
SOSYALİSTAVRUPADEVRİMİİÇİNMANİFESTO

Avrupa’nınyukarıdan,kapitalisthükumetlerinanlaşmalarıylayapacakları

ekonomikbirleşmesibirütopyadanibarettir.Buişbuyöndekısmi

uzlaşmalarınveyarım kalmıştedbirlerinötesinegeçemez.Bununneticesi

olaraküreticiiletüketiciyevegenelanlamdakültürelgelişmeyedevasa

avantajlargetirecekAvrupa’nınekonomikolarakbirleşmesi,emperyalist

korumacılığaveonunaygıtıolanmilitarizmekarşımücadelesinde

Avrupa’lıproletaryanındevrimcivazifesihalinegelmiştir.(LevTroçki,Sulh

programı,mayıs1917)

AvrupaBirliği,yanizayıfbiruzlaşma

AvrupaBirliği,hudutlarınınkabuledilemezdarlığınınbilincindeolanbelli



BatıAvrupaburjuvazilerininzayıfbiruzlaşmasındandoğmuştur.

Ulusdevlet,kapitalistgelişmeyegüçlübirivmevermeninardındanüretici

güçleringenişlemesiiçinfazladarbirhalegelmiştir.(Komünist

Enternasyonal’inmanifestosu,mart1919)

İkinciCihanHarbi’ninardındanbuhükumetler,hudutlarınıngeri

kalmışlığınıemperyalistşiddetleaşmayaçalışmalarınyolaçtıkları

facialardandolayıderinbirtravmageçirmişlerdi.Gerçektende,esasen

Avrupatopraklarındayeralmışolanikicihanharbindehakikigalipkıta

boyutundabiriçpiyasayasahipolankapitalistAmerikaBirleşikDevletleri

olmuştur.3.Reich’ınbaşarısızlığınınardındanAlmanburjuvazisi

menfaatlerinisadecebirgruplandırmamaskesialtındailerletebilmiş,

FransızburjuvazisiisegeneralDeGaulle’ünövüngenliğinerağmen

sömürgeciimparatorluğununçökmesiyleuluslararasıilişkilerdeki

ağırlığınıkaybetmişti.

AvrupaBirliği,Avrupalıkapitalizmindüşüşünemaniolmakiçinboşunabir

teşebbüsolmuştur.HakikatenbaşarılıolmasıiçinbirliğinAvrupa’yı

barışçılbirşekildebirleştirmesigerekirdi.Hiçkuşkusuzkapitalist

ekonomilerarasındaemtia,sermayeveişgücüalışverişiihtiyacı22

devletin1958senesinin6kurucudevletineiştiraketmelerineitmişve18

devletinekonomikalışverişlerikolaylaştırmakiçinvedünyadadahaçok

sözhakkınasahipolabilmekiçin1992senesindeparabirimlerini

birleştirmeyibaşarmalarınısağlamıştır.FakatonlarınAvrupaBirlikleriçok

geç,yanikapitalizmintarihizevalaşamasındaortayaçıkmıştır.Avrupa

burjuvazilerihakikatenbirleşmektenvearkaikhudutlarıkaldırmaktan

acizdirlerçünküonlarınherbirikendimillîdevletindenayrılamaz.Bu

devletproletaryasını(ki,heryerdebuproletaryanınbirkısmıyabancı

kökenlidir)sömürmeyiteminataltınaalmakiçinvemenfaatlerinidiğer

burjuvazilerekarşı(kibunakıtanınkomşuburjuvazileridedahildir)

korumakiçinolmazsaolmazdır.Bununneticesiolarakbuemperyalizmler,

AmerikanemperyalizmininbaşlattığıekonomiksavaşaveÇin

emperyalizmininmanevralarınakarşıbölünmüşvezayıfkalmaktadırlar,

bunailavetenzatenhudutlarınboğduğukıtadasınırlarçoğalmaktave



savaşsüreklibirşekildetekrarlanmaktadır.

Yugostavya'nınParçalanmasındanSonraSıraUkranya'dadır!

StalinciÇekoslovakbürokrasisinin1991senesindekapitalizmigeri

getirmeyekararvermesininardından1992yılında(Almanetkisindeolan)

ABilebütünleşmişve(işinaslındaAmerikatarafındanyönetilen)NATO’ya

üyeikiülkeyeayrılmıştır.Yugoslavbürokrasisikapitalizmigerigetirmeye

kararverdiğinde,FransızveAlmanburjuvazisiarasındakirekabet1991

senesinden1999senesinekadarsüreniçsavaşıkörüklemişve6devlet

arasındabölünmeyleneticelenmiştir.NATO,Amerika’nınkararıveBelçika

ileFransızordularınıniştirakiylesavaşısonlandırmakiçinSırbistan’ı

bombalamıştır.Milliyetçirüyalarbuülkeparçacıklarınınaltyapılarınyıkımı,

birmilyonkişininyerindenolmasıve300000kişininölmesipahasınaya

Rusya’yayadaAvrupaBirliğineboyuneğmesiyleneticelenmiştir.

