Haydi
çıkışı
birlikte

örgütlemeye

Haydi
1 Mayıs’a!

İşçiler, işsizler,
yoksullar, doğa
savunucuları, savaş
karşıtları, kadınlar,
gençler...

Bıçak
kemiği delip
geçti bile!
Git gide daha da
yoksullaşıyoruz.
Geçim derdimiz
gün gün daha da
büyüyor. Ücretler
eriyor. Hayat çok
pahalı. Gıdaya,
ulaşıma, giyime,
elektriğe, doğalgaza,
kiralara her gün
zamlar geliyor.
Artmayan ve
git gide azalan
tek şey cebimize
giren üç beş
kuruş. Fabrikada,

atölyede, tarlada,
evde, okulda, ofiste
sabahtan akşama
kadar çalışıyoruz
ama yetmiyor!
Onların keyifleri
yerinde. Soygun
düzeninin devamı
için halkın boğazına
sarılıyorlar.
Kameraların
karşısına geçip
halkla alay
edercesine
konuşuyorlar,
halka tavsiyelerde
bulunuyorlar. Ama
bu tavsiyelerde
görmezden
geldikleri bir şey

var kardeşler. O da
halkın içerisinde
bulunduğu sefalet
düzeni.
Kardeşler,
Bizlerin içerisinde
bulunduğu sefaleti
görmezden
gelenlere karşı
yapabileceğimiz
tek bir şey vardır:
Bu sefaleti, bu
yokluk hayatını,
bu yıkımı görünür
kılıp haklarımız için
mücadele etmek.
Bu soyguncu patron
düzenine razı
değiliz ve elbette
çaresiz değiliz.

Çaremiz kendi sınıf
kardeşlerimizle
kader birliği
yapmakta. Çare
örgütlenmekte.
Derdimize derman
bizde.
Bizleri ezenler,
sömürenler örgütlü
bir güç değil
mi? İşte bizim
de bu yağmacı
düzene karşı
örgütlenmekten
başka bir
seçeneğimiz yok.
Biliyoruz, birlik,
mücadele ve
dayanışma halkçı
bir çıkışın tek yolu.

Emeğimize,
yaşamımıza,
doğamıza,
bedenimize,
geleceğimize sahip
çıkmak için, bir
çıkışı birlikte inşa
etmek için
1 Mayıs’ta alanları
dolduralım.
Göreceksiniz
bir olunca, birlik
olunca bir güç
olacak, memleketi
yeniden kuracağız.
Haydi, şimdi
örgütlenmeye, işçi
sınıfının uluslararası
bayramı 1 Mayıs’a
güç vermeye.
1 Mayıs’ta emek
mücadelemize katıl,
sesini büyüt, çıkış
yolunu birlikte
örgütleyelim!

1 Mayıs 2022: İşçi Sınıfının Baharı Olacak!

Patronlar pandemide kârlarının ne kadar arttığını
açıklayıp duruyor.
İşçi sınıfına ise, yoksulluk,
işsizlik, ölüm, hastalık,
intihar, açlık düşüyor.
Bütün krizlerin bedeli
işçi sınıfının omuzlarına
yükleniyor.
İktidar eliyle sermaye için,
sömürü ve talanın derinleştirildiği bir “cennet”
yaratılıyor.
Ucuz ve esnek iş gücüne
dayalı bu sermaye cenneti
işçi sınıfına cehennem
reva görülerek yaratılıyor.
İşçi sınıfını krizlerle,
yüksek fiyatlarla, baskı ve
zorbalıkla kuşatılıyor.

Emekçiler ayağa
kalkıyor!

İşçi sınıfı ise ayağa kalkıyor, yeniden tarih sahnesine çıkıyor. Sermayenin
egemenliğine, kölece
koşullara, yokluğa “dur”

diyor.
Artık herkes için ortalama
ücrete dönüşen, açıklandığı anda erimeye başlayan ve açlık sınırına bile
ulaşamayan asgari ücrete
razı olması istenen emekçiler ekmeği ve onuru için
direniş ateşinin kıvılcımını
tutuşturuyor.

