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İŞGALLERE, ŞOVENİZME
HAYIR DİYELİM!

√ İşçi sınıfının uluslar arası birlik, mücadele, dayanışma günü 1 MAYIS KUTLU OLSUN!
√ 1 Mayıs’ta; zam yağmuruna, açlığa, kapitalist
sömürüye, işgale ve şovenizme hayır diyelim!
√ Savaş ve işgal; zam yağmurudur. Açlık ve sefaletin büyümesidir. Halklar arası düşmanlığın
yayılmasıdır. En değerli varlığımız insanın can
kaybıdır. Savaşa, işgallere hayır diyelim!
√ İşçilerin, emekçilerin ekonomik sosyal sorunlarının ve savaşın kaynağı kapitalizme hayır!
√ Diyarbakır’da Kayyum’un belediyelerde işçileri işten atmasına ve toplu işten çıkartmalara dur
diyelim!
√ AKP hükümetinin “taşeron işçileri kadroya
alıyorum” diyerek “yandaş işçileri” kadroya almaya ve halklara nefes aldırmayan OHAL’e karşı sesimizi yükseltelim.
Emekçi kadınlar, aydınlar 1 Mayıs’ın şovenizme
dayanak yapılmasına hayır deyin!
Türk-İş yönetimi; “Bu yıl
1 Mayıs’ı Hatay’da kutlayacağız” kararıyla yine devlet
sendikası olma görevini yerine getiriyor! Hatay’da yani
Efrin sınırında, işçi sınıfının
uluslar arası mücadele ve

dayanışma gününde yani
işçi sınıfının enternasyonal
gününde, işçileri “temsilen”
Efrin işgalini kutlamak şovenizmdir. İşçiler buna hayır demeli!
İşçiler, emekçiler!
Hükümetin “ekonomide
%11 büyüdük, ihracatta
rekor kırdık” propagandası

--->> devamı arkada

yalan! Başta akaryakıt her şeye yapılan günlük zam yağmuru bunu yalanlıyor. Çarşı pazar, mutfaktaki yangın
bunu yalanlıyor! İnanmayın!
Sermaye ve iktidarı AKP hükümeti,
sizlere Ortaçağ çalışma koşullarını
yaşatıyor. Buna hayır deyin! Kürdistan’da kapitalizm gelişiyor işçi sınıfı
sayısal büyüyor ama kitlesel sefalet de
gelişiyor. Bunun örnek kenti Antep’tir.
Dörtyüz bin civarında işçinin çalıştığı
Antep’te işçiler 200 yıl öncesinin ağır
koşullarında çalıştırılıyor.
Zengin-yoksul arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ayrışma derinleşiyor!
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*ÖSP, işçi emekçileri; ırkçı rejime
karşı ulusal mücadelenin yanı sıra Kürdistan burjuvazisine karşı da sınıfsal
mücadeleyi geliştirmeye çağırıyor!
1 Mayıs’ta, kapitalist sömürüye, şovenizme karşı özgürlük ve sosyalizm
mücadelesini veren herkesi, Kürdistan’da ÖSP saﬂarında birleşmeye, ortak yürüyüşü geliştirmeye çağırıyoruz!

Yaşasın �şç� sınıfının
uluslar arası b�rl�k,
mücadele,
dayanışma günü
1 MAYIS!
Kahrolsun sömürgec�l�k
Kahrolsun kap�tal�zm!
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*Sosyal kanser olan fuhuş, dilencilik, işsizlik, yoksulluk sorumlusu sömürgeci rejim ve kapitalist düzenidir.
ÖSP, sizleri bu rejime karşı bilinçli,
örgütlü mücadeleye çağırıyor!
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Kentlerimizde, bir uçta yoksulların
gecekonduları diğer uçta burjuvaların
villa kentleri büyüyor. “Hepimiz Kürd
milletindeniz” ama zengin Kürt ile fakir
Kürdün mekânı, alış veriş ve eğlence
merkezi, lokantası, okul-üniversitesi
çoktan ayrıştı. Kentlerimiz de iki ayrı
yaşam gerçeği oluştu: zengin ve yoksul yaşam alanları! Ulusal özgürlük
mücadelesinin ağır bedeli yoksulların
sırtında ama kazanımlarının kaymağını
yiyenler burjuvazi!

İşçiler-yoksullar-gençler;
bilinçlenmek- örgütlenmekten başka
seçeneğiniz yok!
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