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پیرّزی کارگراى « تکل »  ،پیرّزی هردم است!

Vinner TEKEL- arbetarna,
!vinner folket
 20فْریَ  2010رّزُوبستگی سراسری با کارگراى « تکل » فراخْاًذٍ شذٍ است .تظاُراتِای ّسیغ در هراکس
هختلف ّ ًیر در آًکارا با شؼار « پیرّزی کارگراى  ،پیرّزی هردم! برگسار هیشْد .تشکلِا ّ ًِادُای کارگری ،
سْسیالیستی ّ چپ تظاُراتِا ّ پیکتِای هختلفی را سازهاى دادٍ اًذ .
در اشتکِلن ًیس تظاُراتی بَ دفاع از رّز ُوبستگی سراسری ،هبارزات کارگراى در ترکیَ ّ دفاع از کارگراى
اػتصابی رّز  20فْریَ برگسار شذ .دّستذاراى کویتَ ُای کارگراى سْسیالیست داخل کشْر -استکِلن پیام
ُوبستگی بَ کارگراى اػتصابی دادًذ ّ از هبارزات آًِا پشتیباًی کردًذ  .دفاع ّ ُوبستگی ُر چَ بیشتر با کارگراى
اػتصابی ترکیَ ضرّری است .ایي هبارزٍ ّ پیرّزی آى هیتْاًذ تاثیرات فراّاًی در ّضؼیت سیاسی ّ اجتواػی
جاهؼَ داشتَ باشذ .برًذٍ ایي هبارزٍ کارگراى ّ کل هردم ُستٌذ .
دّستذاراى کویتَ ُای کارگراى سْسیالیست ،دّلت ضذ کارگر ترکیَ را هحکْم کردٍ ّاز خْاستَ ُا ّ هطالبات
کارگراى ترکیَ دفاع هیکٌذ.
کارگراى در جِاى ُوراٍ با دیگر ًیرُّای اجتواػی ّ تْدٍ ای هیتْاىًذ یک جِاى بذّى فقر ّبیکاری ،گرسيگی ّ بی
پٌاُی ،ستن ّ استثوار ،جٌگ ّ اػذام ،زًذاى ّ شکٌجَ پی ریس ی کٌٌذ .طبقَ کارگر هتشکل ّ هتحذ م یتْاًذ برای یک
جِاى دیگر گاهِای اساسی برداشتَ ّ بساط استثوارگراى ،دیکتاتْرُا  ،سرهایَ داراى را برچیٌذ .
هبارزٍ کارگراى در ترکیَ هبارزٍ هاست!
زًذٍ باد ُوبستگی جِاًی کارگری !
کارگراى جِاى هتحذ شْین!
 20فْریَ 2010

!Leve TEKEL- arbetarnas kamp
Vänner för socialistiska arbetare solidariserar med TEKEL – arbetarna och deras
strejkar och demonstrationer och olika aktioner. Arbetarna har ingen annan att kämpa

och kräva sin rätt och rättigheter. Arbetarna världen över kämpar för ett bättre liv och
värld. Arbetarna kräver, frihet, arbete och ett värdigt och mänskligt liv.
Turkiska regimen med dess kriminella och brottsliga politik och handlingar bemöter
arbetarna med hot och våld.
20 februari 2010 är TEKEL – arbetarnas internationella dag. TEKEL – arbetarna är
inte ensamma, världens arbetare stödjer dem, deras kamp och krav. Arbetarna
behöver enighet och starka och organisering för att kunna stå mot kapitalism som med
sin politik och ekonomi och idéer har skapat fattigdom och hunger, förtryck, utsugning,
krig, avrättning, fängelse och tortyr. I den liberala och kapitalistiska värld rika blir
rikare och fattiga bli fattigare. Arbetarna kämpar dagligen världen över för sina
rättigheter och möjligheter. Arbetarklassen världen över kan ändra och skapa en annan
värld med allas deltagande och allas rätt att få resurser och möjligheter och ett tryggt
och säkert liv, alla får möjlighet att utvecklas och förbättra livet för hela mänskligheten.
Leve arbetarklassen!
Lever arbetarinternationalism!
Världens arbetare förena er!
Leve TEKEL – arbetarna!

Vänner för socialistiska arbetare – Stockholm, 20 feb 2010
-------------------------------------------------------------------------

Den 20 februari har proklamerats som den stora
solidaritetsdagen för TEKEL- arbetarna och stora
demonstrationer väntas i huvudstaden Ankara under parollen
”Vinner TEKEL- arbetarna, vinner folket”. Den dagen ska
arbetarna veta att även vi brinner för deras kamp. Därför ska
vi också demonstrera för att stödja Tekel- arbetarnas kamp
lördagen den 20 februari kl. 15.00 utanför riksdagen på
Mynttorget.
Solidarisera med de turkiska arbetarna
Sedan i december pågår en av de mest omfattande fackliga konflikterna i Turkiet. Sedan det
förra sprit- och tobaksmonopolbolaget TEKEL lagt ner en betydande del av sin verksamhet
har 12 000 arbetare slängs ut från fabrikerna till att välja mellan arbetslöshet och tillfälliga,
osäkra anställningar under den så kallade 4 c-lagen. Anledningen till detta är privatiseringen
av TEKEL och de mest kritiska fackförbunden är Turk-Is, DISK och KESK.
Protesterna har varit många och landets sex största fackliga konfederationer har sedan starten
av konflikten arbetat hårt för arbetarnas rättigheter. Manifestationer utanför det största
fackförbundet Turk-Is’ lokaler har ägt rum sedan december och aktiviteterna nådde sin
kulmen när tiotusentals arbetare gick ut vad som i det närmaste var en generalstrejk de 4
februari, där arbetsvägran och demonstrationer ägde rum på 81 platser i landet. Under tiden
har även hungerstrejker, där hundratals arbetare deltar, ägt rum i sådan omfattning att flera har
hamnat på sjukhus på grund av dåligt hälsotillstånd.