Artık dönüş yok!

Direnişler yayılıyor, işçiler
direndikçe güçleniyor
Trendyol işçileriyle işaret
fişeği çakılan direnişler,
bir anda çoban ateşi gibi
her yere yayıldı.
Alpin Çorap’ta, hakları
için direnişe geçen ve
fabrikayı işgal ederek
haklarını alan işçiler, aynı
sektörde onlarca işletmede
daha direnişlerin başlamasını sağladı.
Farplas’ın sesi, aylardır
haklarını isteyen Yemeksepeti işçilerinin
eylemlerinde yankılanıyor.

Pas-South direniş ateşi,
inatla, neşeyle sürüyor.
Yemeksepeti direnişçilerinin sloganları Oppo’dan,
Yurtiçi Kargo’dan duyuluyor.
Çimsetaş’taki toplu iş
sözleşmesine, sendika ile
patronun anlaşmasına,
sefalet ücretine itiraz
eden işçilerin attığı adım
metaldeki öfkenin örgütlendiğinde yaratabileceği
etkiyi gösterdi.
Aliağa’da gemi söküm
işinde çalışan işçilerin talepleri için verdiği mücadele iş yerlerinde sürüyor.
Tekstilden markete her
yere direnişler renk veriyor.
Hakları, çalışma koşulları
ve sağlıkta şiddetin son
bulması için eylemler
yapan sağlık emekçileri,
süreci günlere yayılan
grevlerle devam ettiriyorlar.

Patronlar geri adım
atacak,
işçiler
kazanacak
Trendyol işçisi kazandı, Alpin
çorap kazandı, Migros depo
işçileri kazandı.Sermayenin
parçalayıp, bölüp, güçsüzleştirdiği işçi sınıfı direnerek,
birbirine bakarak öğreniyor,
cesaret alıyor.
Her kazanım bir başka direnişin önünü açıyor.

İşçi sınıfı yolu
açıyor artık
kazanma zamanı
Halkı karşı savaş açmış bir
iktidarın karşısında yükselen
her bir direniş bizi çıkışa yaklaştırıyor.
Halk güçlerinin öncülüğünü
yapacak olan işçi sınıfı şimdi
sahneye çıkıyor. 1 Mayıs geliyor ve ülkenin her yerinde aynı
sloganlar yankılanıyor:
İş, ekmek, özgürlük.

Aynı talep yankılanıyor: İnsanca yaşam!
Ve aynı kararlılık kendini
gösteriyor: Ekmeğimizi ve
onurumuza sahip çıkacağız!
Kışın soğuğunu direniş
ateşleriyle kıran işçi sınıfı,
baharı da direnerek,
kazanarak karşılıyor.

Şimdi sahne işçi sınıfının.
Sahne halkın barajının.
İşçiler kazanınca Türkiye
halkları kazanacak,
kadınlar, gençler
kazanacak, biz kazanacağız!
Yolumuz yolunuzdur

kardeşler. Hep birlikte
kazanacağız. Birlikte
değiştireceğiz!
1 Mayıs görkemli
direnişlerin coşkusuyla
işçilerin baharına
dönüştüreceğiz.

Biz Halkız, Halk Kazanacak!

Yarın Degil Simdi!

İşçi Sınıfı Ayakta!
İşçi sınıfının gücünü
göstermek için 1
Mayıs’a!

Ne faşizm
ne restorasyon!
Halkçı-demokratik
seçeneğin arayışındaki
halk güçleri şimdi işçi
direnişleriyle kuvvetleniyor. Çıkışın sokakta
olduğunu gösteriyor.

