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Barışa Bir Şans Verin!
1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ
GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN!..
TMMOB, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde ülkede, bölgede ve dünyada
barış çağrısında bulunarak, savaşların kazananlarının daima emperyalist odaklar, kaybedenlerinin ise yoksul halklar olduğuna vurgu
yaptı. Kardeşlik özleminin dile getirildiği açıklamada, “Eşitlikten, özgürlükten, adaletten yana tüm insanları, barış umudunu büyütmeye
çağırıyoruz” denildi. EMO Yönetim Kurulu’nun açıklamasında ise
“Barış içinde yaşanan, kalkınmasını tamamlamış, demokratik, laik
bir Türkiye’ye ancak, karanlığa, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, savaşlara ve emperyalist çıkarlara karşı mücadele ile ulaşılabilir” denildi.
TMMOB’dan 31 Ağustos 2021 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz imzasıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Yaşanan onca acıya rağmen savaşların sonunun gelmiyor olması, barışa
olan ihtiyacımızı her geçen gün daha
da arttırıyor. Başta Yemen, Etiyopya,
Afganistan ve Suriye olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde savaş ve çatışmalar en kanlı biçimiyle devam ediyor.
Yaşanan çatışmalar, patlayan
bombalar nedeniyle her gün yüzlerce insan ölüyor, binlercesi yaralanıyor.
Milyonlarca insan yaşadıkları topraklardan göç etmek zorunda kalıyor. Savaşın
yarattığı şiddet ve düşmanlık, dünyanın
her yerini savaş alanı, dünyada yaşayan
herkesi savaşın hedefi haline getiriyor.
Dünyanın bir yerinde savaş yaşanıyorsa,
dünyanın her yerinde savaşın etkileri
görülüyor.
Türkiye’de yaşayan bizler, savaş ve
çatışmaların uzun yıllardan beri devam
ettiği bir coğrafyanın parçasıyız. Bu ülke
halklarının barış ve kardeşliğe olan ihtiyacına rağmen, ülkemiz her geçen gün
daha fazla savaşın ve şiddetin parçası
olmaya devam ediyor. Kürt Sorunu’nda
çatışma ve şiddet politikalarına dayalı
yaklaşım, siyasi iktidarın müdahaleci dış
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politikası ve komşu ülkelerimizle bitmeyen gerilimler ülkemizin sürekli bir çatışma ve savaş tehdidi altında olmasına
neden olmaktadır.
Sonucu ne olursa olsun kazananı
daima emperyalist odaklar, kaybedeni
ise yoksul bölge halkları olan bu savaşlardan artık bıktık ve yorulduk. Barışa ve
kardeşliğe olan özlemimiz ve ihtiyacımız
her geçen gün katlanarak büyüyor.
Bu ülkenin mühendisleri, mimarları,
şehir plancıları olarak bizler, çatışmaların ve silahların sustuğu, komşularıyla
barış ve dostluk içinde yaşayan bir ülke
istiyoruz. Sınırları içinde yaşayan farklı
inançların, kültürlerin, kimliklerin barış
içinde kardeşçe yaşayabildiği bir ülke
istiyoruz.
Ülkede, bölgede ve dünyada barışa
ihtiyacımız var. Silahın ve şiddetin yarattığı korkuya karşı, barışın umuduna
ihtiyacımız var. Eşitlikten, özgürlükten,
adaletten yana tüm insanları, barış
umudunu büyütmeye çağırıyoruz.”
“Yurtta Barış, Dünyada Barış” Vurgusu
Elektrik Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu’nun 1 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiği, barışın yaşam
hakkıyla doğrudan ilgili, özgürlük, güvenlik ve adalet için de vazgeçilmez
olduğuna vurgu yapılan açıklamada

şöyle denildi:
“Kişi barınma, sağlık, eğitim ve çalışma gibi sosyoekonomik haklara ancak barış ortamında sahip olabilir. Oysa
emperyalizm ve vahşi kapitalizm tüm
dünyada şiddet ve savaşları kışkırtmakta, ülkeler kan gölüne dönerken, insanlığın yaşam umudu söndürülmektedir.
Dünyada şiddet eğilimleri ve ırkçılık
giderek yükselmektedir.
19 yıllık iktidarı boyunca emperyalist güçlere bağımlılığı giderek derinleşen AKP`nin müdahaleci ve saldırgan dış politikaları sonucu ülkemiz
de sürekli bir gerginlik, toplumsal kutuplaşma ve çatışma durumu içinde
tutulmuş, Türkiye`nin temel harcında
yer alan Atatürk`ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesi rafa kaldırılmıştır.
Unutulmamalıdır ki barış içinde yaşanan, kalkınmasını tamamlamış, demokratikleşmiş, laik bir Türkiye`ye ancak,
karanlığa, ayrımcılığa, ötekileştirmeye,
savaşlara ve emperyalist çıkarlara karşı
mücadele ile ulaşılabilir.
1 Eylül Dünya Barış Günü`nde ülkemizde ve bölgemizde barış için ortak
mücadele vurgusu yaparken, etnik kökeni, dili, dini ne olursa olsun bu güzel
dünyayı paylaştığımız tüm halkların 1
Eylül Dünya Barış Günü’nü kutluyoruz.”

