
29 Eylül: Avrupa’da işçi hareketi sokakta öne çıkıyor!

1930’dan beri gerçekleşen kapitalizmin en büyük krizi sürmektedir. Hükümetler Avrupa’da ve uluslararası düzeyde iş
çevrelerine ve finansal sektöre 20 Trilyon Dolar aktardıktan sonra sistemin çöküşü önlendi. Şimdi konuşulan ise bütçe
açığı ve borçların ne kadar miktarının  faturasının işçilere çıkarılacağıdır!
Bir dizi bütçe kesintisi ve “istikrar programı” olarak adlandırılan tasarruf programları dayatıldı. Sosyal ödenekler ve
kamuda kesintiler, sosyal yardımlara, maaşlara ve emekli maaşlarına saldırılar sürmekte. Đş ilişkileri yabancılaşma
süreciyle enkazlaştı ve onlarca yılda ve hatta bazıları bir yüzyıl önceye giden kazanılmış hakların iptaline kadar
vardırıldı.

Bugün yüzleştiğimiz borç krizleri işçi sınıfının suçu değil, fakat bu kriz neoliberal hükümetlerin geçmişteki politikaları,
kapitalist sistemin yapısal işleyişi ve iç-mantığından kaynaklanmaktadır. Bu saldırıya cevap olarak işçi sınıfı özellikle
2010 boyunca Avrupa’da sokaktaki yerini almıştır, örgütlenmekte ve grevlere gitmektedirler. Yunanistan’da şimdiye
kadar  altı genel grev gördük, pek tabii Fransa’da, Portekiz’de, Đspanya’da, Đtalya’da ve başka yerlerde işçiler birçok
genel grevde kitle örgütlenmesinde ve eylemde yer aldılar.

Bu basınç altında Avrupa Sendika Konfederasyonu, geçen Haziran ayından beridir 29 Eylül’de Avrupa’da genel bir
eylem günü olarak çağrıda bulunmaktadır.

Đlk kez Avrupa çapında bir eylem günü organize edildi. 29 Eylül Avrupa çapında bir koordinasyon için fırsattır. Eş
zamanlı bir örgütlenme çağrısı için ve  daha da önemlisi bir dizi ülkede genel grev için  şansımız var. Đspanya’da genel
grev için hazırlanılıyor, Đtalya ve Yunanistan da bu tartışmanın içinde. Portekiz, Fransa, Almanya ve Büyük Britanya’da
işçi sınıfı kitlesel eylemlere gidecek. 29 Eylül’de Brüksel’de 100.000’den fazla işçi beklenmektedir.

Bu harika imkân, Avrupa çapında  “ortak düşman”a karşı enternasyonalist bir ortak mücadele çağrısıdır. Ortak
düşmanımız koordinasyon içerisinde bize saldıran Avrupalı ve Uluslararası sermayeden başka bişey değildir. 1930’dan
beri en derin ve yıkıcı ekonomik krize sebep olan bu sınıf düşmanı, sinizm ve acemilik içerisinde yükü işçi sınıfına
yüklemeye çalışmaktadır!

Kıbrıs’ta ise kesintiler ve saldırılar bir taraftan Avrupa Birliği direktifleriyle Güney’de, diğer taraftan Türkiye’nin
talimatları doğrultusunda Kuzey’de gerçekleşmektedir. Güney’de Hükümet uzayıp giden AB talimatlarına göre
maaşlardan ve sosyal yardım paralarından kesintiye gitmek zorunda; Krizin derinleşmesiyle bu duruma daha ne kadar
karşı durabileceklerini kestiremiyoruz.
Kuzey’de ise, 12 Mart 2010 tarihli “Kredi Anlaşması” ile Türk Devleti, işçi sınıfının sorumlu olmadığı 500 Milyon Dolarlık
borcu talep etmektedir! UBP hükümeti maaşlardan ve ikramiyelerden kesintilerle yükü emekçi kesimin sırtına
yüklemiştir. Türk  sermayesi ve yabancı sermaye bu süreci kârını katlayarak ve zarar etmeden atlatmaktadır.
29 Eylül’de Kıbrıslı işçiler olarak Avrupa işçi sınıfıyla gücümüzü birleştirme şansına sahibiz. Kuzey’deki ve Güney’deki
sendikaları ve ilerici örgütleri 29 Eylül’deki eylem gününe katılmaya ve şu taleplerde bulunmaya çağırıyoruz:

-Haklarımızdan kesintilere hayır, tasarruf tedbirlerine hayır!
-Kamu hizmetini ve emekli maaşını savun!
-Krizin bedelini sermaye ödemeli!
-Ticari diktatörlüğe hayır! ĐMF alaşağı olmalı! Kapitalistlerin ve spekülatörlerin boçlarının halka ödetilmesine hayır!
-Toplumun ve işçilerin demokratik kontrolü ve işçi yönetimi altında bankalar ve finans sektörü uluslaştırılmalıdır!
-Demokratik ve sosyalist bir Avrupa için pazarın ve patronların Avrupa Birliği’ne HAYIR!
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