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EMO İzmir Şubesi Bülteni'nde 
yayınlanan her türlü haber 

ve yazı izin almak koşulu ile 
kullanılabilir. Yayınlanan yazı-
lardan yazarları sorumludur.

EMO İzmir Şubesi 
üyelerine ücretsiz yollanır.

Özgür Tamer
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

başyazı

Bir tarafta pandemi koşulları diğer tarafta enerji maliyetleriyle birlikte temel ihtiyaç maddelerinin 

tümünün zamlanmasının yarattığı ağır ekonomik tabloya geçtiğimiz ay, Rusya’nın Ukrayna’ya 

yönelik askeri müdahalesinin etkileri de yansımaya başladı. Ortadoğu ülkelerinde sık karşılaştığımız 

emperyalist müdahale ve iktidarları zorla değiştirmeye yönelik girişimlerin bir benzeri bugün 

Avrupa’nın orta yerinde yaşanıyor. Kazananı olmayacak bu savaşın, kaybedenleri ilk aşamada Ukrayna 

ve Rusya halkı, sonra tüm dünya yurttaşları olacaktır. Savaş, kuşkusuz daha fazla açlık, yoksulluk, göç 

ve dolayısıyla tüm boyutlarıyla insani bir dram demektir! 

Çatışmaların ilk günlerinden itibaren Rusya dahil olmak üzere tüm dünyada savaş karşıtı bir ses 

yükseldi. Sokaklarda, meydanlarda barış isteyenlerin sesi ise, taraflardan birinin tercih edilmesini 

dayatanlar tarafından kısılmaya çalışıyor. Rusya, koşulsuz biçimde saldırılarını hemen durdurmalıdır. 

İktidar destekçileri de dahil olmak üzere Ukrayna’daki tüm yabancı güçler ise hemen geri çekilmeli, 

Ukrayna yurttaşları kendi geleceklerine silahların gölgesinden uzak bir biçimde karar verebilmelidir.

NATO ile Rusya ve ittifaklarının oluşturduğu iki emperyalist kampın yayılmacı tezlerini, savaş 

ve çatışma gerekçelerini tümden reddediyoruz. Yalnızca Ukrayna’daki savaşın durmasını değil, 

başta Ortadoğu olmak üzere emperyalist kampların çekişmesine maruz bırakılan tüm coğrafyalara 

huzurun gelmesini istiyoruz. Sömürüsüz, insanca bir yaşam ancak savaşsız bir dünyada mümkündür. 

Gezegenimizin geleceği için; soğuk savaştan sonra da silahlanma yarışının sürmesine neden olan bu 

güç mücadelesi artık sonlanmalıdır. Nükleer silaha sahip olan ülkelerin envanterinde bulunan tüm 

nükleer silahlar yok edilmeli, Ukrayna’da şu anda risk altında bulunanlar başta olmak üzere tüm 

nükleer santrallar kapatılmalıdır.

Bugün savaşan güçlerden biri olan Rusya’ya enerji alanında ciddi bir bağımlılığımız söz konusudur. 

Doğalgaz ve akaryakıtta süre gelen bağımlılığımızın yanı sıra inşa çalışmaları süren Akkuyu Nükleer 

Enerji Santrali dolayısıyla nükleer enerji alanında da Rusya’ya bağımlı hale getirilmeye çalışılıyoruz. 

Ülkemizin fahiş fiyattan alım garantisi vermesi nedeniyle Mersin Akkuyu’da kurulan santral, 

uluslararası anlaşma yoluyla korunan Rusya’nın özel mülkü niteliğindedir. Hem yakıt hem de teknoloji 

bakımından Rusya’ya bağımlıdır. 15 yıl için kilovatsaat başına 12,35 dolar sentten almak zorunda 

kalacağımız enerji, toplam maliyetimizi daha da yükseltecektir. Ödemekte zorlandığımız faturaları 

oluşturan, ekonominin temel girdisi olması nedeniyle enflasyonu körükleyerek, yoksullaşmayı tetikleyen 

özelleşmiş enerji piyasasının yıkıcı etkilerini artıracak olan bu santral, radyoaktif riskler bakımından 

da tüm bölge için tehlikelidir. 

Alım ve fiyat garantileriyle fosil kaynaklara dayalı olarak şekillendirilen elektrik üretim alt 

yapısının yarattığı sorunları, bugün zeytinliklerin ve sit alanlarının yok edilmesi noktasına kadar 

ilerletmek istiyorlar. Zeytinliklerde elektrik üretimi amaçlı madencilik faaliyetlerine izin verilmesi, 

yenilenebilir kaynaklara yapılacak yatırımları sınırlayacağı gibi, çevreyi de tahrip ederek, doğal yaşam 

alanlarının yok olmasına neden olacaktır. Karadeniz’de akarsu havzalarını tahrip eden HES’lerde 

olduğu gibi bu santrallar, yerli kaynakla ucuza elektrik üretebilse de enerjinin toplumsal maliyetlerini 

düşürmeyecektir. Bazı yatırımcıların kâr marjını artırmak dışında hedefi olmayan bu yönetmelik 

değişikliği bir an önce iptal edilmelidir. 

Baharın yaklaştığı Mart ayının, savaşa karşı barış, silahlanmaya karşı sosyal haklar, ırkçılığa 

karşı halkların kardeşliği için bir dönüm noktası olmasını diliyoruz. Kadının ve emeğin özgürleştiği, 

cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalktığı, savaşsız, sömürüsüz bir dünya özlemiyle, şiddete ve gericiliğe 

karşı mücadele eden kadınların, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.

SAVAŞA ve EMPERYALİST SÖMÜRÜYE HAYIR!

#NoWar #SavaşaHayır 
Нет Войны - Ні Війні - Ніякай Вайны - Nie Ma Wojny - Fără Război - Žiadna Vojna


