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Devrimci
Demokratik

Cumhuriyet için

BİRLEŞELİM

YENIDEN KURULUŞ SÜRECEK
22 ARALIK 2019’ta Olağanüstü
Kongre kararıyla başlayan Partinin
yeniden kuruluş süreci salgının
oluşturduğu sınırlar içinde devam
etti. Bu sınırlar içinde ağırlıkla yasal
zorunlulukları tamamlamak üzere
sürdürülen kongereler Konferans
ile birlikte tamamlandı. SOL Parti,

Sonuç Bildirisi’nde de ifade edildiği
üzere, yeniden kuruluş sürecini
örgütlenme ve mücadelesini geliştirme çalışmalarını sürdürecek. Bu
anlayışla Program ve Tüzük yenilenmesini de içerecek bir Konferans yapılan hazırlıklar sonucunda
önümüzdeki dönemde toplanacak.

SOL Parti I.Olağan Konferansı, 8 Ağustos Cumartesi Ankara’da
toplandı. Pandemi koşulları nedeniyle sınırlı katılımla
gerçekleşen Konferansta SOL Parti’nin yol haritası oluşturuldu.

DEVRIMCI DEMOKRATIK CUMHURIYET

KONFERANSTA, ülkenin içinde
bulunduğu kriz ortamı değerlendirilerek
çıkış yolu ele alındı. AKP ve MHP’nin
ülkeyi ekonomik, sosyal ve toplumsal bir
çöküşe doğru sürüklediği; tek adama
daraltılmış yönetim anlayışı üzerinden İslamcı faşist rejimin kalıcı hale getirilmeye
çalışıldığı vurgulandı. SOL Parti, ülkenin

içine sürüklendiği bu çıkmaz karşısında
laiklik, kamuculuk, bağımsızlık, toplumsal barış ve demokrasi temelinde yeni bir
cumhuriyet için, devrimci demokratik bir
cumhuriyet için mücadele ve birleşme
çağrısı yaptı. Konferans Sonuç Bildirisi’nde Türkiye’nin çıkış yolu ayrıntılı bir mücadele programı olarak ortaya konuldu.
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MASKE-MESAFE-TEMIZLIK YETMEZ Solun Gündemi

İktidar sorumlulukları

yerine getirecek

Bugün salgının sınırlanması için halkın ekonomik ve sosyal güvencelerinin
sağlanması ile birlikte, sağlık sisteminin de ücretsiz ve kamu merkezli olarak
yeniden düzenlenmesinin önemi de ortaya çıkıyor

S

algın her geçen gün yayılıyor.
Hasta sayıları ve ölüm oranları
düşmüyor. Eylül sonrasında ikinci
dalganın beklenirken, yaz dönemindeki yayılma bir felaketin habercisi görünüyor. İktidar ise maske-mesafe-temizlik açıklaması yapmakla yetiniyor,
sorumluluğu tümüyle halka atıyor.
Oysa iktidar salgının en başından bu
yana, salgın konusunda şeffaf ve doğru
bir yönetim sergilemedi. Ekonominin
çarkları dönsün, turizm gelirleri artsın
diye önlemleri hızla gevşetip, insanları
teşvik eden iktidar şimdi kalabalık tatil
fotoğraflarından rahatsızlık ifade ederek, salgının yayılmasının sorumluluğunu üzerinden atmaya çalışıyor.

Bugüne kadar salgında halkın sağlığını
ön plana almak yerine bir avuç zenginin çıkarlarını düşünen iktidar durumu
giderek içinden çıkılmaz hale sokuyor.
Bu sadece salgın yönetimine ilişkin bir
sorun olmaktan da öte ülkeyi yönetme
anlayışının, sağlık sisteminden ekonomiye
bakışa kadar her alandaki sermaye yanlısı
politikaların bir sonucudur.
Bugün salgının sınırlanması için halkın
ekonomik ve sosyal güvencelerinin
sağlanması ile birlikte, sağlık sisteminin de
ücretsiz ve kamu merkezli olarak yeniden
düzenlenmesinin önemi de ortaya çıkıyor.
SOL Parti I.Olağan Konferans sonuç
bildirisinden :
“Sağlık hizmeti herkese eşit, parasız,