Kadınlar susmuyor,
korkmuyor, itaat
etmiyor!
Patriyarkal kapitalizmin sömürüsüne
ve erkek şiddetine
karşı sokaklara, gecelere, meydanlara akan
kadınların mücadelesi,
iktidarın bütün çabalarına rağmen büyüyerek,
üstelik korku duvarlarını
alaşağı ederek yollarına
devam ediyor. İstanbul
Sözleşmesi‘nden, kazanılmış haklarımızdan,
yaşamlarımızdan ve mücadelemizden vazgeçmiyoruz diyerek yürüyor
kadınlar….Kadınların
özgürlüğü için 1 Mayıs’a!

dosta düşmana gösterdi.
Aleviler eşit 		
yurttaşlık hakkı için Kürt halkının direnişi,
faşizmin karşısında
mücadele ediyor!

İklim krizine karşı
ekoloji mücadelesi
büyüyor

İktidar faşizmin inşasına
yürüyor. Alevilere yönelik
baskı ve asimilasyon politikalarını derinleştiriyor.
Aleviler 27 Şubat’ta adil,
eşit bir düzen, eşit yurttaşlık hakkı, demokrasi
ve laiklik için kitlesel bir
buluşma gerçekleştirerek
bir oldu, iri oldu, diri
oldu.
Aleviler, eşit yurttaşlık ve
laiklik mücadelesinden
vazgeçmiyor. Hakları,
talepleri için sokağa
çıkan Aleviler inançlarını
özgürce yaşamak için
ısrarcı olduklarını ortaya
koyuyorlar. İnançlara
özgürlük için 1 Mayıs’a!

Kapitalizmin yarattığı
ekolojik kriz derinleşirken
egemenler önlem almak
yerine doğaya yönelik talan
ve yağma politikalarına hız
veriyorlar.
Türkiye’de de rantçı sermayeye, enerji, madencilik,
inşaat gibi sektörler üzerinden doğal kaynaklar peşkeş
çekiliyor.
Son olarak sit alanları ve
zeytinlikleri koruyan yasa
maddelerini de değiştiren iktidar, ekolojik yıkım pahasına sermayedarların kârlarını
savunuyor.
Kapitalizm kâr etmek için
dünyayı felakete sürüklüyor.
Karşısında ise, tüm doğa
ve yaşam mücadelesindeki
direnç büyüyor.
Şirketlere karşı lokal lokal
gerçekleşen direnişler tüm
ülkeye yayıldı, tüm dünya
aynı anda iklim grevi ile
kapitalizme dur dedi.
Kapitalizmi yok etmezsek
yaşayacak bir dünyamız kalmayacak. Doğanın talanına
karşı 1 Mayıs’a!

Kürt Halkı Direniyor!
Kürt halkı, devletin yüz
yıldır süren imha, inkâr
ve asimilasyon politikalarını yırtıp atarak
özgürlüğüne emin adımlarla yürüyor. Newroz’da
alanları dolduran milyonlarca Kürt demokratik
ve özgür bir yaşamın mücadelesini büyüteceğini

dalgakıran oluşturuyor.
Halkların kardeşliği için
1 Mayıs’a!

Gençlik geleceği için
mücadele ediyor
Gençler geleceksizleştiriliyor. YÖK ile zaten
antidemokratikleştirilmiş olan üniversiteler,
kayyum rektörlerle
bilimsellikten tamamen
uzaklaştırılarak iktidarın
arka bahçesi haline getirilmek isteniyor.
Yurtların yetersiz olduğu
ev kiralarının, faturaların,
gıda fiyatlarının durmadan yükseldiği süreçte
öğrenci gençlik çaresiz
bırakılarak cemaatlere
mahkûm ediliyor.
Boğaziçi direnişinden
yurt eylemlerine, yemekhane direnişlerinden
demokratik, nitelikli,
bilimsel eğitim mücadelesine kadar gençler
sadece hakları için değil
yaşanabilir bir gelecek
kurmak için de mücadele
ediyor.

