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TMMOB, 39. (2006-2008)
döneminde de;

Ülkemizin tüm varlýklarýnýn özel
sermaye istismarýndan kur-
tarýlarak, toplumsal gönencimizin
arttýrýlmasýna yönelik ulusal,
bölgesel ve kentsel düzeyde plan-
lý ve kamusal bir ekonomi poli-
tikasý esas alýnarak, kamusal kay-
naklara dayalý ve istihdamý art-
týrýcý sanayileþme ve kalkýnma
hedefine yönelik,
özelleþtirmelerin durdurulmasý,
özelleþtirilen halka ait varlýklarýn
kamulaþtýrýlmasý ve kamu kuru-
luþlarýnýn yeniden güçlendirilmesi
için,

Son yýllarda özellikle dýþ baðým-
lýlýðýn arttýðý enerji sektöründe,
nükleer enerji santrallarý ve ben-

zer maceralardan vazgeçil-
mesi ve ulusal kaynaklara
dayalý, planlý bir politika
izlenmesi için,

Hizmet Ticareti Genel
Anlaþmasý (GATS) ile neredeyse
bütün geleneksel kamu hizmeti
alanlarýnýn piyasalaþtýrýlarak
yabancý sermayenin istilasýna
açýlmasýna karþý çýkmak için,

Eðitimde öðrencileri müþteri
olarak gören zihniyetin egemen
olmasýný saðlamaya yönelik gir-
iþimlere ve eðitim hizmetlerini
bütünüyle bir pazar haline getir-me
çalýþmalarýna karþý durmak için,
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Bütün çalýþanlara grevli, toplu
sözleþmeli sendikalaþma hakkýnýn
tanýnmasý için,

Tutuklu ve hükümlülerin tecri-
tine dayalý hücre (F) tipi cezaevi
uygulamalarýna son verilmesi,
cezaevlerinde insani yaþam
koþullarýnýn hakim kýlýnmasý için, 

Baþta düþünce ve örgütlenme
özgürlüðü olmak üzere tüm
demokratik hak ve özgürlüklerin,
sözün özü demokrasinin önündeki
engellerin kaldýrýlmasý için,

Ülkemizin doðasýnýn korunmasý,
sanayileþmenin çevreyi ve doðayý
tahrip etmeden gerçekleþtirilmesi
için,

Kentsel mekanýn, toplumsal yarar ve kul-
laným deðeri ilkesi etrafýnda üretilmesi-pay-
laþýlmasý, ve doðal-kültürel varlýklarýn koru-
ma-kullanma dengesi içerisinde yaþatýlmasý
için,

Kadýna yönelik þiddeti ve toplumsal hay-
atýn her noktasýnda cinsiyet ayrýmcýlýðýný
önlemek için ve tüm emekçi kadýnlarýn
mücadelelerinin yanýnda olmak-birlikte
mücadele etmek için, 

Tarým arazilerinin yok olmasýna, kirlenme-
sine, genetik tohum ve gýdalarýn ülkemize
sokulmasýna, çiftçimizi üretimden, tarlasýn-
dan koparan iþsiz, yoksul býrakan politikalara
karþý durmak için,

Su ve suya baðlý hizmetlerde çevre ve
insan esas alýnarak suyun mülkiyeti ve
hizmetlerinin kamuda kalmasýnýn saðlanmasý
için,

AB müzakere sürecinin ülke çýkarlarý,
çalýþanlar, demokratik hak ve özgürlükler
yönünden bir mücadele süreci olarak deðer-
lendirilmesi için,

Kýyý ve orman yaðmasýna karþý çýkmak için,
“Madenlerimizin gerçek sahipleri

halkýmýzdýr” þiarýný her zaman her alanda
daha güçlü haykýrmak için,

Hasankeyf’te uzun bir tarihi süreci yansý-
tan bir birikimin daðýtýlmasýna, Bergama’da,
Eþme’de, Belek’te sermayenin halkýn karþý
çýkýþýna raðmen hukuk dýþý yönelimlerine,

Fýrtýna Vadisi’nde, Munzur’da, Sinop’ta,
Aloinoi’de doðanýn tahribine zemin hazýr-
layanlara, deprem ve taþkýnlarý kader olarak
kabul edip, hýzlandýrýlmýþ tren kazalarýna
neden olanlara dur demek için,

“Geleceðe uzak olan üzüntüye yakýndýr”
lafzýndan yola çýkarak “gençlik gele-
ceðimizdir” þiarýný her zaman her alanda
daha güçlü haykýrmak ve yaþama geçirmek
için,

Emperyalist yayýlmacýlýðýn bir parçasý olan
Ýran’a yönelik müdahaleye þiddetle karþý çýk-
mak, ülkemizin Dünya’da ve Ortadoðu’da
saldýrganlýðýn karþýsýnda/dýþýnda kalmasý için
verilecek mücadelenin bir parçasý olmak için,

Kürt sorununun demokratik, adil, eþitlik
temelinde barýþçýl yöntemlerle çözülmesi için,

Üreterek büyüyen ve paylaþarak geliþen
bir ülkede insanca ve barýþ içinde yaþamak
için,

Birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte
yönetme ilkesi ile birlikte;

Onurlu yürüyüþünü, dik duruþunu sürdüre-
cektir.

“Baþka bir dünya, baþka bir Türkiye, baþka
bir yaþam” mümkündür.

Yaþasýn TMMOB Örgütlülüðü.
Mehmet Soðancý
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