KADINLAR
İstanbul Sözleşmesi'nden
VAZGEÇMIYOR

SOL Parti 1. Konferansı'nda alanda İstanbul
Sözleşmesi’den Vazgeçmiyoruz pankartı yer alırken,
kadınlar kürsüden mücadele kararlılığını ortaya koydu
SOL Parti I.Olağan
Konferansı’nda öne çıkan
başlıklardan birisi İstanbul
Sözleşmesi oldu. Konferans
alanında İstanbul Sözleşmesi’den Vazgeçmiyoruz
pankartı yer alırken, kadınlar kürsüden mücadele
kararlılığını ortaya koydu.
Konferans’ta yapılan konuşmalarda, siyasal İslamcı
rejimin şimdi şeriat-hilafet çağrıları ile yükselen
saldırılarının merkezinde
kadınlar olduğu gibi mücadelenin merkezinde de kadınların yer aldığına dikkat
çekildi. Kadınların sokaklardaki direncinin, iktidar
cephesinde de bir parçalanmaya neden olduğunun
vurgulandığı konuşmalarda
tüm kadınlara birleşme ve

birlikte mücadele çağrısı
yapıldı.
İstanbul Sözleşmesi
vurgusu Sonuç Bildirisi’nde
de şöyle yer aldı:
“Şiddete maruz bırakılan, yaşamları çalınan
kadınların can güvenliğinin sağlanması, erkek
şiddetine son verecek
önlemlerin alınması son
derece acildir. 6284 sayılı
yasa ve İstanbul Sözleşmesi, hiçbir bahaneye
yer bırakmayacak şekilde uygulanmalıdır.
Kadınların her tür ezilme
biçimi ve her düzeyde
erkek egemenliği ortadan
kaldırılmalıdır. Toplumsal
cinsiyet eşitliğini sağlayacak her türlü önlem alınmalıdır. Her türlü cinsel
kimlik ve cinsel yönelim
ayrımını ortadan kaldıracak, insanların özgürce
ve korkusuzca yaşayabilecekleri bir toplumsal
ortam yaratılmalıdır.”

nitelikli, ulaşılabilir olmalı kamu eliyle
sunulmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerine yeterli kaynak aktarılmalıdır. Kamu
kaynaklarının özel hastanelere aktarımı
durdurulmalıdır. Halkın sırtına yıkılan ve
kara delik haline dönüşen şehir hastaneleri şirketlerden alınıp koşulsuz şartsız
kamuya devredilmelidir. Özel ve vakıf
hastaneleri kamulaştırılmalıdır. Sağlık
emekçilerine insanca çalışma koşulları ve ücret verilmeli sağlıkta şiddeti
engelleyici önlemler alınmalıdır. Bilimsel
çalışmalara, eğitim-araştırma-geliştirme,
aşı çalışması gibi alanlara yeterli kaynak
ayrılmalı, sağlık eğitimi bilimsel temelde,
çağın gerekleri ve toplumun ihtiyaçları
doğrultusunda yapılandırılmalıdır.”

Yıkalım
haramilerin
saltanatını!

I. Olağan Konferansımız geride
kaldı. Salgının sınırları içinde
gerçekleşen bu Konferans’a katılan
ve bu zor süreçte il-ilçe konferans-kongrelerini gerçekleştiren tüm
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
SOL Parti’nin yeniden kuruluş süreci, şimdi bu Konferansta
ortaya koyulan iddialar etrafında,
mücadeleyi ve örgütlenmeyi geliştirerek devam edecek.
Ülke siyasetinin (iktidarıyla
muhalefetiyle) sağa yattığı bir
ortamda solun değerleri üzerine
yükselecek bir halk muhalefeti her
zamankinden daha fazla ihtiyaç.
Bu iddialarım karşısında,
bazıları solun bu ülke topraklarında gelişme şansını olmadığını
tekrarlıyor. Bunun nedeni olarak da
toplumun büyük bölümünün muhafazakâr olması, sağ-sol dengesinin sağ lehine yüzde 70 yüzde 30
noktasında olduğu gibi argümanlar
yıllardır olduğu gibi bir kez daha
tekrar ediliyor. Ama öbür yandan
sağcılar muhalif kimliği kazanabilmek için sol değerlere vurgu yapıp,
bir ilişkilenme kurmaya çalışıyor.
Bugün toplumun büyük bölümü, işçiler, köylüler, gençler, kadınlar bu iktidara karşı bir konumda.
Siyasal İslamcı rejimin ekonomik
ve kültürel politikalarına karşı
ciddi bir itiraz var. Bu itiraz sağ bir
siyaset içinden değil aksine ekonomik olarak adalet arayışına, kültürel olarak aydınlanma ve laiklik
değerlerine yaslanarak gelişiyor.
Toplumsal alandaki muhalefet bu
anlamda sol ancak siyasal alan ise
sağ. Toplumdaki bu ilerici birikiminin, bu büyük devrimci potansiyelin örgütlü bir toplum, örgütlü
bir siyasetle güçlendirerek ülkenin
geleceğine sahip çıkabiliriz.
SOL Parti, bugün ağırlıkla yasal
zorunlulukları yerine getirmek
üzere başlattığı kongre sürecini
tamamlıyor. Yeniden kuruluş süreci
ise asıl şimdi, tam da tüm ezilenlerin, emekçi halk sınıflarının içindeki mücadele ile devam edecek.
Önümüzdeki günler SOL Parti’nin ülkenin dört bir yanında örgütlenme adımlarını hızlandıracağı,
örgütlü bir toplum ve örgütlü bir
siyaseti hayata geçirecek inisiyatifleri oluşturacağı bir dönem olacak.
Böyle bir mücadele için
BİRLEŞELİM! Yıkalım haramilerin
saltanatı!
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I. Olağan Konferans
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Sonuç Bildirisi

