini ortaklaştırmak ve 
örgütlülüklerimizi bu doğrultuda 
güçlendirmekti. Bunu yerellerde 
DGB deki ilişkilerle beraber yerli 
kurumlarla sağlanacak ilişkilerin ağ 
şeklinde geliştirilmesinin doğru bir 
yöntem olacağı ve bu Federasyonu 
daha ileriye taşıyacağı kanısı ön 
plana çıktı. Geniş tartışmadan 
sonra perspektif yazısı oybirliği ile 
onaylanmıştır.

Perspektif yazısının 
onaylanmasının akabinden sonra 
Faaliyet raporu okunarak tartışıldı. 
Tartışmalarda vurgulanan ise 
Federasyonun yerel alanlarını 
nasıl ve hangi şekilde harekete 
geçirmesi konusunda belirlemeler 
yapmasıydı. Faaliyet raporunda ön 
plana çıkan ise Federasyonun geçen 
dönemde Gezi faaliyetlilerindeki 
ciddi çabalarıydı. Faaliyet raporu 
tartışmalarının ardından oybirliği ile 
rapor onaylanarak gündeme devam 
edildi. Mali rapor onaylandıktan 
sonra, Denetim Kurulu raporu 
sunuldu.

Yeni organların seçiminde 
Yönetim Kurulu için kendisini 
öneren 5 aday, oybirliği ile 
onaylandıktan sonra Denetim 
Kurulu 3 gönüllü aday ile onaylandı. 
Yeni yönetim organları seçildikten 
sonra 11-12 Nisan tarihlerinde 
yapılacak olan ATİK Kongresine 6 
delege seçilmiştir. 

Kongre dilek ve temennilerle 
bölümünden sonra Divan başkanın 
kapanış konuşması ile coşkulu 
ve yoldaşça sıcak bir ortamda 
sonuçlandırılmıştır.

ATİGF 
ATİGF 24. Kongresi Avusturya’nın 

çeşitli eyaletlerindeki derneklerde 
seçilen yaklaşık 49 delegenin katılı-
mıyla saat 13.30’da başladı.

Yönetimin sunduğu gündemle-
rin ilk ikisini gerçekleştirerek divan 
seçimine geçildi. Divan başkanı bir 
yazman ve sayman seçerek divan ta-
mamlanmış oldu.

Daha sonra gündeme ilişkin öne-
rilere geçildi. Bu önerilerin tartışıl-
masından sonra gündemler çoğun-
luk tarafından kabul edildi.

Sonrasında ise ATİGF Yönetim 
Kurulu adına Mustafa Çiçek açı-
lış konuşması yapıldı. Mustafa Çi-
çek özellikle son süreçte dünyada, 
Avusturya’da ve Türkiye’de gelişen 
politik gelişmelere vurgu yaptı.  
Afrika’da  gelişen  kitle hareketleri-

ni Türkiye’ye Gezi isyanı olarak yan-
sıması ve Gezi İsyanı’nın Türkiye 
halklarının üzerindeki ölü toprağı-
nı attığını belirtti. Türkiye’deki işçi 
kıyımlarına ve sermayeye peşkeş 
çekilerek ucuz iş gücü ve güvence-

siz çalıştırma uğruna yılda 5000 işçi 
katledildiğini söyleyen Çiçek, Avru-
pa’daki göçmenlerin her ülkedeki 
işçi kıyımları ve hak gasplarına kar-
şı dayanışma içinde enternasyonal 
mücadeleyi yükseltmek olduğuna 
özel bir vurgu yaptı.

Demokrasi mücadelesinin bas-
tırılması için iç güvenlik yasaları 
ve anti-terör yasalarıyla demokrasi 
güçlerinin ve devrimci mücadele-
nin bastırılmasını hedeflenmekte 
olduğunu söyleyen Çiçek, tüm bun-
lara rağmen Türkiye coğrafyasında 
muhalefetin daha da toplandığını 
ve devrimci dayanışmayla bu mu-
halefeti daha da yükseğe çıkardığını 
söyledi.

Yine Orta doğuda Kürt ulusu-
na yönelik geliştirilen politikalara 
yönelik Kürt ulusunun Rojava ve 
Kobane’de direnişler yaratarak be-
del ödeyerek DAİŞ çetelerini geri-
letmiş yenilgiye uğratmış ve tüm 
dünya halklarına umut saçmış ve 
devrimci cephede dayanışmayı ge-
liştirdiğini vurguladı. Kürt ulusu-
nun ve devrimci komünistlerin can 
bedeli verdikleri bu devrimci savaşı 
selamladı.