Rusbürokrasisi1991senesindekapitalizmigerigetirmeyekarar

verdiğinde,SSCBdağılmıştır.ButarihtenitibarenRusburjuvazisi,

Amerikan,AlmanveFransızburjuvazileriylekağıtüzerindebağımsızolan

fakatülkelerinigeliştirmektenvedolayısıylabağımsızlıklarınısağlamaktan

acizoligarşiyöneticilerininelindeolanülkeleriçinrekabethalindedirler.Bu

durum AvrupaBirliğinindayatmalarınınemekçilerinhayatkoşullarının

kötüleşeceğianlamınageldiğiveRusya’nınisedoğalgaztedarikişantajı

yaptığıUkraynaiçingeçerlidir.Dahaiyivehürceyaşamaistekleri,hem

2004hem de2013senelerindeAlmanveyaRusemperyalistlerinesatılmış

kapitalistkesimlertarafındansaptırılmıştır.Tüm ülkelerinburjuvazileri,ve

burjuvaziyleişçilerekarşıittifakıkabuledenküçükburjuvapartilerher

şeydenevvelişçileriçeşitlimilliyetlerarasındabölmeye,güvensizliği

körüklemeye,işçilerarasındakienternasyonalbirliğivekardeşliğiyok

etmeyeçalışmışlardır.Şayetburjuvazibunubaşarırsa,bu,işçileriçin

devasabirkayıpolur.(VladimirLenin,Ukrayna’lıişçiveköylüleremektup,

aralık1919)2014senesininbaşında,ABveABD,faşistpartilerinyeni

Ukraynahükumetineiştiraketmelerinegözyummuşlardır.AB’nin

ordusununolmayışınaveAmerikanordusununIrakileAfganistan’daki

başarısızlığınagüvenenRusordusu,Çeçenistan’ıkendihudutlarıiçinde



tutmakiçinşiddetlerinenbüyüğüne1994-96ve1990-2000senelerinde

başvurduktansonrazatenMoldavya’nınveGürcistan’ınbirkısmınıişgal

etmişti.Putin,Kırım’ınisan2014tarihindeTatarileUkraynalıazınlıkların

karşıtlığınarağmenRusyatopraklarınakatmıştır;Ukrayna’dakomşu

burjuvazileresatılmışkliklerarasındaiçsavaşdevam etmektedir.CIA,

Odessa’dakikatliam gibikatliamlaragözyumanKievhükumetine

danışmanlıkyapmaktadır.Rusordusunungözdebirliklerimaskelihalde

Ukraynatopraklarınagirmişlerdir.MartayındaKırım’ıişgalettiktensonra

“özelgüçler”faşistunsurlardaiçerenRusyanlısımilislereUkrayna’nın

doğusundakibazıkentlerinkontrolünüalmadayardımdabulunmuşlardır,

vebukentlerdekarşıtlarbazenfizikiolaraktasfiyeedilmiştir.25kasım

2018tarihindeRusdonanması,KaradenizveAzakdeniziarasındaki

boğazdaüçUkraynagemisininkontrolünüonlarınRuskarasularına

müsaadesizgirdikleribahanesiylealmıştır.Yalnızcaproleterihtilalküçük

halklarahürbiryaşam teminedebilir,çünkümüşterekbirekonomikplana

görehalklarısıkıbirekonomikişbirliğindebirleştirerekmillidevletlerin

boğduğutüm ülkelerinüreticigüçleriniözgürleştirecektir.Yalnızcabu

ihtilal,enzayıfvenüfusuendüşükhalklaramutlakbirhürriyetve

bağımsızlıkladünyaveAvrupa’nınbirleşmişvemerkezileşmişekonomik

hayatınaenufakbirzararıolmadanmillikültürleriniyönetmelerineimkân

verecektir.(KomünistEnternasyonal’inmanifestosu,mart1919)

GünümüzdeAvrupaBirliğiŞıkışmıştır

Amerikanemperyalizmitarafındanbaşlatılanekonomiktaarruztüm

emperyalizmlerarasındakigerilimiarttırmaktadır.Çin’ihedefalmakla

kalmayıp,dünyadakibirçokülkeyiveAmerikansaldırganlığıile

yükseliştekiÇinemperyalizmiarasındasıkışanAvrupa’yıdahedef

tahtasınakoymaktadır.AmerikaBirleşikDevletleri,çelik,otomobilveya

havacılıksektörlerindeihracatvergileriyleAvrupaBirliğinitehdit

etmektedir.Bunaparalelolarak,Avrupalıfirmalarvebankalardanİranile

tüm muamelelerisonlandırmalarıistenmiştir,yoksayaptırımlarave

Amerikanpiyasasındandışlanmayıgözealmakmecburiyetindedirler.Ve

Amerikanemperyalizmininbaskısıdiğerçeşitlibiçimlerdetesirini

göstermektedir,meselaRusyaileAlmanyaarasındakiikiyekatlanangaz



hattınıninşasınaiştirakedenAvrupalıfirmalaradoğrudanyaptırım

tehdidindeolduğugibi.Bunailaveten,ÇinüzerindekiAmerikanbaskısıbu

ülkedekibüyümeninyavaşlamasınıkörüklemektevebununneticesindebu

ülkeyeyapılanbilhassaAlmanolmaküzereAvrupaihracatının

yavaşlamaktadır.Çinemperyalizmiise,Avrupaülkelerindekikonumlarını

güçlendirmekiçingirişimleriniarttırmaktadır.Çinlibüyükşirketler

Avrupa’dafirmalarınveyaaltyapılarıntamamınıveyabirbölümünüsatın

alarak(Yunanistan’daPirelimanını,Almanya’dasanayirobotlarıimalatçısı

Kuka’yı,İtalya’dalastikimalatçısıPirelli’yi,Fransa’daToulouse

havalimanını…)doğrudanyatırımlarınıarttırmaktadırlar.Çin,ikili

anlaşmalaraöncelikvermektedirvebuna“yeniipekyolları”kapsamında

yapılananlaşmalarileÇin’in11’iABüyesiolan16DoğuAvrupaülkesiile

yaptığı“16+1”görüşmelerdedahildir;buanlaşmalarahatırısayılır

yatırımlarveborçvermelerdeeklenir.Böylece,doğrudanÇinyatırımı

anlaşmalarısadeceİtalyailedeğil,aynızamandaPolonyaile,Çek

Cumhuriyetiile,Slovakyaile,Macaristanile,RomanyaveBulgaristanilede

yapılmıştır.