Aralık 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Kongre
kararımızla başlattığımız
Partimizin yeniden örgütlenme süreci;
pandemi koşullarının ortaya çıkardığı
kısıtlar altında sürdürülmüş ve seçim
yasalarının gereklilikleri doğrultusunda
il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının
ardından; SOL PARTİ Olağan Birinci
Konferansı 8 Ağustos 2020 tarihinde; gene pandemi koşullarının imkân
tanıdığı koşullar altında gerçekleştirilmiştir. Partimizin yeniden kuruluş süreci,
örgütlenme ve mücadele alanlarımızı
genişleterek devam edecek.
Konferansımızda, ülkemizin, Cumhuriyet tarihinin en derin krizlerinden birini
yaşadığı gerçeği dikkate alınarak SOL
Parti’nin yol haritası belirlenmiştir.

AKP VE MHP ÜLKEYI
BIR ÇÖKÜŞE SÜRÜKLÜYOR
Türkiye, etkisini emekçi halk sınıflarının hissettiği son derece derin bir ekonomik, sosyal ve siyasal kriz içindedir.
AKP ve MHP’den oluşan iktidar bloku,
bırakın bu krizi çözmeyi, bizatihi izlediği
politikalar nedeniyle krizin yaratıcısı durumundadır. Ülkemiz bu İslamcı ve faşist
iktidar bloku eliyle büyük bir çöküşe
doğru sürüklenmektedir.
Ekonomi derin bir darboğaz içindedir. İşsizlik, yoksulluk ve zamlar emekçi
halk kitleleri için hayatı yaşanmaz kılıyor.
Bir avuç sermaye sahibi servetlerine
servet katarken, yoksulluk ve gelir adaletsizliği her geçen gün artıyor. (…)
Dünya çapında etkisini gösteren
Covid 19 salgınıyla birlikte derinleşen
ekonomik kriz karşısında; siyasi iktidar
emekçi sınıfların yararına hiçbir adım atmazken, kamu bankaları yoluyla yandaşlarına kaynak aktarıyor.. (…) Krizin geniş
halk kitlelerinin üstüne yıkılması için zam
üstüne zamlar yapılırken, mevcut adaletsiz vergilere yenileri ekleniyor. (…)
İktidarın salgın konusunda bütün
sahte “başarı” söylemlerine karşın, hasta

sayıları ve ölümler azalmıyor. Maske ve
sokağa çıkma konularında ortaya çıkan
beceriksizlikler, tedavi geliştirilmesine
ilişkin bilimsel olmayan ve yalan olduğu
ortaya çıkan açıklamalar ve şeffaflıktan
uzak bir yönetim şekli toplumsal bir
felaketin habercisi durumunda. (…)

