Mülteci krizi: KOMÜNİZM = SINIR Yok, MÜLTECİLİK
VEYA Sürgün yok
Hiç kimsenin evinden sürgün edilmediği ve yaşamak için kaçmak zorunda kalmadığı bir
dünya hayal edin.
Uluslararası Komünist İşçi Partisi (ICWP) işte bunun için mücadele ediyor. Gerçek
Komünizmin temeli herkesin kendi yapabilirliği ve ihtiyacı kadar üretmesine siz de
yardimci olabilirsiniz…
Medyaya göre Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan yapılan toplu göç WWII beri olan en
büyük göç. Ve BM’ye göre de bu sayı 60 milyon.
Bu dönemde buna benzer daha bir çok krizler olmuştur. Örneğin, Hindistan’ın doğusu
14 milyon insanın evinden sürülmesini ve beş yüz bin kişinin de ölümünü görmüştür.
İsrail’in kurulması ise yüzbinlerce Filistinliyi kalıcı sürgüne yollamıştır. Tüm bunlara New
Orleans sürgününü, Yugoslavya savaşını, Ukrayna’daki savaşı, Rwanda soykırımını ve
Güney |Afrika devletinin bilinçli yönettiği yabancı düşmanlığını eklereysek, liste böyle
uzar gider.
Bu mülteci krizleri kapitalizm sürdüğü sürece devam edecektir. Örneğin, Venezuela’da
ki Madura hükümeti ülkesindeki milyonlarca Kolombiyalı için yabancı düşmanlığı
başlatmak üzere. Şu ana kadar yüzlercesini sınır dışı etti bile.
Kapitalizm bölgesel güçler arasında sürekli küçük ama kısır savaşlar üretir. Bir çoğu iki
büyük emperyalist gücün arasındaki temsili savaştır ama ara sıra direk savaşa dönüşür
bu da dünya savaşını ortaya çıkarır. Ayrıca, aşırı üretimi, kronik kriz işsizlik, evsizlik ve
açlığı beraberinde getirir. Son olarak da ucuz iş gücü elde etmek ve işçi sınıfını bölmek
için ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı ve yabancı düşmanlığını körükler.
Komünizm bütün bunları değiştirecektir. Planladığımız Komünizm sisteminde para ve
maaş olmayacaktır. Herkes ortak olarak ve herkesin ihtiyacı kadar çalışıp bir o kadar da
aş ve barınak üretecektir.
Maaş sisteminin kaldırılması, ırkçılık ve cinsiyet ayrımcılığını da kökten yok eder. Tabi ki
köklerin temizlenmesi kendi kendine olmayacaktır.
Irkçı süper-sömürünün sonu kapıları açacaktır. Eski sistemden kalan son kırıntıları da
komünist kitle hareketleri yok edecektir.
Komünizm altında, Uluslar olmayacak, sınırlar kalkacak, kimse yasadışı olmayacak.
Uluslar kapitalistlerin buluşudur. İşçiler tüm dünyada da kendilerine güvenerek yaşarlar.
Dünyanın herhangi bir yerinde komünizmi kurduğumuzda, bize katılmak isteyen
herkese kapımız açık olacaktır. Bize katılan herkes de bizim gibi çalışacak, yiyecek aşı

ve yatacak yeri olacak. Kapitalizme karsi savaşımızda bizimle birlikte olacaklardır.
Bir çok mülteci, komünizm için savaşımızda lider olacak hatta şu an bile olmuştur.
Meksika ve Güney Amerika’dan göç etmek zorunda olan on milyonlarca mülteci şu an
bu savaşı vermektedir.
Sadece şu geçtiğimiz bir kaç hafta içinde bile komünist mülteci yoldaşlarımız Avrupalı
patronların bir çok planını, polislere karşı durarak, on binler halinde yürüyüşler yaparak,
bir çok ülkede yüzbinlerce işçimize, yoldaşımıza ilham olmuştur.
Patronlar bize komünizmin insanın doğasına aykırı olduğunu söylerler ama bir çok olay
onları her zamanki gibi haksız çıkarmıştır.
Avustura ve Almanya da binler sokağa dökülüp, mültecilere, yiyecek, giyecek hatta
oyuncaklar getirerek desteklerini açıkça ortaya koyunca patronlar kalabalığı öne sürerek
tüm destekleri durdurmaya çalışmışlardır. Vieana’da bir kadın 140 özel araç organize
ederek mülteciler Avusturya’dan Macaristan’a götürmüştür. 12 bin kişi İzlanda kadar
uzak ülkelerden bile yardıma gelerek hükümetlerin 50 mülteci kabul etmelerinin
komikliğini nerdeyse suratlarına bir tokat gibi çarpmıştır. Bu insanlar bunları para için mi
yaptı sizce ? Tabi ki hayır. Herkesin ihtiyacına göre ruhuna göre yapmışlardır.
Komünizm mümkündür….. Ama çok çalışılması lazımdır, çok kavgaların verilmesi
lazımdır. Devrim savaşı verecek bir kitle partisi ancak bunu başarabilir. Sen de yardım
edebilirsin…
Başlangıç olarak bu broşürü dağıtarak…
ICWP bu broşürü dünya çapında dağıtıyor. Siz de aynısını bir kişiye bile verirseniz,
yardımcı olursunuz. Bunu kopyalayıp ne kadar çok kişiye dağıtırsanız tabi ki çok ama
çok daha iyi olur. Bizim sesimiz icwpredflag.org ‘u da herhangi bir sitede ya da sosyal
medya da paylaşırsanız da yardımınız olacaktır.
Bundan sonraki adımınız da gazetemiz Red Flag’ ı okumak olursa bize yardımınız
dokunmuş olur ve manifestomuz “ Kitleler Komünizm için seferber”…
Bizimle ayni fikirdeyseniz ICWP’ye katılmamanız için hiç bir neden yok.
Hep beraber sınırsız bir dünyaya…
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