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Ben İrlanda da Gama İnşaat Şirketi tarafından istismar edilen, ağır koşullarda  ve kaçak çalıştırılan 
dostlarımızın,  Türk ve Kürt işçilerinin yaptıkları kampanyalarının yanında olma onuruna erişmiştim.
Onların direnişi, ödenmeyen maaşlarının tekrar ödenmesiyle sonuçlandı ve bu direniş İrlandalı işçiler ve 
sosyalistlere ilham kaynağı oldu.

Özelleştirme ve fabrikalarınızın kapatılması, calışan emekçı işçi sınıfına yapılan bir saldırıdır. Bu, 
hükümetin size sunduğu, yani başka bir alanda daha düşük ücretlerle çaliştırmama ve size iyi çalışma 
koşulları içinde çalışma hakkı tanımamsı, size yapılan bir hakarettir. Özlük haklarınız için ve özellestir-
melere karşı mücadele etmek sizin hakkınızdır. Özelleştirme, önceki deneyimlerimizden bildigimiz gibi, 
çalışanların emeğinin ödenmesinden ziyade kişisel kâr amacı gütmektedir. 

Bütün saldırılara ragmen gösterdiğiniz haklı mücadelenizi ayakta selamliyorum. Polis tarafindan 
saldiriya ugradınız ve bazılarınızda tutuklandı.Sizi anlıyorum ve konumumu  kullanarak, bu çirkin 
saldırıları duyurarak, bu hakli duruşunuzda, insanların size destek oluşturmasını sağlayacağim.

Önümüzdeki günlerde özelleştirmeyle karşı karşıya gelecek, çalışma haklarından yoksun bırakıla-
cak olan demiryolu işçileri, itfaiye çalışanları gibi diğer işçi emekçi kesimini de devam eden direnişinize, 
çagiriyorum ve birleşik mücadeliliğe davet ediyorum.

İnternational, yani uluslararası dayanışma ile aktif kampanyanızı destekliyorum ve bu konun hükü-
metin gümdeminde yer alması için  diğer arkadaşlarla birlikte baskı yapıp, bunun için çalığığız.

Her türlü sorunuzu lütfen bana bildirin, bununla ilgili elimden gelen bütün yardımlarımı göstermeye 
hazırım.

Dayanışma dolu sevgilerle

Joe Higgins
Avrupa Parlementosu Sosyalist Parti Uyesi(Irlanda)
İşçi Enternasyoneli Komitesi (CWI) 
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“ çiİş  Enternasyonali Komitesi“ 
CWI: Committee for a Workers' International

“İşçi Enternasyonali Komitesi“  Afrika, Asya, Ortadogu 
Batı ve Dogu Avrupa, Rusya, Kuzey ve Güney Ameri-
ka'da 35' in üzerinde ülkede internasyonal, mücadeleci 
ve sosyalist örgüt ve partilerin  üyesi olduğu bir  örgüt. 
CWI büyük holdingler ve küresel kapitalizmin egemen-
liginin  yıkılması için verilen  mücadelenin  bir  parçasi. 
Dünya çapında demokrtik, sosyalist  bir toplum için mü-
cadele ediyoruz. CWI  işçilerin,  gençlerin mücadeleler-
inde, emperyalizme, zulme ve  haksızlığa karşı verilen 
mücadelede olduğu gibi  onları  örgütleme ve yürütme 
görevini üstleniyor.
CWI çalışmalarını  ve hareketini tüm  dünyada işçilerin 
ve  gençlerin sorunlarına  çözümünde  Marx,  Engels, 
Lenin ve  Troçki`nin  sosyalist  fikirlerinin  çarpıtılmadan 

uygulanmasını  temel  alıyor. 
Özerk,  mücadeleci  sendika ve 
kitle  işçi partilerinin  kurlmasını, 
kar  yerine  insanların 
ihtiyaclarının esas  alındığı yeni 
bir toplum için verilen mücadel-
enin  bir  parçası olduğunu 
savunuyoruz.

Sende  CWI'ye  katıl!  Ya  da 
hakımızda daha fazla bilgi al-
mak için:

www.socialistworld.net

eMail:  cwi@world-
soc.co.uk 
+ 44 20 8988 8777 or 
+ 44 796 122 9802
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