REJIM HER YANINDAN
TEL TEL DÖKÜLÜYOR
Krize karşı biriken toplumsal gerilimin sindirilmesine yönelik, İslamcı ve
yayılmacı politikalar, Irak ve Suriye’den
başlayarak Yemen, Kuveyt, Sudan
üzerinden Libya’ya ulaşıyor ve bıçak
sırtında sürdürülüyor. Diğer tarafta,
ABD ile Rusya arasında gelgitler
şeklinde sürdürülen, bütünlükten ve
tutarlılıktan yoksun gündelik kararlarla
yürütülen politikalar kaçınılmaz sonuna doğru ilerliyor.
Oldu bittiye getirilen ve son derece
anti-demokratik koşullarda yapılan
referandum ve seçimlerle kurulan yeni
rejim her yönüyle dökülüyor. Tek adama
kadar daraltılmış karar mekanizması,
etkisizleştirilen ve bir anlamı kalmayan
parlamento, siyasetten koparılmış teknokrat bakanlar eliyle yönetilemez bir
ülke tablosu ortaya çıkmış durumda. (…)
Hayatın ortasına dinin ve milliyetçiliğin
yerleştirildiği; halk kitlelerinin baskı ve
zorbalıkla denetim altına alındığı bu yeni
rejim kalıcı hale getirilmek isteniyor. (…)

KRIZDEN ÇIKIŞIN YOLU
BU SIYASAL DÜZENI
DEĞIŞTIRMEKTIR
Bu siyasal, ekonomik ve toplumsal
krizden çıkabilmenin olmazsa olmaz
koşulu; bugünkü mevcut iktidardan
kurtulmak; “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” denilen baskıcı tek
adam rejimine dayanan siyasal düzeni
değiştirmektir. Türkiye’nin sorunları,
ancak halkın çıkarlarını ön plana alan,
özgürlüklerin ve demokrasinin ege-

men kılındığı, laikliğin, aydınlanmacı ve
bilimsel düşüncenin kurumsallaştığı bir
anlayışla çözülebilir. (…)
Türkiye için çıkış yolu ancak yönelimi
sosyalizme uzanan bir geçiş programı ile mümkündür. Buna göre; siyasal
sistem bütünüyle yenilenmelidir. Halkın
kendi kendini yönetmesine, geleceğin
sınıfsız sömürüsüz toplumunun nüvelerinin bugünden kurulmasına, halkın
her düzeyde yönetime katılma imkanlarının geliştirilmesini öngören bir halk
demokrasisi perspektifiyle hazırlanacak
bir Anayasa ile özgürlüklerin önündeki
bütün yasal engeller kaldırılmalıdır.
Halkın siyasal süreçlere doğrudan
katılabileceği, yerel yönetimlerin güçlendirilereceği bir taban demokrasisinin
kurumsallaşması için yeni bir siyasal hayat; siyasetin toplumsallaştığı, toplumun
siyasallaştığı bir düzen kurulmalıdır.
Demokratik bir siyasal düzenin en
önemli ayaklarından biri laikliktir. 18
yıllık iktidar sürecinde, siyasal İslamcılık
laiklikle ilgili olan ne varsa teker teker
ortadan kaldırdı. Tarikatlara, İslami vakıflara terkedilen toplum, eğitim düzeninden kurumsal yapısına kadar siyasal
İslamcı düşünce tarafından kuşatıldı.
Diyanetin adeta rejimin merkezinde yer
aldığı, bilimden ve aydınlanma değerlerinden uzaklaşan bir anlayış; devlet yönetimine ve devlet kurumlarına egemen
oldu. Yeni bir demokratik rejim laikliği
temel alan bir anlayışla kurulmadıkça
ve siyasal İslamcı kadrolaşma tasfiye
edilmedikçe; özgür ve demokratik bir
ülkeye ulaşmak mümkün olamayacaktır.
Böyle bir çıkış yolunun olmazsa olmaz koşulu; toplumsal bir barış ikliminin
yaratılması ve birlikte yaşama iradesinin
geliştirilmesidir. Kürt sorununun barışçıl
çözümünün yanı sıra, etnik, dinsel ve
cinsel kimlikleri nedeniyle dışlanan
ve ezilenlerin toplumsal taleplerinin
karşılanması özgür ve demokratik bir
toplumun güvencesi olacaktır. (…)

