KÜRESEL SALGIN GÜNLERİNDE ANTİ-EMPERYALİST MÜCADELE HAFTASINI
ONURLU YAŞAMIN SAVUNULMASI İÇİN BİR SEFERBERLİĞE DÖNÜŞTÜRELİM
COVID19’un dünya çapında yayılması, koronavirüs bulaşmış binlerce insandan daha
fazlasını etkileyecek şiddetli bir krize yol açmıştır. Dünya nüfusunun çoğunluğunun yaşam
tarzı etkilenmiş; uluslararası ekonomi ciddi bir gerileme kaydetmiştir. Bu durum, sermayenin
çıkarları üzerine inşa edilmiş bir toplumun zaafını açığa çıkardı ve haliyle işçilerin uğruna
mücadele ettiği -başta kamu sağlığı olmak üzere- sosyal korumayı ortadan kaldırdı.
Sözde Birinci Dünyada piyasanın ve genelde ekonominin kuralsızlaştırılması,
insanlar için onurlu bir yaşam güvencesinden ödün verdi. Kemer sıkma rejimleri ve IMF’nin
yapısal uyum programlarının sosyal kurumları tasfiye ettiği Afrika, Asya ve Latin Amerika’da
sosyal haklardan ödün verilirken, insanlar iklim ve finansal felaketlerin yanı sıra küresel
salgınlar karşısında da savunmasız bırakıldı.
Bu küresel salgında milyonlarca insanın olası enfeksiyonunun ortaya çıkardığı
dramatik sonuç, çökmüş sosyal sistemin sınırını zorlayacaktır; işte bu nedenle uluslararası
insani acil durum söz konusu. Buradan hareketle bütün anti-emperyalist güçlerin tavır
alması ve bu durumu ortadan kaldırmak üzere mümkün olan araçlarla yoğun bir tartışma
yürütmesi elzemdir.
Mevcut uluslararası insani acil durum ışığında, biz 2020 yılında Anti-Emperyalist
Mücadele Haftası organize etmek için 2019 yılından beri birlikte çalışan toplumsal ve politik
örgütler olarak bu seferberliği; kapitalist kesimlerin 2008 finans krizi sonrasında olduğu gibi
bu krizin bedelinin sonuçlarını da işçi sınıfının ve kitlelerin sırtına yükleme çabasına karşı
bir mücadeleye dönüştürmeye çağırıyoruz.
Buradan hareketle:
1) Bütün kamu ve özel kaynaklarının, bu küresel salgının etkilerini kontrol altına alma
ve giderme amacıyla ve özellikle en savunmasız insanlara özen göstererek
hizmete sokulmasını talep ediyoruz.
2) Hükümetlerden ve uluslararası örgütlerden bir an önce muazzam askeri
harcamaları kesmelerini talep ediyoruz. Bu harcama, elitleri korumak üzere
tasarlanmış bir güvenlik sistemini destekliyor. Bu güvenlik sistemi, NATO gibi
askeri ittifakları baz alır ve askeri üstlerle her kıtaya küresel ayak izlerini taşır;
gezegeni birkaç kez yok etme kapasitesine sahip nükleer cephaneliklere sahiptir.
3) Askeri harcamaları keserken gezegenin bütün kaynaklarını, insanlar için onurlu
yaşam yaratmaya yatıran insani bir güvenlik sistemi inşa etmek üzere kullanmayı
öneriyoruz; mevcut insani acil duruma yeterince yanıt verebilmemiz için sosyal
harcamalarda anlamlı bir artışı da içerecektir.
4) Son otuz yıl boyunca neo-liberal politikalarla aşındırılan sosyal sistemi, özellikle
kamu sağlığı sistemini güçlendirmeye çağırıyoruz.
5) Kamusal ve evrensel sağlığa devlet yatırımı yapılmamasına karşın COVID-19
hastası binlerce mağduru korumak üzere kendi hayatlarını tehlikeye atan bütün
sağlık çalışanları ile dayanışmaya çağırıyoruz.
6) Bu sağlık krizini işçileri işten çıkarmak, yoksulları sokağa atmak ve ücretleri ve
sosyal yardımları kesmek için kullanan kapitalist stratejiye karşılık çalışma hakkı
ve işçi hakları ile birlikte herkes için onurlu bir yaşamı desteklemeye çağırıyoruz.

7) ABD hükümetini, başta İran, Küba ve Venezuela olmak üzere elliden fazla ülkeye
dayattığı tek taraflı kriminal yaptırımlara son vermeye çağırıyoruz. Bu yaptırımlar,
ilaç ve hastane malzemelerinin ulaşmasını engelleyerek binlerce insanın
önlenebilecek ölümüne yol açmakta ve bu ülkelerin sağlık sistemleri üzerinde
doğrudan ve acımasız etkiler doğurmaktadır.
8) Son olarak, dünya halklarını enternasyonalizm ruhuna ve dayanışmaya
çağırıyoruz; bu büyüklükte bir uluslararası insani krizin yaşandığı günlerde
dayanışma, iş birliği ve karşılıklı yardımın, devletler arası sistemin ve insanlığın
başat değerleri olması esastır.
Her şeyden önce, mevcut küresel acil durumun yeni bir toplum projesinin inşasına olan
ihtiyacın altını çizdiğini açıklığa kavuşturmak istiyoruz; gezegenin bütün kaynaklarının adil,
özgür ve eşitlikçi bir uluslararası toplumun inşasına gitmesi için bu yeni toplum projesi
dayanışma ilkesini esas almalıdır.
Önümüzdeki dönemde büyük bir dayanışma dalgası oluşturmaya çağırıyoruz çünkü
biliyoruz ki gücümüz eylemliliğimizden gelir.
Son olarak çeşitli bölgeler ve uluslararası ağlar, önümüzdeki dönemde etkinlik ve eylem
takvimini yeniden değerlendirmemizi istedi. Bu yerinde tavsiyelere dayanarak sizleri
aşağıdaki konularda bilgilendirmek istiyoruz:
● Mücadele Haftasının (ilk başta 19 Mart olarak planlanan) başlangıcının ertelenmesi;
● Uluslararası eylem haftası tarihini, büyük ihtimalle 2020 yılının ikinci yarısına ertelemek
zorunda kalacağımızı dikkate alarak, beklemeye alma;
● Kendisini bir kez daha insanlığın asıl düşmanı olarak ortaya koyan emperyalizme, içinde
bulunduğumuz bağlamda uluslararası sağlık krizine karşı uluslararası bir hareketlilik
gerçekleştirmenin önemini web sitesi ve sosyal medya aracılığıyla paylaşmayı sürdürme;
● Uluslararası Anti-Emperyalist Mücadele Haftası sürecini koordine eden ağları ve
örgütleri, tam tarihi ve yeri sonra belirlenmek üzere, Haziran 2020’de bir araya getirmeye
kendimizi hazırlama. Bu toplantıda haftanın ulusal ve bölgesel eylemliliklerinin nasıl
sürdürüleceği tartışmasını derinleştirecek ve 2020 yılının ikinci yarısında uluslararası
eylemlilik için yeni bir tarih seçeceğiz.
Herkesin onurlu bir yaşam sürdüğü bir dünya yaratma umudumuzu birleştirelim!