Yine Avrupa ve Avusturya’da iş-
çilere ve ezilenlere yönelik sömürü 
ağı derinleştirilmiş ve yasaların-
hukukun kapitalistlerin daha fazla 
kar ve rantı için tekrardan dizayn 
edilmiştir dedi.  Egemenlerin kendi 
iktidarlarının devamını sağlamlaş-
tırmak içinde iç güvenlik ve anti te-
rör yasalarıyla ırkçılıkla, kriminali-
zasyonla  halkın gözünü korkutarak 
istediği yasaları yasalaştırmakta ve 
taban bulmakta olduğunu belirti. 
Tüm  bunlara rağmen artık emek-
çilerin bu duruma karşı mücadeleyi 
büyüttüklerini belirtti.

Daha sonra yönetim kurulu adı-

na siyasal taslak yazısının okunma-
sına geçildi.

Siyasal taslağa yönelik delegeler 
söz haklarını alarak belli noktalarda 
eleştiriler getirildi.

Siyasal taslağa yönelik 15 yakın 
delege söz haklarını alarak belli 
noktalarda eleştiriler getirildi.

İşsizliğin ve yoksullaşmanın bu-
gün daha da artığını ve esnek ve gü-
vencesiz çalışmanın işçiler arasında 
ayrıştırmayı büyüttüğünü ve ırkçı-
faşist partilerin işçileri karşı karşıya 
getirdiği işçilerin birliğini baltaladı-
ğını belirtiler.

Tartışmaların merkezi genelde 
işçi sınıfı içinde ve iş yeri temsilci-
liklerinde örgütleme oldu. Bugün 
temel sorun anti-kapitalist müca-
delenin tarafımızdan örgütlenmesi 
gibi tartışmalar da yapıldı. Sendikal 
çalışmanın kapitalizme karşı müca-
dele alanı olarak ele alınması gerek-
tiği, göçmen işçilerin artık Avustur-
ya işçi sınıfının bir gücü olduğu ve 
bileşeni olduğu gerçeğine vurgular 
yapıldı.

Tartışmaların ve düşüncelerin 
belirtilmesinde sonra siyasal pers-
pektif oy çoğunluğu ile kabul edildi.

Daha sonra yönetim kurulun 
tarafından faaliyet raporu okun-
du. Okunan rapor sonrası tartış-
malara geçildi. .

Yaklaşık 12 delege faaliyet ra-
poruna yönelik eleştiri ve düşün-
celerini sundular. Kurumsallaşma 
ve kurumun önemine değinildi.  AK 
seçimlerine yönelik çalışma tarzına 
yönelik eleştiriler sunuldu. Dernek-
lerin işletilmesi ve yöneticilerin rol-
lerine ilişkin eleştiri ve düşünceler 
sunuldu.

İş yeri ve sendikal çalışmalara 
yönelik eleştiriler yapıldı. Pratik an-
lamda istenilen bir yönelime giril-
mediğine yönelik eleştiriler yapıldı.

Mülteciler politikalarına yönelik 
ciddi eleştiriler yapıldı.

Akabinde yönetim kurulu adına 

faaliyet raporunu toparladı. Topar-
lama sonrası rapor onaylandı.

Mali rapor okundu ve tartışıldı. 
Oy birliği ile kabul edildi. Sonrasın-
da ise ATİK siyasal tartışma tas-
lağı okundu.  Taslağın okunma-
sından sonra tartışmalar yapıldı. 
Kongrenin ilerleyen saatlerinde 
ATİK Kongresine  20 delege seçil-
di.