DEVRIMCI BIR ÇIKIŞ YOLUNUN
AÇACAK TOPLUMSAL BIR
MUHALEFETI ÖRGÜTLEYECEĞIZ
Türkiye için gerçek bir çıkış, iktidar
blokunun geliştirdiği politikalarla kora
kor bir mücadeleyle mümkün olabilir. İktidarın emperyalist-kapitalist
sistemin çıkarları doğrultusunda attığı
adımlarla, emek-karşıtı politikalarıyla
uzlaşma arayan bir muhalefet anlayışı,
ülkemizin karşı karşıya kaldığı sorunlara çözüm getiremez. Seçimlere kadar
iktidarın otoriter ve dinsel bir rejim
inşasına sessiz kalarak; hangi koşullar
altında yapılacağı şimdiden belli olan
“seçim günü” mevcut iktidarın kendiliğinden yıkılacağını ummak; en hafif
deyimiyle siyasal körlüktür. (…)
Sorun devrimci bir çıkış yoluna dönük toplumsal bir muhalefetin örgütlenmesinde düğümlenmektedir. Evet,
mevcut baskı rejimine karşı toplumun
çeşitli kesimlerinden oluşan muhalif
bir cephenin ortaya çıkması ve giderek
güçlenmesi önemlidir. Ama en az bunun
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kadar önemli olan, bu muhalefetin nasıl
bir siyasal program etrafında hareket
edeceğidir. AKP-MHP bloğu çözüldükçe; dünya görüşü olarak onlardan
pek de farklı olmayan partiler ortaya
çıkıp muhalefete geçiyorlar. Ancak aynı
dünya görüşünü paylaşmaları nedeniyle
de, her kritik adımda mevcut iktidarın
meşrulaşmasına zemin hazırlıyor.
Toplumda mayalanan talepler sağ ve
merkez partiler tarafından karşılanamaz.
Sermaye sınıflarının politikalarını allayıp
pullayıp halka dayatan, aydınlanma ve
laiklik karşıtı dönüşümleri sineye çeken,
milliyetçiliği bayrak edinmiş partiler,
mevcut iktidarın Türkiye’ye getirdiği
bozulmayı, yozlaşmayı gideremez. Tam
da bu nedenle solun, sosyalistlerin kendi
çıkış politikalarını ortaya koymasına
ihtiyaç var. (…)
Türkiye’nin ilerici, devrimci geleneği
bu ablukanın dağıtılması için yeterli
birikime sahiptir. Yapılması gereken,
toplumsal taleplerle bu birikimi birleştirecek; aynı zamanda halkın güncel
taleplerine sahip çıkacak bir eylem ve
örgütlenme anlayışını hayata geçirmektir.

DEVRIMCI DEMOKRATIK
CUMHURIYET İÇIN
MÜCADELE ETMELIYIZ
Emperyalizme karşı bir Kurtuluş savaşıyla kurulan bu Cumhuriyetin bütün
kazanımlarını sahiplenen, ama onu da
aşan devrimci demokratik bir Cumhuriyet için mücadele etmeliyiz. Sömürücü
sınıfların, siyasal İslamcıların, Amerikancılıklarını milliyetçilikle gizlemeye
çalışanların, faşist darbecilerin lekelediği
ve giderek ortadan kaldırdıkları Cumhuriyet; şimdi tüm ezilen kesimlerin,
emekçilerin laik, bağımsız, demokratik
cumhuriyeti olarak yeniden kurulmak
zorundadır.
SOL PARTİ, bilimsel sosyalist dünya
görüşünün ışığında her türlü baskı ve
sömürünün ortadan kaldırıldığı, her
alanda sınıfsal, etnik, dinsel toplumsal
ayrımcılıkların ve eşitsizliklerin yok
edildiği bir düzeni savunur ve esas
olarak bu amaçlar doğrultusunda mücadele eder. Bugün ülkemizde bir avuç
sömürücü, soyguncu azınlığın çıkarlarını, dincilik maskesi altında koruyup
sürdürmeye çalışan, bunun için ülkemizi
büyük bir felakete doğru sürükleyen ve
halkımızın büyük çoğunluğunun karşı
olduğu mevcut anti-demokratik rejime
son vermenin önemini vurgulayan SOL
PARTİ; aşağıda yer alan talepler doğrultusunda Türkiye’nin yeniden kurulması
için mücadele etme kararlılığıyla, İslamcı
milliyetçi iktidarın saltanatına son verme
mücadelesi veren bütün ilerici güçleri
ortak bir eylem zemininde dayanışmaya ve birleşmeye davet eder.
EMEKÇİLERİN, BAĞIMSIZ, LAİK,
DEMOKRATİK CUMHURİYETİNİ
KURMAK İÇİN, AŞAĞIDA YER ALAN
ACİL TALEPLER İÇİN; AKLI VE YÜREĞİ HALKTAN YANA OLAN HERKESİ
MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ.
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KONFERANS SONUÇ BILDIRGESI'NDE TALEPLERIMIZ

