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Saat 13:00`den itibaren hepinizi, Mariannenplatz`da ki şenlikte açaca ğımız yiyecek-içecek ve 
bilgi standımıza da bekliyoruz. 

Savaşların, ırkçılı ğın, krizlerin, çevre yıkımının, sömürünün, yoksullu ğun hüküm sürdü ğü 
bir dünyada; i şsizli ğin, ayrımcılı ğın, dışlanmanın, sosyal haklarımıza kar şı saldırıların gide-
rek arttı ğı Almanya`da eme ğin birlik, mücadele ve dayanı şma günü olan 1 Mayıs´ı hep birlik-
te kutlamak, daha da bir önem kazanıyor.  
Kapitalizmin küresel çapta „en az giderle azami kar “ hırsı do ğrultusunda şekillendirdi ği  
dünya ve ya şam  giderek her alanda daha fazla yoksunluk ve yoks ulluk üretiyor. Buna ila-
veten Japonya`da meydana gelen deprem ve tusunami s onrasında ya şanan kontrol edile-
mez nükleer felaket, dünyamızın aynı zamanda bir nü kleer çöplü ğe dönü ştürüldügünü de 
gözler önüne serdi. Bugün buna kar şı küresel çapta daha özgür, e şit, dayanı şmacı bir  
dünya ve ya şam arayı şı ve mücadelesi herzamankinden daha fazla gereklidi r. 
Almanya`da Koalisyon hükümeti politiklarıyla  çalı şanların, emeklilerin, i şsizlerin, gençlerin 
ve göçmenlerin  ya şamları giderek  daha da zorla şıyor. Kiralar ve hayat pahalılı ğı artıyor. 
İstenen düzeyde olmasa da, buna kar şı mücadele ve direni şler de giderek yükseliyor.  
Kapitalizmin krizinin etkilerinin ve yıkımlarının  her düzeyde hissedildi ği Almanya`da, zaten 
bundan en fazla etkilenlerin ba şında gelen Göçmenler, asıl sorumluları gizlemek içi n 
„günah keçisi“ olarak da görülmeye ba şlandılar bile. Sarrazin`le ba şlayan Seehofer`le de-
vam eden ayrımcı ve dı ştalayıcı söylemler Almanya`da ırkçılı ğın normalle şmesine, popüler-
leşmesine ve günlük ya şamın bir parçası haline gelmesine neden oldu. Bunun  sonucu ola-
rak da, bu ülkede hep var olan ayrımcılı ğın, dışlanmanın, ırkçılı ğın ve bu temeldeki saldırı-
ların giderek tehlikeli boyutlarda artmakta oldu ğu gözleniyor. 
Böylesi bir dönemde eme ğin eşitlik ve özgürlük mücadelesiyle birlikte, göçmenler in eşit 
haklar mücedelesini yükseltmek ve örgütlenmek dı şında başka bir seçenek  yoktur. Herkesi 
eşitlik ve özgürlük temelinde insanca birarada ya şam, barı ş, eşit haklar, nükleer santral 
karşıtlığı, başka bir Almanya ve dünya gibi taleplerimizi soka ğa taşımak, dillendirmek için  
1 Mayıs`da birlikte yürümeye ve 1 Mayıs etkinlikler ine katılmaya ça ğırıyoruz. 
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