HDP Parti Meclisi Yürütme Ku-
rulu Üyesi Hatice Altınışık

Kongreye telefon bağlantısı ile 
katıldı.   Hatice Altınışık konuşma-
sında  “seçimler süreciyle birlikte 
omuz omuza birlikte mücadelenin 
önemine değindi. Türkiye’de bütün 
halklara yeni umut ve ışık saçarak 
özgürlük ve demokrasi mücadelesi-
ni motive ederek mücadeleye önem-
li zemin sunacak ve geliştirecektir 
dedi.  Emperyalizme ve faşizme 
karşı halkların birlikte koyuşunu 
örgütleyeceğimizi ve kadınlara, işçi-
lere, ötekileştirilenlere , azınlıklara 
umut ışığı saçacağız. Rojava dev-
rimi, Kobane direnişi sonrasında 
halklarımız almış oldukları güçle ve 
motiveyle seçim sürecinde  daha da 
güçlü taçlandıracağımızı bu umut 
ve coşku 12 Eylül Faşizmin barajını 
yerle bir edecek” dedi.  

Önergeler bölümüne geçilerek 
çeşitli konularda öneriler sunuldu. 
Ardından Yönetim ve Denetim ku-
rulu üyeleri seçilerek kongre “Bir-
lik-Mücadele-Zafer” sloganlarıyla 
sonuçlandırıldı

İTİF 
İsviçre Türkiyeli İşçiler 
Federasyonu – İTİF 24. Kongresini, 
İsviçre’nin Zürih şehrinde 29 Mart 
2015 Pazar günü gerçekleştirildi. 
36 delegenin 27 sinin hazır olduğu 
Kongrede, devrim ve demokrasi 
şehitleri için yapılan saygı duruşu 
ile başlandı. 
Divanın seçilmesi ve gündemlerin 
onaylanmasının akabinde 
İTİF başkanı 24. kongre açılış 
konuşmasını yaptı. Soykırımın 
100. Yılında hayatlarını kaybeden 
Ermenileri anarak, soykırımı 
gerçekleştiren faşist Türk 
Devletini lanetle kınayarak başladı 
konuşmasına. 
İki yıllık faaliyet dönemi içinde 
dünyanın bir çok bölgesinde önemli 
gelişmeler yaşanıldığına dikkat 
çekerek, Gezi isyanı ve Kobane 
direnişi bu sürecin en hareketli 
dönemin kapsamıştır dedi. 
Charli Hepdo katliamı ve çıkarılan 
anti terör yasaları, faşist örgütlenme 
olan PEGİDA´nın önünün açılması, 
yaşadığımız ülke İsviçre’de giderek, 
yoksulluk,  işsizlik, barınma 
sorunları hat safhaya çıktığı, 
kurumsal ırkçılık ve göçmen 
düşmanlığı giderek tırmandığına 
işaret edilerek, kurumlarımızın 
perspektifleri, yönelim ve çalışma 
tarzlarını düzelterek mutlaka 
güncel somut gelişmelere uygun bir 
politika yapılması gerektiği üzerine 
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durarak, bu kongre bu başaracaktır. 
Diyerek bitirdi konuşmasını.
Dost göçmen kurumlardan İsviçre 
Göçmen İşçileri Federasyonu - 
İGİF temsilcisi kongreye katılarak 
bir konuşma gerçekleştirdi. 
Konuşmasında “DKÖ´lerin sınıf 
mücadelesinin çok önemli 
araçlardan olduğunu ve buraların 
ne kadar güçlü olursa o kadar sınıf 
mücadelesine katkı sunulur. Kobane 
direnişe dikkat çekerek orada 
birlikte örülen direniş oldukça 
öğreticidir. Kongrenizi selamlıyor 
başarılı geçeceğine inanıyorum” 

diyerek bitirdi konuşmasını.
Ardından 23. Dönem faaliyet 
sürecinde yapılan çalışmaları 
konu alan 20 dakikalık sinevizyon 
gösterimi yapıldı.  
Kongreye mesaj gönderen 
Demokratik Kürt Toplum 
Merkezleri – DEM-KURD, 
Mesajında, Kobane direnişi 
ruhuyla selamlıyor, başarılı 

geçmesini diliyoruz denilerek, 
halkların kardeşliğine giden 
yolda dünyada tüm ezilen ulus ve 
sınıfların özgürleşmesi, Newroz un 
sıcaklığı ve direnişi Ortadoğu´daki 
hakların bir bir sonları geldiği bir 
dönemde, bizler çağdaş Kawaların, 
Denizlerin, Mahir ve İbrahimlerin 
ve Mazlumların bizlere bıraktığı 
mirasıyla özgürlük yolunda ki 
engelleri aşalım. 
Mesajdan sonra, Faaliyet raporu 
okundu.  Rapor tartışmalarında söz 
alan delegelerin bir çoğu sokağa-
pratiğe dönük azımsanmayacak 