BüyükBritanya'nınAB'denAyrılmasıÇıkmazı

BüyükBritanya’da,burjuvazininAvrupa’dançokdünyanınkalanıyladaha

fazlabağlarıolan,AmerikaBirleşikDevletleri’nedahaçokboyuneğmiş

olanveyaAvrupa’nınrekabetinemaruzkalankesimlerininmenfaatlerini

temsiledenpartilerinveyapartifraksiyonlarınınittifakı,ülkeninAB’den

ayrılmasının(Brexit)önünüaçmıştır.Buittifak,2016referandumunu

kazanmıştır.Ayrılıkyanlılarınınkampanyasıtüm şovenizm vedemagoji

rekorlarınıBritanyalılaraAvrupalıolsunveyaolmasın,ecnebilerdenve

AB’ninkurallarındankurtularakeskiBritanyaimparatorluğununrefahınıve

büyüklüğünütekrarbulabilecekleriniinandırarakkırmıştır.Ancaküçsene

geçmiştirveçıkıştarihiyaklaştıkça,kaosbüyümüştür.Anlaşmalıveya

anlaşmasızAB’dençıkamayanfakataynızamandaAB’dedekalamayan

Britanyaburjuvazisigözleriaçıkbirbiçimdefaciayadoğruyürümektedir.

HerşeyAB’dençıkışınalışverişlerdeveimalattahatırısayılırbirdüşüş

yaşanacağınaişaretetmektedir.Şimdidenbazışirketlerkapanmaktaveya

Avrupapazarınınavantajlarındanistifadeetmeyisürdürmekiçindiğer



Avrupaülkelerinetaşınmaktadırlar.AmerikaBirleşikDevletleriBrexit’ten

memnuniyetduymaktadırlarçünkükendişartlarınıBritanyalıburjuvaziye

ikiligörüşmelerdedayatabileceklerdir.İşinsonundaBrexit’inbedelini

emekçilervegençlerödeyecektir.BüyükBritanya’nınAB’dençıkışını

organizeetmektenacizvevakitkazanmakamacıylasüreüstünesüre

talepedenmuhafazakarlarınhükumetininfelçolmasıkarşısındaveartık

kimseninBrexittaraftarımıyoksakarşıtımıolduğunubilemediğiİşçi

partisininbelirsizliklerikarşısındaAvrupaseçimlerininBüyükBritanya’da

yapılmasıhalindeyükseliştekifaşizmekayanUKIPileBrexitPartisirüzgarı

arkalarınaalmışlardır.DiğerAvrupaülkeleriiçinBüyükBritanya’nınayrılışı

herşeydenevvelneticesiazveyaçokzararlıolacakToplulukiçiticaretin

düşüşüanlamınagelmektedir.BirbütünolarakAvrupaBirliğiiçinisebu,

BüyükBritanyaönemindebirülkeayrıldığıiçinhatırısayılırbirzayıflama

anlamınagelmektedir.