Konflikten tycks vara olöslig trots fackförbundens uppmaningar om en dialog med
regeringen. Det styrande AKP, med Recep Tayyip Erdogan i spetsen, har med all tydlighet
visat att inga eftergifter kommer att äga rum.
Vid en presskonferens i Ankara kallade Erdogan fackens protester för ”orättfärdiga” och
”ideologiska”. Strejkens och konfliktens betydelse har successivt ökat i och med att AKP:s
marknadsliberala ekonomi, de kränkta fackliga rättigheterna och tidigare våldsamma
ingripanden mot arbetare under exempelvis förstamajdemonstrationer och IMF-protester har
gjort regimen alltmer impopulär.
Att konflikten utmanar regeringen gör att drastiska åtgärder från regeringens sida kan väntas.
Regeringen har lovat att ”ingripa” mot arbetarna i slutet av februari. Detta betyder med stor
sannolikhet att protesterande arbetare med våld kommer att tas bort från gatorna, samtidigt
som deras krav inte beaktas.
Med bakgrund av detta ber vi alla demokratiska krafter att solidarisera sig med TEKELarbetarna. Solidaritetsarbetet har innefattat exempelvis en rad vänsterpartier i Europa, samt
Europeiska vänsterpartiet, venezolanska arbetare och stora fackliga organisationer som ETUC
och IUF.
Vår förhoppning är att dessa viktiga insatser även ska innefatta facken och de politiska
rörelserna i Sverige. Den 20 februari har proklamerats som den stora solidaritetsdagen
för TEKEL- arbetarna och stora demonstrationer väntas i huvudstaden Ankara under
parollen ”Vinner TEKEL- arbetarna, vinner folket”. Den dagen ska arbetarna veta att även vi
brinner för deras kamp. Därför ska vi också demonstrera för att stödja Tekel- arbetarnas kamp
lördagen den 20 februari kl. 15.00 utanför riksdagen på Mynttorget.
Stockholm, den 18 februari 2010
Svensk-turkisk kultur&konst Forening
Kulturcentrum för Aleviterna i Sverige
Svensk Turkisk Solidaritets och Kulturföreningen
Assyriska-Syrianska-Keldanska Initiativet
För ytterligare information:
Murat Kuseyri
kuseyri@spray.se
073 975 15 08

Iransk – Svenska arbetarsolidariteten stödjer arbetarnas kamp i Turkiet
och solidariserar med TEKEL arbetarna och deras krav.
Arbetarnas kamp i Turkiet är vår kamp. Arbetarna behandlas lika dåligt i hela världen
och kränkas lika illa, vi har varandra för att kunna stå stark mot arbetarfientlig politik
och handlingar. Arbetarklassen behöver mer organisering och enhet. Arbetarnas kamp
är en internationell kamp. Leve arbetar internationalism, leve TEKEL – arbetarna.
isask@comhem.se

اطالعیه های

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

را بخوانید!
اطالعیه ها را
وسیعا درخیابانها و مراکز
تجمع ،کارگاهها و کارخانه
ها ،گردهمائی ها و
تظاهراتها،
در هر جا که میتوانید،
سایتها و وبالگه ا ،فیس
بوک و ...
پخش کنید!

ما جمعی ازطرفداران جنبش کارگری پیرو
شروع فعالیت «کمیته های کارگران
سوسیالیست درداخل کشور» وبا هدف تقویت
آنها ،کانون دوستداران آنها را در خارج
کشورتشکیل داده ایم .و تا کنون یک وب الگ
و یک صفحه فیس بوک برای توزیع آثار این
رفقا ایجاد کرده ایم.
فعالیتهای ما درحال حاضر شامل تىزیع هرچه
بیشتراطالعیه ها وآثارایه رفقا به شکل چاپی و
ایىترتی درخارج ازکشىرمی باشد .ما به سهم
خىد همه عالقمىدان به جىبش کارگری را
دعىت میکىیم که در هر کجا که هستىد به
تىزیع وسیع اطالعیه ها و مطلع کردن دیگران
از وقطه وظرات ومبارزات کارگران
سىسیالیست در داخل ایران بپردازود.
ما همچنین ازهمه عالقمندان جنبش کارگری
دعوت میکنیم که در حد توان جمعهای
دوستدار «کمیته های کارگرا ن سوسیالیست
داخل کشور» را در شهرهای مختلف خارج
کشورایجاد نمایند.
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کانون دوستداران «کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور»