çalışma örgütleyen federasyonun bu 
yönü önemlidir. Ancak zayıf kalınan 
diğer alanların örgütlenmesi ve 
politik eğitim, seminer ve panel 
çalışmalarına da ağrılık verilmesi 
gerektiğini ifade ettiler. Tartışmalı 
gecen bu bölüm oy birliği ile 
onaylandı. Faaliyet raporu esnasında 
divan yazmanı olan ve uzun bir 
dönem aramızda olmayan, kırmızı 

bültenlikten dolayı Yunanistan’da 
tutuklanmış ve ardından yapılan 
çalışmalar sonrasında serbest kalan 
Muzaffer Acunbay kongreye bir 
teşekkür konuşması yaptı. 
Kongreye davet edilen Basel 
Basta milletvekili Sibel Arslan 
bir konuştu. Arslan kongreyi 
selamladıktan sonra “yerel kumlarla 
ortak çalışmalara, sendika ve çeşitli
sivil toplum kuruluşlar ile pratik 
çalışmalar örgütlenmesinin önemi 
üzerine durarak, İsviçre deki konut 
sorunu üzerine önermelerde 
bulundu.”

Ardından siyasi perspektif raporu 
okunarak tartışmalara geçildi. 
Raporun ana başlıkları,  mevcut 
yasalar paralelinde göçmenleri 
bekleyen sorunlar, barınma-
konut sorunu, ilticacıların 
temel hak ve sorunları, gelişen 
kurumsal ırkçılık, göçmen işçi 
ve emekçilerin temel hak ve 
sorunları ve tüm bu sorunlarımız 
ışığında görevlerimiz şeklinde 
idi. Günlük yaşamımızda sürekli 
maruz kaldığımız sorunları 
işleyen rapora yönelik yapılan 
tartışmaların sonrası oy birliği 
ile onaylandı. 
Kongreye davet edilen, 
İsviçre Demokratik Haklar 
Federasyonu – İDHF ve İnsan 
Hakları Dayanışma Derneği 
– İHDD temsilcileri birer 
konuşma yaptılar.

İDHF temsilcisi, 30 Mart 1973 de 
Kızıldere de şehit düşen Mahir 
Çayan ve arkadaşlarını anarak 
başladı konuşmasına, Çalışmaların 
ve planlamaların somut olması, 
kurumların ihtiyacına uygun bir rota 
belirlemesi önemlidir. Ancak sadece 
bunları yapmak yeterli değildir. 
İnsanlığın kurtuluşu olan sosyalizm 
olduğunu sürekli söylemeliyiz ve 

ifade etmeliyiz diyerek birlikte 
çalışmaların önemine dikkat 
çekerek bitirdi konuşmasını.
İHDD temsilcisi de, Kongreye 
selamladıktan sonra insan hakları 
ve evrensel yasalar ve bugün 
uygulanan anti demokratik yasalara 
vurgu yaparak daha fazla böylesi 
kurumlara ihtiyaç olduğunun 
üzerinde durdu. Acunbay´ın 
özgürlük eylemleri bizlere oldukça 
önemli deneyler kazandırdı. Mülteci 
ve ilticacılar üzerine durarak, 
Türkiye deki hasta tutsaklar üzerine 
bir şeyler yapılması gerektiği ifade 
ederek bitirdi konuşmasını. 
Mali Raporun onaylanmasından 
sonra denetim kurulu raporu 
okundu. Ardından Yeni yönetim 
organları seçimi gerçekleştirildi.
24. Dönemin  önderliğine, genç 
kadın ve gen erkek yoldaşların 
çoğunlukta olduğu, yedi kişilik 
yönetim ve üç kişilik denetim 
kurulu seçildi. Ardından ATİK için 
7 kişilik delegenin seçilmesinden 
sonra, Kongreye Avrupa Sürgünler 
Meclisi’nin gönderdiği mesaj 
okundu. Mesaj özetle, Kongre 
selamlandıktan sonra, zor bir 
süreçten geçildiğini, Ortadoğu’da 
ki katliam ve direnişlere vurgu 
yapılarak Türkiye topraklarında 
her türlü baskı ve zulmün olduğu, 
işsizlik ve yoksulluk giderek artığını, 
sağlık, eğitim sistemi iflas etmiş 
ve ülke resmen acık cezaevi haline 
getirilmiştir. Bu anlamda görev dün 
olduğu gibi bugünde devrimcilere 
düşmektedir.”
60 civarında bir katılımla yapılan 
24. kongrede önemli tartışmalar 
ve yeni yönelimler üzerine yapılan 
eleştirilerle birlikte, birlik mücadele 
zafer yaşasın ATİK,YDG,YENİ KADIN 
denilerek bitirildi. 