AvrupaBirliğiniGüçlendirmeÜtopyası

Buzordurumda,tüm Avrupa’nınburjuvazilerinintemsilcilerisömürdükleri

kişilerekurtuluşlarınınAB’ningüçlenmesindengeçeceğini

anlatmaktadırlar.Onlaragörebirliğigüçlendirmek,onunihayetAmerika

BirleşikDevletleriileÇin’lerekabetedebilecekekonomikbirgüçhalineve

uluslararasıgörüşmelerdeeşitşartlardatartışabilecekbirgüçhaline

getirebilecektir.Birliğigüçlendirmek,çevreninkorunduğubirkıtave

uluslararasıekolojikkurallarıkoymakiçindahafazlaağrılığınıkoyabilecek

birkıtaoluşturabilecektir.Yineonlaragörebirliğigüçlendirmekekonomik

büyümenin,sosyalilerlemenin,Avrupahalklarıarasındaişbirliğininve

barışınmuhafazasınınönünüaçabilecektir.Tüm buiddialarütopik

olduklarıkadaryalandateşkiletmektedirler.Küreselticarettekigerilimler

vebüyümeninyavaşlamasıylaAvrupaburjuvazilerininmenfaatlerigitgide

dahafarklıolmayabaşlamıştırvebuburjuvazilerçokzorakibirşekilde

birleşikbirduruştakalmayadevam edebilmektedirler.Engüçlü

burjuvazilerolanAlmanveFransızburjuvazileri,kiAlmanyaAvrupagayri

safihasılasının%20’sini,Fransaise%14’ünüoluşturmaktadır,Çin’ekarşı

ortakhareketetmeyeçalışmaktadırlarancakBüyükBritanya’nınayrılışıve

AB’ninalmasıgerekentavırmevzusunda,ABDilemüzakerelerdeAB’nin



tutumumevzusunda,SuudiArabistanileBirleşikArapEmirlikleri’nin

Yemen’dekisavaştakullandıklarıFransızsilahlarınınsatışımevzusunda

birbirlerinekarşıçıkmaktadırlar.BunailavetenAvrupaBirliği,Polonya,

Macaristan,ÇekCumhuriyetiveSlovakya’yıiçeren“Visegrad”grubuile

Polonya’nıninisiyatifiilebaşlatılmışolanve12Baltıkdenizi,Akdeniz,

KaradenizileOrtaAvrupaülkesiniiçeren“3denizgrubu”gibifarklı

ittifaklararasındaçekişilmektedir.AmerikaBirleşikDevletleri,Arnavutluk,

Hırvatistan,MontenegrogibiDoğuAvrupaülkelerininNATO’ya

katılmalarınıveyaBosna-Hersek,Gürcistan,KuzeyMakedonya

CumhuriyetiileUkrayna’nınNATO’yamüracaatlarınıkendimenfaatlerini

ilerletmekiçinkullanmaktadır.GünümüzdeAvrupa’dabirleşmegüçleri

değil,tersinemerkezkaçgüçleribaskınçıkmaktadır.

Günümüzde,Amerikanemperyalizmininçelik,otomobil,havacılıkgibi

Avrupa’nınABD’yeyaptığıihracatlarıvergilendirmetehditlerinekarşı,Çin

emperyalizminintaarruzunakarşı,AvrupaBirliğininkapitalist

yöneticilerininçoğunluğutabiikihaksızsayılanrekabettenkorunmakiçin

AvrupaBirliğininhudutlarındakorumacıtedbirlerigüçlendirmesi

gerektiğinidüşünmektedirler.Korumacılıkdaimaekonomikdepresyonu

hızlandırırveharbeyolaçar.Kapitalistrejimdedeğişikdevletlerinve

ekonomilerineşitbirşekildegelişmeleriimkânsızdır.Kapitalistrejimde

bozulandengeyizamanzamantekrarkumanıntekyolu,sanayidekrizler

vesiyasettesavaşlardır.(VladimirLenin,BirleşikAvrupaDevletlerisloganı

üzerine,ağustos1915)

İklimselısınma,okyanuslarileyeraltısukaynaklarınınkirlenmesi,hayvan

vebitkitürlerinintahribatıtüm dünyadasüratlenmektedir.Çevrecipartiler,

insanlardatüketimlerindeçevreyekarşısorumlubirdavranışınerdemlerini

teşvikedereksuçlulukhissiuyandırmaktadırlar.BirçokAvrupalıyönetici

ekolojikduyarlılıklarınıifşaetmektençekinmemektedir.Fakatemekçilerin

tüketimininkapitalistleringolfsahaları,özeljetleriveyatlarıilehiçbir

alakasıyoktur.İnsanoğluiçinölümcülbutehditlerinesassebebini

kapitalizmintüm dünyadakibaskınlığındanbaşkabiryerdearamayayer

yoktur.İmalat,ticaret,dağılım,tüketim,kredi,tüm bunlarkapitalistlerin

hiçbirgelecekkaygısıolmadankârkurallarıtarafındanbelirlenmektedir,



bunatekistisnabazıçevrekorumatedbirlerininkârkaynağıhaline

gelmesidirkibudabutedbirleritersineçevirir.

AvrupaBirliğiilekapitalistveengüçlüleriiçinemperyalistburjuvazileriçin

debumantıktankaçılamaz.Otomobilüreticilerinindizelmotorlarınhava

kirletmenormlarımevzusundayaptıklarıyanıltmacadansonra,benzinli

motorlarınhakikitüketimindeyaptıklarıyanıltmacadansonra,öndegelen

Avrupalıkapitalistotomotivgruplarışimdielektrikliarabalarıyenibirkâr

kapısıolarakgörmektedirler.AncakAvrupa’davetüm dünyadabu

otomobillerinçalışmasıiçingereklielektriknasılüretilecektir,bataryaların

imalatıveömürlerininsonundageridönüşümüaçısındançevresel

maliyetleriletahribatlarnasılkontrolaltınaalınacaktır,iştebuonların

derdideğildir!Haşereilaçlarınınbüyükçaptakullanımındantutalım,

kentlerinanarşikgelişmesindendoğanveenfakirhalklarıetkileyen

sıkıntılaradekdiğerherşeybunungibidir.Tersinisöylemelerinerağmen,

AvrupaBirliğiburjuvazilerininkapitalisttabiatısebebiylebubirlik

gezegenintahribatınakarşımücadeledeönüçekemez.AvrupaBirliği

emekçilerilegençleri2008-2009senelerindekiküreselkapitalistkrizden,

2010-2012senelerindekiAvrupa’dakiborçkrizindenveneticelerinden

korumamıştır.Evet,büyüksanayigruplarıvebankalariflasetmekten

milyarlarcaavrolukyardımlarlakurtarılmışlardır,fakatemekçilerile

gençlerbununbedelinibilhassaYunanistan,İspanyavePortekiz’de

ödemişlerdir.BununardındanherkapitalistAvrupalıdevlet,maaşların

düşüşü,mesaisaatlerininuzaması,işinyoğunlaşması,emeklimaaşlarının

düşüşü,iştençıkarmalarınkolaylaştırılması,sağlıkveeğitim hizmetlerine

erişiminkısıtlanması…vs.ilekendiişçisınıfıüzerindekibaskısınıkâr

oranınımuhafazaetmekveyayükseltmekadınaarttırmıştır.