Bir avuç sömürücü, soyguncu
azınlığın saltanatını yıkalım
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yol göstericiliği egemen kılınmalıdır.
Kürt sorununun barışçıl bir temelde
ve halkın özlemlerine yanıt verecek
demokratikleşme ye dayanarak
çözülmesi gereklidir. Sorunun çözümünde silahlardan arınmış bir barışçıl süreç
devreye sokulmalıdır. Birlikte yaşama
iradesinin geliştirilmesi için her düzeyde
çaba gösterilmelidir.
Bütün bir ekonomi, rant ekonomisinden katılımcı merkezi planlamaya
dayalı ekolojik tahribatı ve doğanın
metalaşmasını engelleyen bir üretim ekonomisine geçiş perspektifiyle baştan aşağı
yenilenmelidir. Yerli-yabancı sermayeye
peşkeş çekilen, halka ait tüm varlıklar
yeniden kamulaştırılmalıdır. Ekonomiden
siyasete eğitimden sağlık sistemine kadar
her alanda kamucu/ toplumcu bir anlayışın egemen kılınarak, özelleştirmelerle
yağmalanan yandaş sermaye gruplarına
peşkeş çekilen kamu malları yeniden kamuya iade edilmelidir. Benzer bir biçimde
kamu bankaları başta olmak üzere kamu
kaynakları kullanılarak ele geçirilen medya
organları, kamu kaynaklarıyla desteklenen
Vakıfların halktan gasp ettikleri kaynaklara
el konulmalıdır.
Ekonomik krize karşı halkı
savunacak acil tedbirler alınmalı; asgari ücret ve temel gıda
maddeleri vergi dışı tutulmalı, emekçilerin örgütlenmesinin ve grev hakkının önündeki engeller kaldırılmalı,
kıdem tazminatı gaspına son verilmeli,
yurttaşlık geliri uygulamasıyla en
yoksul yurttaşların dahi asgari yaşam
standartlarına ulaşması sağlanmalıdır.
Çalışma koşullarına sahip herkese iş
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imkanı hedefleyen ve kapsamlı bir işsizlik sigortasını sağlayan bir ekonomik
düzen örgütlenmelidir. (…)
Eğitim her düzeyde parasız olmalı,
özel eğitim kurumları kamulaştırılmalıdır. Tüm tarikat ve gerici vakıfların
okullardaki etkinliklerine son verilerek,
eğitim sistemi bilimsel ve laik bir temelde
yeniden yapılandırılmalıdır.
Sağlık hizmeti herkese eşit, parasız,
nitelikli, ulaşılabilir olmalı kamu
eliyle sunulmalıdır. Koruyucu sağlık
hizmetlerine yeterli kaynak aktarılmalıdır. Kamu kaynaklarının özel hastanelere
aktarımı durdurulmalıdır. Halkın sırtına
yıkılan ve kara delik haline dönüşen şehir
hastaneleri şirketlerden alınıp koşulsuz
şartsız kamuya devredilmelidir. Özel ve
vakıf hastaneleri kamulaştırılmalıdır. (…)
İşsizlik, diplomalı işsizlik ve esnek ve
geçici çalışma girdabında boğulan
gençler için istihdam alanları oluşturulmalı, herkesin eğitimini aldığı mesleği
yapabileceği bir sistem oluşturulmalıdır.
Şiddete maruz bırakılan, yaşamları çalınan kadınların can
güvenliğinin sağlanması, erkek
şiddetine son verecek önlemlerin alınması son derece acildir. 6284 sayılı yasa ve
İstanbul Sözleşmesi, hiçbir bahaneye yer
bırakmayacak şekilde uygulanmalıdır.
Kadınların her tür ezilme biçimi ve her
düzeyde erkek egemenliği ortadan kaldırılmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini
sağlayacak her türlü önlem alınmalıdır.
Her türlü cinsel kimlik ve cinsel yönelim
ayrımını ortadan kaldıracak, insanların
özgürce ve korkusuzca yaşayabilecekleri
bir toplumsal ortam yaratılmalıdır.