Kriz v
çok iş
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En te
fiyatla
ken,
ay do

Sosyalizm Bayrağı
1 Mayıs’ta Daha Daha Yukarı

Ekonomiden siyasete
ekolojiden savaşlara krizler,
hayatımızın dört bir yanını
sardı. Hayatlarımız krizlerle kuşatılmış değil sadece,
bu krizler tarafından da
acımasızca ölümle tehdit
ediliyoruz. Ve yaşamımızı
tehdit eden krizlerin esas
suçlusu: Kapitalizm.
Kapitalizm; savaş, sömürü,
doğanın talanı, kadınların
köleleştirilmesi gibi bütün
pisliklerini dünyaya yayıyor
ama başaramıyor. Çünkü
dünyanın dört bir yanında mücadele edenler var.
Kapitalizmin olmadığı baş-

ka bir dünyanın inşasına
yani sosyalizmin inşasına
bugünden başladılar ve giderek yükselen mücadelelerini inatla sürdürüyorlar.

Ve işte 1 Mayıs halk
güçlerinin ekmek, özgürlük
ve adalet arayışlarının
ortaklaşıp görkemli bir
mücadeleyle taçlanacağı
kazanma zamanı olacak!

Tek Çare:
Demokratik
Cumhuriyet!

İşçiler, kadınlar,
LGBTİ+’lar, ekolojistler,

gençler, halklar ve inançlar,
yani bu toplumu toplum
yapan halkçı güçler, kapitalizme, çürüyen düzene ve
egemen iktidara karşı mücadelelerini yükseltiyorlar.

Aktif ve pasif direnişleriyle halkçı güçler, iktidarın
faşizmi inşa yürüyüşünün
önünde halkçı bir baraj
oluşturuyor. Fakat iktidarın
faşizme yürüyüşünün
karşısında halkın tek bir
garantisi var: Demokratik
Cumhuriyet.
Demokratik Cumhuriyet, sosyalizme giden en

kestirme yoldur.

Halkın temel ihtiyaçları
olan yaşam, beslenme,
barınma, ısınma, eğitim ve
sağlığı karşılamayı güvence
altına alan, devletin despotik kurumları valilik ve
kaymakamlığın kaldırıldığı
ve tabanda halk meclisleriyle örgütlenerek oluşturulmuş yönetim organlarının
olduğu, kadınların,
çocukların, gençlerin,
halkların ve inançların eşit
ve özgürce yaşadığı yeni
bir düzenin garantisidir
Demokratik Cumhuriyet!

Demokratik Cumhuriyet için 1 Mayıs’a!
Acil ihtiyaçlarımızı sistemden koparıp almak
için, hayatın her alanına
yayılmış mücadelelerle
sistemi kuşatacağız!
İstiyoruz, alacağız! Yarın
değil, şimdi!
- Herkes için insanca
ve onurlu yaşam, gelir
güvenceli çalışma ve
yaşam sağlansın.
-Zenginlerin lüksü değil,
halkın temel ihtiyaçları
karşılansın.
-Dolaylı vergiler kaldırılsın, vergiyi halk değil

servet sahipleri versin.
-Kadınlara yönelik her
türlü şiddet ve cezasızlık son bulsun, İstanbul
Sözleşmesi imzalansın.
-LGBTİ+’ların yaşam
hakkı garanti altına
alınsın.
-Çocukların tüm hakları
korunup uygulansın;
çocuklar özne olarak
kabul edilsin.
-Gençlerin, demokratik, yaşamsal her türlü
talebi kabul edilsin.
-Doğal yaşamın talanına

son verilsin.
-Başta Kürt halkına ve
Aleviler olmak üzere
tüm halklara, inançlara
eşit yurttaşlık tanınsın.
İstiyoruz kardeşler.
İstemekle kalmıyoruz.
Alacağız diyoruz.
Yarını beklemeyeceğiz.
Baş eğmeyeceğiz. Azla
yetinmeyeceğiz. Biz halkız, ne istiyorsak hemen
şimdi söküp alacağız.
Bütün bunları kazanacağız, Demokratik bir
Cumhuriyeti kuracağız.

Demokratik Cumhuriyet
için 1 Mayıs’a!