AvrupaKomisyonu’nunmillîburjuvadevletlerinüzerindeolduğu

konusundakişovenefsane

Elbettehiçbirhükumet,burjuvazisiadınaaldığıpopülerolmayan

tedbirlerinmesuliyetiniAvrupaBirliği’neatfetmeyiihmaletmez.Britanyalı

muhafazakarparti,İtalyanLigvedahabirçoğubunumarayı

kullanmaktadırlar.Faşizmekayanvefaşistpartiler,işçihareketininbir



bölümügibi(bilhassaeskiStalincipartilervemerkezciliklereformculuğun

çeşitlihavarileri)egemenlikleriellerindenalınmışmillîdevletlerene

yapacaklarınısözdedayatangüçlü“Avrupa’yı”kınamaktadırlar.Bu

milliyetçizehirbiryanıltmacadır.AvrupaParlamento’sununhakikibirgücü

yoktur,çünküAvrupaBirliği’ninkararları“AvrupaKonseyi”tarafından(ve

dahaazbirölçüde“BakanlarKonseyi”tarafından),yani27milliyürütme

gücüarasındakiuzlaşmaylaalınır.Bukararlar“AvrupaKomisyonu”

tarafındanuygulanır,kibukomisyonunkomiserlerimillîhükumetler

tarafındanatanmaktadır.Aynışekilde,AvrupaMerkezBankası’nınbaşkanı

veyöneticileri,avrobölgesinin19hükumetitarafındanatanır.Avrupa

Birliği,onuoluşturandevletlerarasındaveözellikledeengüçlüülkeler

(Almanya,Fransa,İtalya,veuzunbirsüreiçinBüyükBritanya)arasındaki

müzakereleredayanarakuzlaşmayadayanmaktadır.“FransaveAlmanya

zirveleri”Birlikanlaşmalarındayokturama1957senesindenberibu

zirvelerAvrupaKonseyitoplantılarınıhazırlamakiçinKomisyonve

Parlamento’nunerişimidışındayapılmaktadır.Böylecehiçbirmühim AB

kararıFransızveAlmanyürütmegüçlerininteyidiolmadanalınmamıştır:

1957senesindeortakpiyasanınkurulması,1962senesindeortaktarım

politikasınınkabuledilmesi,1973senesindekigenişleme,1979senesinde

parabirimleriarasındasabitpariteninkabulü,1992senesindetekpara

biriminegeçişkararı,1999senesindeavronunbaşlangıcı,2004

senesindekigenişleme,2009senesindeyeniişleyişkurallarınınkabulü,

2010senesindeYunanistan’ayardım,2018senesindeBüyükBritanya’nın

ayrılışıiçinbelirlenenşartlar… AvrupaBirliğibütçesi,bubirliğinbirdevlet

teşkiletmektenuzakolduğunuispatetmektedir.Öncelikle,kendisivergi

toplayamazvefinansmanınınesasbölümüüyedevletlerinkatkılarından

oluşmaktadır.Bunailavetenkaynaklarıbölgeninsadece%1’inetekabül

etmektedirveantlaşmalargereğitüm bütçeaçığıyasaklanmıştır.Avrupa

Birliği’ninortakbirdışpolitikasıyokturveböylebirpolitikayıuygulayacak

hiçbiraskerigücesahipdeğildir.Irak’a2003senesindeAmerikan,

Britanyalı,İtalyanveİspanyolemperyalistmüdahaleRusya,Almanyave

Fransa’nıngörüşünekarşıyapılmıştır.2011senesindekiLibya’yaAmerika,

Fransa,Britanya,İtalyaveİspanyatarafındanyapılanemperyalist

müdahaleAlmanhükumetinerağmenmeydanagelmiştir.2013senesinde



MaliveOrtaAfrika’dakiFransızemperyalistmüdahaleleriveardından

BarkhaneoperasyonuneAB’yenedediğerhükumetleredanışılmadan

yapılmıştır.GünümüzdeLibya’dabiriniFransa’nındiğeriniiseİtalya’nın

desteklediğiikifraksiyonarasındayeniçatışmalaryaşanmaktadır.

DemokratikbirgörünümünarkasındaAvrupaBirliğidevletlerarasıbir

hiyerarşiiçermektedir,buhiyerarşininbaşındabüyükemperyalistülkeler

yeralır,etrafındaiseezilenveAmerikaBirleşikDevletleri,Çin,Rusyagibi

diğeremperyalizmlerinarzusunuçekenülkeler…buikisininarasındaysa

küçükboyuttaemperyalizmlerbulunur.2008-2009senelerindekiküresel

kapitalistkrizsırasındaAvrupa’daherkeskendibaşınınçaresinebakmıştır:

herbirdevletkendifinansalgruplarınıveotomotivşirketlerinihiçbir

“liberalizm”,kamubütçeaçığıveyaABkamuborçlanmasışartını

gözetmedenbolcafinanseetmiştir.AvrupaKomisyonu,antlaşmalarla

belirlenensınırlarınaşılması(kamubütçeaçığınınGSMH’nin%3’ünden

düşük,kamuborçlanmasının%60’dandüşük,“yapısal”açığınGSMH’nin

%0,5düşükolması)sebebiylehiçbircezaiişlemebaşvurmamıştır.