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Kapitalizm, içinde yaşadığımız
gezegeni bitmek bilmez bir kâr hırsıyla, doğayı metalaştırarak ölüme
doğru sürüklüyor. Küresel ısınma, iklim krizi
geleceğimizi bir kâbusa çeviriyor. Ülkemizde de endüstriyel gıda sistemi, maden
aramaları ormanları otlak ve meraları, tarım
arazilerini, su kaynaklarını kısacası doğal
müştereklerimizi yok ediyor, ardı ardına
çevre felaketleri yaşanıyor. (…) Gezegeni
yok olmaktan kurtaracak, kapitalizmin kâr
hırsına ‘dur’ diyecek her türlü önlem alınmalı bunun için mücadele edilmelidir. Yeni
oluşturulacak Anayasa doğanın haklarını
da savunan ekolojik ve demokratik bir
Anayasa olmalıdır. Bunun için mücadele
edilmelidir.
Ekolojik dengeyi bozan endüstriyel gıda sistemi, enerji
ve maden yatırımları halkın
sağlıklı ve ucuz gıdaya erişimini engellemektedir. Halkın sağlıklı ve ucuz gıdaya
erişimini sağlayacak olan ve halkın gıda
sistemi Gıda Egemenliği’ni kurmak için
mücadele edilmeli, çiftçileri şirketlerin
tarım sistemine bağlamaya yardımcı olan
kooperatifleri desteklemekten vazgeçilmeli, Gıda Egemenliği mücadelesine
katkı koyan, agroekolojik üretim yapan
üreticilerin kurduğu ve demokratik ve
katılımcı bir anlayışla yürütülen kooperatifler desteklenmeli, antidemokratik
kooperatifçilik yasası değiştirilmesi için
mücadele edilmelidir. (…) Küçük üreticilerin tarımsal üretimi bırakarak tasfiye
etmeye çalışan veya şirketlere bağımlılığını arttıran ve DTÖ isteği doğrultusunda yapılan serbest ticaret anlaşmaları
tamamen iptal edilmelidir.
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Bu rejim, halka karşıdır ve tek adam
yönetimine dayalı ve halka karşı bu
siyasal rejim derhal ortadan kaldırılmalıdır. Bu, halkın sorunlarına hiçbir çözüm
üretmeyen eskinin parlamenter rejimine
geri dönülerek yapılamaz. Halkın söz, yetki
ve karar süreçlerine dahil edildiği, yerel
yönetimlerin ve yerinden yönetim anlayışının temel alındığı demokratik yeni bir
düzen kurulmalıdır. 12 Eylül anayasasının
bütün faşist hükümleri iptal edilmeli, siyasal
partiler yasası ve seçim yasası başta olmak
üzere tüm anti-demokratik yasalar kaldırılmalıdır. İfade ve örgütlenme özgürlüğünün
her düzlemde geliştirilmesi ve gerçek bir
demokrasi için tüm yasal düzenlemeler
yapılmalıdır.
Emperyalizmle yapılmış bütün açık
ve gizli antlaşmalar iptal edilmeli,
NATO gibi emperyalist ittifaklardan çıkılmalı, başta İncirlik olmak üzere
yabancı üsler kapatılmalıdır. Türkiye,
emperyalist merkezlerin Ortadoğu’da
giriştikleri çıkar kavgasının piyonu haline
dönüştürülmüştür. Bu cendereden derhal
çıkılmalıdır. Halklar arasında bütün dinsel, etnik, mezhepsel farklara karşın bir
arada yaşamanın tesis edilmesi Türkiye’nin dış politikasının temeli olmalıdır.
Yeni siyasal zemin, mutlaka ve mutlaka laiklik temeli üzerinde, tarikatların
ve dinsel cemaatlerin etkisizleştirildiği
bir anlayışla kurulmalıdır. Bunun için tarikat
ve cemaat yapılarına sunulan tüm devlet
desteğine son verilmeli, gerici örgütlenmelerin devlet içindeki kadroları dağıtılmalıdır.
Toplumsal hayatın ve devlet yönetiminin
sürdürülmesinde her türlü dini referanstan
vazgeçilmeli; aydınlanma ilkeleri ve bilimin

