
İşçiler, emekçiler, kardeşler
İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele 

günü olan 1 Mayıs’a yaklaşıyoruz. Sermaye sınıfının tüm 
baskı ve karalamalarına karşın, 1 Mayıs biz işçilerin sınıfsız, 
sömürüsüz, barış ve özgürlük dolu bir dünya kurma müca-
delesinin sembolü olmaya devam ediyor. 1886 yılında 
Amerikalı sınıf kardeşlerimizden bize miras kalan 1 Mayıs 
mücadele bayrağını, bu yıl da, alanlarda hep birlikte, tüm 
coşkumuzla dalgalandıralım. 2008 1 Mayıs’ında UİD-
DER’le birlikte, haksız ve emperyalist savaşlara, kapitalist 
sömürüye, açlığa, işsizliğe ve baskılara karşı sınıfı-
mızın sloganlarını haykıralım.

Sermaye azgınca saldırıyor 
Kardeşler, tüm dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de sermaye sınıfı, işçi sınıfının 
kazanılmış haklarına saldırıyor ve örgüt-
lenmesinin önüne binbir engel çıkarıyor. 
2008’in daha ilk günlerinden başlayarak 
sermaye düzeninin dört koldan saldı-
rılarıyla karşı karşıya kaldık. İstihdam 
paketi ve sosyal güvenlik yasalarıyla 
emeklilik, sağlık, eğitim hak kımıza yeni 
saldırılar başlatıldı. İğ neden ipliğe her şeye 
zam yapıldı, ek vergiler çıkartıldı. Bunun 
karşısında, gündüz gece suyumuz sı-
kılana dek çalıştığımız halde asgari 
ücrete günlük 50 kuruş zam yapıldı. 
Başta tersane bölgesindeki işçiler olmak 
üzere, metal, tekstil, inşaat, yol, deri ve diğer 
sektörlerde çalışan işçi kardeşlerimizin onlarcası 
iş cinayetlerine kurban gitti. Esnek çalışma, taşe-
ronlaştırma ve sendikasızlaştırma saldırısı devam ediyor. 
İşsizlik ve enflasyon arttı. 

Fakat bütün bu gerçekliğe rağmen, başta AKP hüküme-
ti olmak üzere sermayenin tüm temsilcileri, “ekonomi tıkı-
rında, milli gelir 7 bin doları aştı, işsizlik azaldı, hastane 
derdi bitti” diyerek gözlerimizin içine baka baka yalan söy-
lemeye devam ediyorlar. Haklarımıza, emeğimize, alınteri-
mize ve geleceğimize göz koyan bu bir avuç sömürücü sınıf 
zenginlik içinde yaşıyor. Onların payına zenginlik düşerken, 
bizlerin payına sefalet düşüyor. 

Emperyalist savaş cehennemi 
dünyayı sarıyor

Kardeşler, sermaye işçi sınıfına azgınca saldırırken bir 
yandan da tüm dünya hızla uçuruma sürükleniyor. Sömürü 
düzeni ve sermayenin kâr hırsı, dünyamızı geri dönüşü ol-
mayan bir savaş cehennemine soktu. Gözünü kâr hırsı bü-
rümüş emperyalist tekeller dünyayı yeniden paylaşmaya 
başladılar. Dünyaya özgürlük vaat eden ABD, Ortadoğu 
halklarının tepesine bombalar yağdırıyor. Afganistan, Lüb-
nan ve Irak’ta 1 milyonun üstünde kadın, erkek ve çocuk 

acımazsızca katledildi. Dünya devletleri arasında 
çılgınca bir silahlanma yarışı sürüyor. İnsanlığı 

yok oluşa götürecek felâketler misliyle artı-
yor ve tehlike büyüyor. 

Haksız ve emperyalist savaşların, kat-
liamların, soykırımların, din ve mezhep 

çatışmalarının sebebi kapitalist düzen-
dir. Yaşadığımız topraklarda da kar-
deş Kürt halkına karşı yıllardır haksız 
bir savaş yürütülüyor. Kürt halkı yıl-
lardır eziliyor, varlığı inkâr ediliyor, 

kim  liği tanınmıyor ve en demokratik ta-
lepleri bile karşılanmıyor. Türk işçi ve 

emekçiler milliyetçi ve şovenist politikalarla 
Kürt halkına düşman edilmeye çalışılıyor. 

Sınıfını bil, safa gel!
Kardeşler, dertlerimizin son bul-

masını istiyorsak tek çaresi var. 
Sını fımızı bilip safımızı ona göre seç-

mek ve örgütlü şekilde mücadele ver-
mek. Hiçbir güç işçi sınıfının örgütlü müca-

delesinin karşısında duramaz. İşte UİD-DER de işçi sınıfının 
bu mücadelesine katkıda bulunmak için kuruldu ve seni de 
çalışmalarına katılmaya davet ediyor. 

1 Mayıs’ta sesimizi tüm dünya işçilerinin sesine katalım. 
Emperyalist ve haksız savaşlara, milliyetçiliğe, ırkçılığa ve 
faşist saldırganlığa karşı meydanlarda tek vücut olalım. 
Sınıfımızın taleplerini yükseltelim, savaşlara ortak olan sö-
mürücüler sınıfına karşı duralım. İşçi sınıfının bu uluslarara-
sı birlik, dayanışma ve mücadele gününde sen de sesini 
UİD-DER’e kat, birlikte haykıralım!

1 Mayıs’ta UİD-DER’le Alanlara!

İşsizliğe, Yoksulluğa, Kapitalist Sömürüye, Haksız Savaşlara, 

Milliyetçi-Faşist Saldırganlığa DUR demek için UİD-DER’le 1 Mayıs’a!

Yaşasın 1 Mayıs! Biji Yek Gulan!

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışmasını Büyütelim!

Sınıfsız, Sömürüsüz, Özgürlük ve Barış Dolu Bir Dünya İçin: Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşin!