AvrupalıHükumetlerGöçmenlereBaskıUygulayıpOnlarıKovmuştur

Avrupa’dakiöndegelenemperyalistülkeler(Almanya,Fransa,Büyük

Britanya,İtalya,İspanya…)kıtalarınınvetüm dünyanınezilenülkelerini

yağmalamaktansuçludurlar.Busefilsömürüdenyüksekderecedekâr

edenhükumetler,çeşitlisosyal,siyasi,medyatikyollarlakendiemekçileri

arasındakibölünmeyiorganizeetmektedirler(işsizlik,cinsiyet,ırk,köken,

yaş,yasaldurum,cinselyönelim,çalışmaşartları…).Kendiülkelerindekibu

baskınlığımuhafazaedebilmekiçinburjuvazilermilyonlarcakişininihtiyaç

duyduğuhudutlarınkaldırılmasınıyasaklamaktadırlar.Unutulmamalıdırki

göçmenlermilyoneriselerbuhudutlarıgeçmelerindehiçbirsorun

çıkmamaktadır.2014senesindenitibaren,AvrupaBirliği’neheryılyüz

binlercegöçmenyardım vekabulisteğiylegelmiştir,busüreçteAkdeniz

ülkeleriAvrupa’yagirişnoktasınıoluşturmuştur.Herdurumdakabulsert

koşullaraveahlaksızbirgözetlemeyemaruzkalmıştırveçokazsayıda

göçmenhakikibirsığınmaveikamethakkınasahipolabilmiştir.2017

senesindeAB’deyapılan1240000sığınmabaşvurusundansadece

538000’isefilşartlardakabuledilmiştir,bu%45gibibir“korumaoranına”



tekabületmektedir.İşgücüsıkıntısıçekenAlmanyageçiciolarak

göçmenlerinbirkısmınıkabuletmeyi(2015yılında890000göçmen)

seçmişolsada,diğertüm ülkelergöçmenakımlarınıkısıtlamışveya

yasaklamıştır,bunailavetendahaçokbaskıuygulamışlardır:Schengen

antlaşmasınıngeçiciolarakaskıyaalınması,hudutlardakontrol,kabul

edilengöçmensayısındasınırlamayagidilmesi,sığınmahakkınınaylarca

sefaletiçindebeklemeninardındanreddi,kamplarahapsedilme,

göçmenlertarafındankurulankamplarınyıkımı,göçmenlerinAB’ye

girdikleriülkeyegerigönderilmeleri… 2015senesisonundaMerkel

hükumetikarardeğiştirmişvegöçmenleriABhudutlarıvebuhudutlara

bağlıpolisalanı(Schengen)dışındadurdurmayakararvermiştir.Mart

2016tarihindeTürkiyeveYunanistan’aAB’ninbaskınhükumetleriolan

ParisveBerlintarafındanbiranlaşmadayatılmıştır.Birkaçmilyar

karşılığındaErdoğan,Maşrek’tengelenmilyonlarcamülteciyikamplarda

tutmataahhüdüvermiştir.Yunanistan’daSyriza-ANEL’inoluşturdukları

halkcephesihükumetiiseadalardagöçmenleriseçiptopluolarak

Türkiye’yegerigöndermeyedavetedilmiştir.2018senesininsonu

itibariyle60000göçmenhâlâfecisağlıkkoşullarınasahipkamplarda

mahsurkalmıştır.YüzbinlercesiMerkel,Macron,May,Renzi’ninistedikleri

anlaşmauyarıncasınırdışıedilmişlerdir.DiğergöçyoluiseLibya’dan

geçmektedir.Kaddafi’ninhalefleriParisveRomabaştaolmaküzerebüyük

Avrupabaşkentlerininemrindedir.YunanistanveLibyayolları

kapandığındanberi,AB,Fas’ın“sahilgüvenlikgüçlerinidonatmasına”

yardım etmektedirve2018senesinde148milyonavroyugöçmen

kaçakçılarıilemücadelemaksadıylaödemiştir.2018yılındaneredeyse

100000göçmenFas’tagözaltınaalınmışveülkelerinesınırdışıedilmiş

veyakamplarahapsedilmiştir.İspanya’daPPileCuidadanos,faşizme

kayanvetüm mültecilerisınırdışıetmekisteyenyeniVoxpartisiileseçim

ittifaklarıkurmaktadırlar.Fransa’daLR,RN,DFpartileri,“senelikmülteci

kabulkotaları”koymakisteyenveeylül2018tarihindegöçmenlerekarşı

dahakısıtlamacı“SığınmaveGöç”kanununukabuledenMacron

hükumetineyönvermektedirler.Almanya’dafaşizmekayanveİslam

aleyhtarıAfDpartisiCDU-CSUpartileriniyabancıkorkusuyaymaya

itmektedir.İtalya’da,milliyetçiKuzeyLigi–5YıldızHareketihükumeti



göçmenlereyapılandevletyardımlarınıkaldırmaktavesahilgüvenlik

güçleriningöçmenleriLibya’yagerigöndermesinemüsaadeetmektedir.

