SOL Parti E- Bülten 14 Nisan Çarşamba

1 Mayıs 2002 emeğin ve özgürlüğün sesinin yükseleceği
bir meydan okuma olacak. SOL Parti ülkenin dört bir
yanında yaygın ve kitlesel 1 Mayıs’ları bütün gücüyle
örgütleyecek.
Her gün artan pahalılık ve yeni zamlarla hayat emekçi
yoksul halk çin çekilmez hale geldi. Bu düzen böyle
gitmez, böyle gitmeyecek. Değiştirmek için seslerimizi
ve güçlerimizi 1 Mayıs meydanlarında yükselteceğiz.
Kontak kapatarak direnen işçiler; fabrikalarda,
atölyelerde grevlerle direnişlerle hakkını arayanlar;
toprağını, zeytenini savunanlar; geleceği ve özgürlüğü
için isyan eden gençler, kadınlar bu düzene karşı
meydan meydan omuz omuza vereceğiz.

SOL Parti Yeni İl ve İlçe Örgütleri Açıldı

AYM KARARI UYGULANSIN

İşimizi, aşımızı, geleceğimizi ve haklarımızı kendi ellerimize
ALACAĞIZ! 1 Mayıs işte bu gücün bütün ülkeyi bir umut
dalgasıyla saracağı gün olacak. Aydınlık bir yarınının kapısının
aralanması işçilerin, köylülerin, gençlerin, kadınların örgütlü
mücadelesinin eseri olabilecektir.
Memleketimizi savunmak ve yeniden kurmak için;
tarikat-cemaat karanlığına son vermek; özelleştirilmiş
kurumlarımızı geri almak; yağmacı yıkımı durdurmak ve
emeğin, özgürlüğün, laikliğin, bağımsızlığın ve demokrasinin
egemen olduğu bir ülkeyi kurmak için 1 Mayıs’ta SOL’da
yürüyelim, birlikte ilerleyelim. Sonu gelmiş artık geride
kalmaya mahkum bu düzene ve onun bir avuç soyguncu,
sömürücü zorbalarına karşı yürüyelim.

Ardeşen

#HerYerdeSOLVar
SOL Parti örgütlenme çalışmalarını ülkenin dört bir
yanında sürdürüyor. Mart-Nisan ayında SOL Parti,
Erzincan, Düzce, Sivas İl Örgütü ve Antalya Döşemealtı, Rize Ardeşen ilçe örgütleri açıldı. Ayrıca
Konya İl örgütü ve Yozgat Sorgun ilçe örgütlerinin
kuruluşu gerçekleştirildi.
İzmir’de Karşıyaka SOL Kültür açıldı. Ankara’da
Dikmen SOL Kültür ise 17 Nisan Pazar günü açılacak.
SOL Parti 51 ilde il örgütlerinin kuruluşunu gerçekleştirirken, SOL Kültür ve ilçe örgütlenmeleriyle yerellerde örgütlenmelerini geliştirmeye devam ediyor.

Döşemealtı
Sivas

Kuzey Ege Tarım ve Ekoloji Çalıştayı Yapıldı

Tek Çıkış Eko-Sosyalizm
SOL Parti Kuzey Ege Ekoloji ve Tarım Çalıştayı Burhaniye’de gerçekleştirildi. Çanakkale,
Balıkesir ve ilçelerinden katılımla düzenlenen
çalıştayda bölgeden gelen yurttaşların mücadele deneyimleri aktarıldı.
Burhaniye Sol Parti ilçe başkanı Ertuğrul
Mühsin Yüzer’in sunumun ardından konuşan
SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur
Başer, neo-liberal kapitalist, emperyalist
sistemin doğayı sömürgeleştirdiği, yaşamı,
uygarlığı yıkıma götürdüğü, iklim krizinin
durdurulması için kritik bir aşamada olunduğunu belirtti. Başer, dünya ekolojik kaynaklarının yüzde 70’inin şirketler tarafından
kullanıldığını, yüzde 30’unun ise dünya

emekçi halklarının kullandığını,
yoksullar için su ve gıda krizinin
derinleştiğini ifade etti. Başer, “Sermayenin iklim krizi için aldığı yeşil ekonomi planlarının ve toplanan Cop26
zirvelerinin iklim krizinden çıkış değil,
göstermelik restorasyondur. Hatta
restorasyonu bile içermeyen bu planların dahi uygulanmadığı, Türkiye’de
karbon emisyonunu azaltmak için
imzalanan Paris Anlaşması’nın gereği
olarak termik santrallerde herhangi bir
önlem alınmayıp, doğanın maden,
elektrik şirketlerine talan ettirilen
projelere fütursuzca devam ediliyor”
diye konuştu.

Gıda Egemenliği
Forumu
17 Nisan Uluslararası Çiftçiler Mücadele
Günü’nde SOL Parti Sakarya’da Gıda
Egemenliği Forumu gerçekleştirecek.

ODTÜ’de Babacan
Protesto Edildi
Umut Kendi
Ellerimizde
ODTÜ öğrencileri konferans vermek
üzere okula gelecek olan Babacan’ın
protesto ederek, AKP iktidarındaki
sorumluluklarını hatırlattı.

Orban Kazanmadı, Muhalefet Kaybetti

Aynı Nakarat ve Ötesi
Her gün gelen zamlar ve pahalılık ile tüm
toplum nefessiz kaldı! Düzen muhalefeti ise
alternatif üretmek bir yana o yirmi yıldır
bıkkınlık vermiş aynı nakaratı tekrarlayıp
duruyor.
Nefesi kesilmiş milyonlara yaptığı zammın
“ne kadar da haklı” olduğunu anlatmaya
çalışıyor. Elbetteki ekonomideki kötü gidişin
sorumlusu Saray iktidarıdır ancak bunun
alternatifi zam olamaz.
Öte yandan Suriye iç savaşının kirli üslerinden İHH kapılarında çıkış yolu aranıyor;
sermayenin ve NATO’nun hizasından bir
santim dahi kıpırdanmıyor. Macaristan’da

SOL Genç’ten
Ulaşım Protestosu
İstanbul’da yapılan ulaşım zamlarına
karşı SOL Genç, “ulaşım haktır” eylemi
gerçekleştirerek zamların geri alınmasını talep etti.

Orban kazanmadı, onun basit bir
tekrarı olmanın ötesine geçemeyen
muhalefet kaybetti; bunu siz bir düşünün!
Her şeye rağmen; iktidarın hileleriyle
de birlikte başa çıkarak bu iktidarı
geride bırakacağız. SOL varsa Değişir!
Sadece iktidarı değil, bu sömürü düzenini de değiştirmek; eğitimin, sağlığın,
ulaşımın, barınmanın ücretsiz olduğu
ve gençlerin geleceğe güven duyacağı
bir ülkeyi kurmak için SOL’da birleşmeye, mücadelemizi birlikte büyütmeye
çağırıyoruz.

Faşizme Karşı
Omuz Omuz
Amasya’da SOL Kültür etkinliğine
yönelik faşist saldırı, SOL Parti ve ilerici
demokratik kurumlar tarafından
protesto edildi.

