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Kardeşler,
Bizler bu 
dünyadaki tüm 
malları üreten, 
tüm hizmetleri 
yerine getiren 
işçileriz.
1 Mayıs’ı 
saldırı altında 
karşılıyoruz. 
Geçinmek 
gün geçtikçe 
zorlaşıyor. 
Temel 
ihtiyaçlarımız 
günden güne 
zamlanıyor, 
aldığımız üç 
kuruş maaşın 
değeri her 
geçen gün artan 
enflasyonla 
düşüyor.

Salgın bizleri 
vuruyor. 
Salgının yarattığı 
olağanüstü şartlar, 
iş yaşamımızı 
da olağanüstü 
hale getiriyor. 
Daha yoğun ve 
daha uzun süre 
çalışıyoruz. Eğer 
sesimizi çıkaracak 
olursak, çeşitli 
gerekçelerle işten 
çıkartılıyoruz. 
Kod 29 ile işten 
atıyorlar. İşyeri 
iflasları ile işsiz 
kalıyoruz.
Bizi işsizlik ve 
kölece çalışma 
arasına sıkıştıran 
bu düzene karşı 
isyan edelim, 
1Mayıs’ta sesimizi 
hep birlikte 
çıkaralım.

Kardeşler,
Bizler ev içine 
hapsedilmeye çalışılan, 
her gün katledilen 
kadınlarız. Bizler 
İstanbul Sözleşmesi’nin 
iptaliyle hayatları daha 
da zorlaşan, üzerindeki 
tehdit daha da 
büyüyenleriz. Bizleri 
katledenlere, bizlere 
şiddet uygulayanlara, 
bizleri kısıtlayanlara 
yasal teşvikler 
verenler, onları 
cesaretlendirenler, bizi 
tehdit etmeye devam 
ediyorlar. Ama biz 
bu saldırılara karşı 
yıllardır mücadele 
verdik, vermeye de 
devam ediyoruz. 
Mücadelemizi 
büyütmek, sesimizi 
daha da yükseklere 
çıkarmak için 
1Mayıs’ta buluşalım.

Kardeşler,
Bizler gençleriz. 
İşsiz, geleceksiz, 
borçlu gençleriz. 
Öğrenim 
kredileriyle 
borçlanan, 
yıllarca süren 
eğitim hayatı 
sonrası işsizliğe 
ya da düşük 
ücretli çalışmaya 
mecbur bırakılan 
gençleriz. Biz 
bunlara mecbur 
değiliz. Hep 
birlikte sesimizi 
çıkaralım, bu 
gidişe hayır 
diyelim. 
1Mayıs’ta 
buluşalım!

Kardeşler,
Biz inancı 
yasaklanan, inkâr 
ve asimilasyona 
maruz bırakılan 
Alevileriz. Biz 
kimliği yok 
sayılan, katledilen 
Kürtleriz. 
Biz köyüne, 
toprağına, 
deresine, içme 
suyu kaynağına 
siyanürlü 
maden yapılan 
köylüleriz. Biz 
toprağı işleyemez 
hale gelen, borç 
batağındaki 
çiftçileriz. 
Krizden ve salgın 
politikalarından 
dolayı batan 
esnafız biz. 
İşsiz bırakılmış 
milyonlarız.

Kardeşler, biz 
halkız. Zulme, 
sömürüye, eziyete, 
yoksulluğa, 
nefrete maruz 
kalanlarız. 
Kaynayan bir 
tencere için gün 
boyu çalışanlarız. 
Bu gidişe dur 
demek mümkün. 
Bir araya gelelim 
ve bizi yok sayan 
bu düzene karşı 
Demokratik 
Cumhuriyet’i 
savunalım. Bir 
araya gelelim 
ve 1Mayıs’ta 
“kimsenin aç 
yatmadığı, 
herkesin 
güvence içinde 
yaşadığı, eşit, 
demokratik, laik 
bir cumhuriyet” 
talebini 
hep birlikte 
haykıralım.

Yaşasın 
1 Mayıs!
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İnsanca, güvenceli yaşam için
1 Mayıs’a!
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