YakıngeçmiştekiSalvini’ninkanunhükmündekikararnamesi,mülteci

adaylarının%25’ineverilenikisenelikinsaniyardım maksatlıikamet

izinlerinikaldırmıştır.STKgemilerininartıkAkdeniz’degöçmenleri

kurtarmahakkıkaldırılmıştır.FransızSTK’sıSOSMéditerranée’nin(SOS

Akdeniz)gemisiL’Aquarius’undenizeaçılmasıgemiyeFransızbandırasını

reddedenMacronhükumetitarafındanengellenmiştir.Ocak2019

tarihindeAlmanSTK’larıngemileriSeaWatch3ileSeaEye,hiçbirAB

ülkesikıyılarınayanaşmalarınaizinvermediğiiçindenizkazasıgeçirmiş

göçmenlerileuluslararasısulardabeklemekzorundakalmışlardır.

BirleşmişMilletlerkaynaklarınagöre2014senesindenberi17000kişi

boğulmuştur,kibunun1800’üaşkını2018yılındameydanagelmiştir.

Binlercesidahahersenepolistarafındanöldürülmekte,açlıktanve

susuzluktanölmekte,mafyalarınelindekimültecikamplarındaveyaFaslı,

LibyalıveyaCezayirlipolislerinhudutlardanbirkaçkilometreuzaktaterk

ettikleriçöllerdeölmektedir.

IrkçılıklaFaşizminÖnlenemezYükselişi

Herüyeülkede,sermayeninbirkısmıhudutlarınaçılmasınavediğer

Avrupalıfirmalarınrekabetineayakuydurmayıbecerememişti.

Almanya’nınDoğuAlmanya’yı1990senesindebünyesinekatmasıveOrta

Avrupa’nınemtialarıilesermayesineaçılmasıilebaşlayankarşı

konulamazyükselişiAB’nindiğerburjuvazilerindeendişeyaratmıştır.2008

-2009senelerindekiküreselkapitalistkriz,Almankapitalizmiylerakibi

Fransızkapitalizmiarasındakiaçığıgenişletmiştir.Alman,Hollandalı,

Danimarkalı,Finlandiyalı…burjuvazilerinbirkısmıGüneyburjuvazilerine

yardım etmekkonusundaisteksizdir.Irkçıvefaşistpartileryabancıları

günahkeçileriolarakkullanmaktadırlar.Endemokratikhükumetlerbile

göçmenemekçilerivehattaüyeülkelerinvatandaşlarıolanÇingeneleri

kovmaktadırlar.Kitleselişsizlik,“reformcu”partilerilesendikal

yönetimleringüçsüzlüğü,korkaklığıvetekrarlananihanetleriylebirleşip

neonazizmekadargidenyabancıaleyhtarıpartilerinyükselişini

körüklemektedir.2008’den2018tarihine,yani10seneiçinde,bu



teşkilatlarınAvrupa’dayükselişleridevasaboyutlaraulaşmıştır.Faşist

gruplarvepartilerşimdidenpolisinişbirliğiyleYunanistan’da,Almanya’da,

Macaristan’da,Fransa’da…işçimilitanlarına,millîazınlıklaraveecnebilere

saldırmaktadır.Avusturya’da,Finlandiya’dafaşizmekayanpartiler

hükumeteiştiraketmektedir.İtalya’da,popülistM5Shareketiyleittifak

kurmuşolanLighükumetiyönetmektedir.MacaristanvePolonya’da

hükumettekiburjuvapartileryabancıaleyhtarlığındavemilliyetçilikte

faşistpartilerleyarışyapmaktadırlar.Hollanda’da,İslam aleyhtarıpartiler

yüksekseçim skorlarınımuhafazaetmektedirler.İspanya’dafaşistparti

Voxyükseliştedir.BüyükBritanya’da,şiddetleyabancıaleyhtarıolanve

UKIPpartisinineskilideriFaragetarafındankurulmuşolanyeniBrexit

Party(AB’denayrılmapartisi)hükumetinçıkmazındanveİşçiPartisi’nin

belirsizliklerindenbeslenmektedir… İşçisınıfıtüm bunlarıhızlıbirşekilde

sonlandırabilir,ancakbu,işçisınıfınınkitleselteşkilatlarınınuzunsüredir

savunduklarınınaksineburjuvadevlete,kanunlarına,hakimlerineve

polisine“aşırısağa”karşıçıkmalarımevzusundahiçbirşekildeitimat

edilmemesinigerektirir.Bu,göçmenlerinteşkilatlanmalarınayardım

etmekvefaşistlerileNazileribertarafetmekiçinişçisınıfınınkendi

teşkilatlanmavemücadelemetotlarıyla,sınıfbağımsızlığıtemelinde

birleşikcepheyidayatmamaksadıylakararlıseferberliğinigerektirir.

Irkçılarilefaşistlerinyükselişinemaniolmakiçinişçisınıfındangelen

teşkilatlarınınAByanlısıkesimiolsun,ABkarşıtıkesimiolsunburjuvaziile

veişçisınıfınıbölüpsömürücülerineboyuneğmelerinesebepolan“millî

menfaatler”ileilişiklerinikesmeleriveemekçihükumetiiçinmücadele

etmelerigerekir.

Türkiye’denİzlanda’ya,Portekiz’denRusya’ya,tüm Avrupa’dasosyalihtilal

için

Proleterler,kendileriniözgürleştirmekvetoplumukapitalistüretim tarzının

yarattığıengelvetehdittenkurtarmakiçintüm burjuvaziyleyüzleşmelive

küreselsosyalizmedoğruilerlemelidirler.Sosyal-vatanseverpartiler(“işçi

(labour)”,“sosyal-demokrat”,“sosyalist”,“komünist”partiler)proletaryayı

burjuvazisineboyuneğmeyezorlamaktadırlar.Merkezciteşkilatların

desteğiyle(ayaklanmayı,proletaryanındiktatörlüğüninkâredensahte



“Troçkistler”,Maoculuğunkalıntıları,vs.)AvrupaBirliği’ni

iyileştirebilecekleriniveyadahadaahmakçaolaraktekbirülkedeki

kapitalizminuygulanabilirvetercihedilebilirolduğunuiddiaetmektedirler.

