SOSYAL HAKLARIN KISITLANMASINA, İŞSİZLİĞE
SAVAŞA, AYRIMCILIĞA, IRKÇILIĞA KARŞI

EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, BARIŞ İÇİN
Savaşların, ırkçılığın, krizlerin, çevre yıkımının, sömürünün, yoksulluğun hüküm sürdüğü
bir dünyada; işsizliğin, ayrımcılığın, dışlanmanın, sosyal haklarımıza karşı saldırıların giderek arttığı Almanya`da emeğin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs´ı hep birlikte kutlamak, daha da bir önem kazanıyor.
Kapitalizmin küresel çapta „en az giderle azami kar“ hırsı doğrultusunda şekillendirdiği
dünya ve yaşam giderek her alanda daha fazla yoksunluk ve yoksulluk üretiyor. Buna ilaveten Japonya`da meydana gelen deprem ve tusunami sonrasında yaşanan kontrol edilemez nükleer felaket, dünyamızın aynı zamanda bir nükleer çöplüğe dönüştürüldügünü de
gözler önüne serdi. Bugün buna karşı küresel çapta daha özgür, eşit, dayanışmacı bir
dünya ve yaşam arayışı ve mücadelesi herzamankinden daha fazla gereklidir.
Almanya`da Koalisyon hükümeti politiklarıyla çalışanların, emeklilerin, işsizlerin, gençlerin
ve göçmenlerin yaşamları giderek daha da zorlaşıyor. Kiralar ve hayat pahalılığı artıyor.
İstenen düzeyde olmasa da, buna karşı mücadele ve direnişler de giderek yükseliyor.
Kapitalizmin krizinin etkilerinin ve yıkımlarının her düzeyde hissedildiği Almanya`da, zaten
bundan en fazla etkilenlerin başında gelen Göçmenler, asıl sorumluları gizlemek için
„günah keçisi“ olarak da görülmeye başlandılar bile. Sarrazin`le başlayan Seehofer`le devam eden ayrımcı ve dıştalayıcı söylemler Almanya`da ırkçılığın normalleşmesine, popülerleşmesine ve günlük yaşamın bir parçası haline gelmesine neden oldu. Bunun sonucu olarak da, bu ülkede hep var olan ayrımcılığın, dışlanmanın, ırkçılığın ve bu temeldeki saldırıların giderek tehlikeli boyutlarda artmakta olduğu gözleniyor.
Böylesi bir dönemde emeğin eşitlik ve özgürlük mücadelesiyle birlikte, göçmenlerin eşit
haklar mücedelesini yükseltmek ve örgütlenmek dışında başka bir seçenek yoktur. Herkesi
eşitlik ve özgürlük temelinde insanca birarada yaşam, barış, eşit haklar, nükleer santral
karşıtlığı, başka bir Almanya ve dünya gibi taleplerimizi sokağa taşımak, dillendirmek için
1 Mayıs`da birlikte yürümeye ve 1 Mayıs etkinliklerine katılmaya çağırıyoruz.

01.05.2011 Pazar
Saat 9:00

Wittenbergplatz / Keithstraße

Saat 18:00

Kottbusser Tor

Saat 13:00`den itibaren hepinizi, Mariannenplatz`daki şenlikte açacağımız yiyecek-içecek ve
bilgi standımıza da bekliyoruz.
Kottbusser Damm 25-26
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