
1 MAYIS’TA1 MAYIS’TA
savaşa ve yoksulluğa

SİLAHLANMAYA ÖZEL FON!

Yıllardır hükümete gelen parti ler, geniş emekçi kitlelerinin 
ve güçlü bir barış hareketi nin karşı çıkması nedeniyle si-
lahlanmaya ve orduya daha fazla bütçe ayırmaya cesaret 
edememişler hatt a zorunlu askerliği bile kaldırmışlardı. 
Ama şimdi Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını, SPD/FDP/
Yeşiller koalisyonu fı rsata çevirmek isti yor. Hükümeti n 
planlarına göre bundan böyle GSMH’nin en azından yüz-
de ikisi (74 milyar euro dolayında) daimî savunma bütçe-
sine ayrılacak. Bu yetmezmiş gibi 100 milyar Euro’luk özel 
silahlanma fonu oluşturulacak. Alman Ordusu Avrupa’nın 
en savaşçı ordusu yapılmak isteniyor. 

DAĞITILACAK PARA YOK!

“Daha fazla ilerlemeye cesaret” ve “Özgürlük, adalet, sür-
dürülebilirlik” başlıklı koalisyon sözleşmesini imzalayan 
SPD/FDP/Yeşiller parti leri, sağlık, eğiti m ve sosyal güven-
lik alanları için gelen taleplere, “dağıtı lacak para yok” diye 
geri çevirmişlerdi.

Aynı politi kacılar şimdi “yoktan var ederek” (borçlanarak!) 
silahlanmaya ekten onlarca milyar euro harcamaya karar 
verdiler. Hükümeti n bu kararı öncelikle silah tekellerinin 
işine yaracak. Rheinmetal ve diğer silah tekellerinin his-
seleri neredeyse ikiye katlandı! Dünya genelinde silahlan-
maya en fazla para harcayan devletler arasında şimdiye 
kadar üçüncü sırada olan Almanya bu kararla birlikte ABD 
ve Çin’den sonra üçüncü sıraya yükselecek.

FATURA İŞÇİ VE EMEKÇİLERE!

2008/2009 ekonomik krizinde olduğu gibi korona salgını 
döneminde sermayeyi yüzlerce milyar euroyla destekley-
en hükümet bugün de Rusya’ya uygulanan ambargo ve 
savaş nedeniyle Ukrayna ile ti caret yapamayan sermaye-
nin zararlarını karşılama kararı aldı!

Tüm bunların faturası bugünkü ve gelecek kuşak işçi ve 
emekçilere çıkarılacak. Federal Maliye Bakanı Christi an 
Lindner bunu çok açık ifade etti  : “Bunu çalışanlar ödeye-
cek.”

ENFLASYON YÜKSELİYOR – 
YOKSULLUK ARTIYOR

Geçti ğimiz yıl haziran ayından bu yana sürekli yükselen en-
fl asyon mart ayında yüzde 7,3’e çıktı . İşçilerin reel ücretle-
ri, emeklilerin maaşları ve Hartz IV ile geçinenlerin gelirle-
ri eriyip gidiyor. Milyonlarca emekçi giderek yoksullaşıyor. 
Sermaye yanlısı basında artı k hiç söz edilmese de 620 bin 
emekçi hala kısa çalışmada, 3,58 milyon emekçi Hartz IV 
yardımı almakta ve 2,4 milyon emekçi işsiz!

TALEPLERİMİZİ ALANLARA TAŞIYALIM!

Ukrayna’da binlerce insanın katledilmesi, milyonlarcasının 
yerinden yurdundan edilmesi, Almanya’da hastanele-
rin kapatı lması, binlerce insanın Hartz IV ile geçinmeye 
mahkum edilmeleri, işçilerin-emekçilerin  artan hayat 
pahalılığı altı nda ezilmeleri … Tüm bu yaşananlar kader 
değil kapitalist barbarlıktı r!

Demokrati k İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) olarak 
bütün emekçileri, BİRLİK, DAYANIŞMA VE MÜCADELE 
günü 1 MAYIS’ ta savaşa karşı barış ve halkların kardeşliği 
için, reel ücretlerin erimesine karşı ek zam için, enerji 
fi yatlarına tavan fi yatı  (üst sınır) uygulanması için, haft alık 
çalışma sürelerinin 30 saate düşürülmesi, sağlık ve sosyal 
güvenliğe daha fazla bütçe ayrılması için alanlara çıkmaya 
çağırıyoruz.

HAYIR!HAYIR!
Bu sene 1 Mayıs’a Ukrayna savaşının 

gölgesinde giriyoruz. Rusya’nın 
Ukrayna’ya saldırısının ikinci ayındayız. 

Milyonlarca emekçi canını kurtarmak için 
yerini yurdunu terk etmek zorunda kalırken 
binlercesi yaralandı veya katledildi. Savaşın 
bir an önce bitmesi, Rusya’nın Ukrayna’dan 
çekilmesi, NATO’nun da savaş kışkırtı cısı ve 
yayılmacı politi kalardan vazgeçmesi hepimizin 
çıkarınadır.