İktidardaki“reformcu”partileryönetimiburjuvazileriadınaveişçisınıfına

karşıyürütmektedirler.Sendikalyönetimlerdeartıksadecepatronlarınve

hükumetlerinsaldırılarını“müzakere”edenbürokrasilerdir.Kendilerini

müdafaaetmekiçinemekçiler,tüm kapitalistlerekarşıbağımsızlıklarına

sarılmalı,iktidarıkapitalistlerdensöküpalmalıvekıtayıbirleştirmelidirler.

BirinciCihanHarbi’ndenyüzsenesonra,Avrupa’nıntekrarmilliyetçilikve

savaşayuvarlanmasınamaniolmakiçin,ilericibiristikbaleyoluaçmak

için,proletaryayayenibiryönetim,yenibirEnternasyonalveherdevlette

enternasyonalistveihtilalciBolşevikbirpartigerekmektedir.Böylece,

işçiler,maaşlıçalışanlar,teknikerler,vs.birleşebilecekveişsizleri,yarı

sömürülenleri(bağımsızçalışanlar,ustabaşları)veöğreniminisürdüren

gençleriazınlıktakiburjuvazininbaskınlığınıdevirmek,siyasiiktidarıele

geçirmek,eskiimalatilişkileriniyıkmak,Avrupaihtilaliniyaymak,AB’yi

oluşturmuşolanvediğerülkelerdeki(kibunakapitalist“Avrupa’nın”

dışladığıTürkiye’dedahildir)sosyalistihtilaldengelenişçihükumetlerile

işbirliğiyapmakiçinsaflarınakatabileceklerdir.Millîumutsuzlukve

çılgınlıksloganlarınaenternasyonalbirçözüm önerensloganlarlakarşı

çıkmaklazımdır.(LevTroçki,KE’ninDönüşüveAlmanya’dakiDurum,eylül

1930)

*İşhukukutüm Avrupa’nınenavantajlıkurallarınauygunhalinegelsin!

*İştençıkarmalaryasaklansın!

*Mobilücretvemesaiölçeği!

*İştüm emekçilerarasındadağıtılsın!

*İmalatveişealınmalardaemekçikontrolü!

*Millîazınlıklarasaygıduyulsun!

*Millîazınlıklariçinayrılmahakkı!



*Tüm Katalansiyasîmahpuslarserbestbırakılsın!

*Katalanmilitanlarakarşıtüm soruşturmalariptaledilsin!

*Avrupa’datüm emekçileriçinserbestdolaşım hakkı!

*Tüm emekçileriçineşithaklar!

*Hudutlargöçmenlereaçılsın,herkesiçindolaşım veikamethakkı!

*Kalitelivebedavaeğitim vesağlıkhizmetleri!

*Dolaylımaaşlarayapılansaldırılarıntümüiptaledilsin!

*Bankalarilesigortaşirketlerisatınalınmadanvehiçbirtazminat

ödenmedenkamulaştırılsın!

*Tüm kamuborçlarıiptaledilsin!

*Devlettüm dinlerdentamamenayrılsın!

*Hiçbirdinekamuparasıverilmesin!

*Eğitim yerlerindetüm dinîpropagandayasaklansın!

*Tüm Avrupa’dadoğum kontrolünevekürtajahürerişim sağlansın!

*Hanedanlaryıkılsın!

*Genelseçimleseçilmemişmeclisodalarıfeshedilsin(Britanya’daki

LordlarKamarası,FransızSenato’su…)!

*Temsilcilerkalifiyeişçimaaşıalsın!

*Temsilcilervazifelerindenazledilebilsin!

*Kahrolsuntüm burjuvaaskeriveekonomikantlaşmalar!

*Avrupa’nınsınırötesiaskerimüdahalelerisonbulsunvesınırötesiaskeri

üslerkapatılsın!

*İşçimücadeleleriveteşkilatlarıtüm sermayeemrindekigruplarakarşı

özsavunmayapsın!



*Meslekîordularvekollukkuvvetlerilağvedilsin,emekçilersilâhlansın!

*Tüm burjuvahükumetlerdevrilsin!

*Emekçişûralarıkurulsun!

*Şûralaradayalıburjuvabakaniçermeyenhükumetkurulsun!

*Hudutlarkaldırılsın!SosyalistAvrupaBirleşikDevletleri!

*Esasdüşmankendiülkemizdedir.Avrupa’nınbirliğiveküreselsosyalizm

sadecemillîdeğilenternasyonalolanvenevarlığıolannedesömürücü

olansınıftarafındanyapılacaksosyalihtilalinneticesiolacaktır.

*SosyalistihtilalinAvrupakıtasındakizaferiKuzeyAfrika’da,Yakın

Doğu’davetüm dünyadadevrimeivmekazandıracakvebudaküresel

sosyalizminkoşullarınısağlayacaktır.

*Kızılbayraklarınınyaşasındünyanınişçiveköylühükumetlerininbirliği

sloganınıtaşıyacağıEnternasyonal’ikuralım!
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