United Nations Anti-Racism Day 
(Birleşmiş Milletler Anti-Irkçılık 
Günü) kapsamında birçok başkent 
ile eş zamanlı olarak Londra’da da 
ırkçılık ve faşizm karşıtı yürüyüşler 
düzenlendi.

New York, Atina, Sao Paulo’da da 
organize edilen ve international day 
of action (Uluslararası eylem günü) 
olarak nitelendirilen 21 Mart günü 
eylemin ikincisinde de yaklaşık 
10.000 insan Londra merkez sokak-
larını doldurdu.

Anti-Irkçı ve Anti-Faşist akti-
vistlerin, işçi sendikaları, öğrenci 
birlikleri, Avrupa Birliği mensubu 
Romanya, Bulgaristan ve Polonya 
göçmenleri, Roman’lar, Kürt, Müslü-
man ve Hristiyan grupların da des-
tek verdiği yürüyüşte, İngiltere’de 
yaşam sürdüren birçok toplumdan 
duyarlı vatandaşlar, Woodcraft Folk, 
Dale Farm destekçileri grubu, Save 
Lewisham Hospital grubu, Engelli-
ler grubu ve sivil toplum örgütleri 

de hazır bulundu.
United Nations Anti-Racism 

Day yürüyüşünün kökeni, Güney 
Afrika’da bulunan Sharpeville’de 21 
Mart 1960 tarihinde düzenlenen bir 
protesto sırasında 69 göstericinin 
polis tarafından öldürülmesine da-
yanıyor. Irkçılık ve ayrımcılık karşıtı 
değerli lider Nelson Mandela’nın 5 
Aralık 2013 günü hayatını kaybet-
mesinin ardından United Nations 
Anti-Racism Day yürüyüşü, hem 
Mandela’nın anısına hem de dün-
yada artan ırkçılığa dikkat çekmek 
üzere ilk kez gerçekleştirildi.

Londra’da düzenlenen yürüyüşte 
ayrımcılık, haksız yere suçlamalar 
ve ırkçılık karşıtı sloganlar atıldı. 
Yaklaşık 10 Bin kişinin katıldığı et-
kinlikte merkez Londra trafiğe ka-
patıldı. BBC binası önünde toplanan 
kalabalık buradan Trafalgar meyda-
nına doğru yürüyüşe geçti.

MP Diane Abbott kalabalığa ses-

lenişinde, 
“bugün 
burada 
tüm parti 
ve lider-
lerine, 
Muhafa-
zakarlara, 
Liberal-
Demok-
ratlara, 
İşçi par-
tililere, 
‘ırkçılık ve 
faşizme hayır’ demek üzere toplan-
dık. Politik partilerin göçmen karşı-
tı politikalarına dur demelerini isti-
yoruz. Düşük maaşlara sebep olan 
göçmenler değildir, düşük maaşla-
rın sebebi sömürücü işverenlerdir. 
NHS’in harcamalarını yükseltenler 
göçmenler de değildir, göçmenler 
olmasaydı NHS olmazdı.” ifadelerini 
kullandı.

Polis tarafından öldürülen si-

yahi vatandaşların yakınları, Mark 
Duggan’ın teyzesi Carol Duggan’da 
kalabalığa seslenerek, sevdiklerinin 
öldürülmesini dahi adalete getire-
meyen yargılayamayan yetkilileri 
eleştirdi. Düzenlenen organizasyon 
yaklaşık 4 saat sürerken binlerce 
insan, müzik dinletisi ve konuşma-
ların tamamlanması ile Trafalgar 
meydanından sessizce ayrıldı ve 
etkinlik son buldu. Eyleme ATİK 
üyeleri de katıldı.

Londra’da 10 Bini Aşkın Kişi Irkçılığa ve Faşizme HAYIR Dedi
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