
11 Martta yaşanan deprem ve tsunaminin 30 bine yakın insanın canını aldığı Japonya’da, Fukuşima Daiiçi nükleer santralinin reaktörlerinden sızan radyasyon, 
santralin bulunduğu bölgeden başlayarak tüm ülkede hayatı tehdit eder boyutlara ulaşmış durumda. Yeraltı sularına, denize, sebze bahçelerine, ete, süte ve rüzgâr 
aracılığıyla tüm dünyaya yayılan radyasyon nedeniyle, insanlık, tarihin en büyük nükleer felâketlerinden biriyle yüz yüze bulunuyor. Halk, vaktiyle Hiroşima 
ve Nagazaki’de yüz binlerin canını alan atom bombalarının travmasından kurtulamadan, bu kez kendi devletlerinin ve patronlarının kâr hırsına kurban edildi. 

Yaşananlara doğal felâket deyip geçmek, doğaya yapılmış en büyük hakarettir. O doğa ki, Japonya’da bu büyüklükte depremlerin ve tsunamilerin 
yaşanacağının sinyallerini defalarca vermiştir. Buna rağmen, kâr güdüsüyle hareket eden sermaye hükümetleri ve kapitalistler, almaları gereken önlemleri bile 
bile almamışlardır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi kan emiciler sürüsü, deprem ve tsunami nedeniyle hasara uğrayan ya da elektrik kesintisi nedeniyle üretime ara 
veren fabrikalarda binlerce işçiyi işten atmışlardır.

Bunlar yaşanırken Japon devleti ve kapitalistleri, “ulusumuzun bu zor günlerinde dayanışmaya, birlik olmaya ihtiyacımız var” söylemlerine sarılmaktadır. 
Japon hükümeti, “yeniden inşa” adı altında emekçilere ek vergiler getirmektedir. 

Düzen güçleri, işçi sınıfının kapitalizmin yarattığı bu katliama sessiz kalmasını sağlamaya çalışmaktadır. Ancak tüm çabalarına rağmen mücadeleci 
sendikaların, mücadeleci işçilerin ve Fukuşimalı çiftçilerin sesini kısamıyorlar. Mücadeleci sendikalarda örgütlenen Japon sınıf kardeşlerimiz, “Tüm nükleer 
santraller derhal kapatılsın!” diyorlar ve bunun için 10 milyon imza isteyen bir kampanya başlatmış bulunuyorlar:

“İnsanlar öfkeli. Bütün işçiler bu hassas zamanda hayatlarını nasıl sürdüreceklerini düşünmeye başlıyorlar. Şimdi yapmamız gereken şey nükleer santralleri 
durdurabilmek için güçlü bir işçi hareketi yaratmaktır. Nükleer santraller olmadan yapamayan kapitalizmi yıkmalıyız.

Protestolar tüm dünyaya yayılıyor. “Fukuşima uyarıyor. Tüm nükleer santraller şimdi kapatılsın!”; bu, dünya işçi sınıfının ortak mücadele çığlığıdır. Dünya 
işçileri birleşin ve nükleer santralleri teşvik eden emperyalizmi yıkın!

Sendikalarda mücadele ateşini yeniden diriltelim! Japonya’da “yeniden inşa” bahanesiyle vergilerin arttırılmasına hayır! Gerçekte büyük sermayeye 
yardım anlamına gelen sözde “yeniden inşa”yı destekleyen hain işçi liderlerini safdışı edelim! İşten atmalara ve nükleer santrallere karşı kitlesel bir hareket 
yaratmalıyız!

Tüm nükleer santrallerin derhal kapatılması için, Hiroşima ve Fukuşima’daki dostlarımızın önayak oldukları 10 milyon imza kampanyasını işyerlerimizde, 
sendikalarımızda destekleyelim!”

Japon sınıf kardeşlerimizin yükselttiği bu çığlığı karşılıksız bırakmayalım. Tüm dünyada nükleer santrallerin derhal ve acilen kapatılması ve yenilerinin 
yapımının durdurulması için sesimizi yükseltelim. Yeni katliamlara geçit vermeyelim. Bunun için bir imza da biz verelim. 

Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER)

10 Milyon İmza Kampanyasını Destekleyelim!

Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği’nin Çağrısı
TÜM Nükleer Santraller ŞİMDİ Kapatılsın! 
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