Acil Çağrı!
KIZIL BAYRAKLARI DAHA GÖRÜLEBİLİR KILALIM!
Şimdi değilse ne zaman, kızıl bayrakları nihayet yükselteceğiz?
Şimdi değilse ne zaman, en büyük salgın hastalık olan kapitalizme, Milyarderlere ve tefeci Devlete
karşı sokaklara çıkılacağız?
Ne zaman, şimdi değilse, teslimiyetin beyaz bayrağına karşı, milyonerlerin başında bulunan sendika
ağalarının toptan satışına karşı çıkacağız? Grevi bilmeyen bir sendika artık sendika değildir. Ama biz
greve gidiyoruz.
Şimdi değilse ne zaman, tekellerin Sermayelerine (ister ilaç, kimyasal, enerji veya araba olsun) ve
milyarlarına (ister se nakit para olsun, bu ülkede kimin 6,300,000,000,000 ‐ 6,3 trilyon avroluk nakit
parası var!) el koymak için örgütlenip mücadele vereceğiz? Biz işçiler fabrikaları ve ürünleri kendi
denetim altına almalıyız, sıra bizde. O zaman ‐ ve ancak o zaman – görülecektir ki halkın tüm temel
ihtiyaçları karşılanabilecektir.
Tam zamanı: Mücadele ve grev yapmak isteyen işçilerin devrimci birliği, hepimizin, milyonlarca
işçinin ve emekcilerin çıkarları için. Halkın trilyon dolarlık soygununa ve milyonlarca insanın varlığının
ve yaşamının yok edilmesine derhal son veren bir işçi hükümeti için.
Tam zamanı: mesleğinden anlamayan beceriksiz kişilerin hala ihanet ücretini dilenebilmek için
aklıllarında bu çürümüş sistemin ömrünü uzatmaktan başka hiçbir şey olmayan şarlatanlıktanlığa son
vermek için. İşsizliğin olmadığı ve çökmüş bir sağlık sistemi yerine, ölüm tehlikesi olmayan bir dünya
için. Bize özgürlük veren, insanlığın yaşayabileceği bir dünya için.
Hayır, kendimizi eve kapatmaya izin vermeyeceğiz çünkü egemen sınıf olağanüstü hal durumunu
uygulamaktadırlar ve orduyu bize karşı konuşlandırmaktadırlar. 1 Mayıs bizim günümüzdür, geçitlerle
kendimizi göstereceğimiz ve kızıl bayrakları yükseklere çekeceğimiz, işçi sınıfının uluslararası
mücadele günümüzdür.
Dolayısıyla: Örgütlenin, özellikle bu 1 Mayıs'a, Kızıl Bayraklar altında Cumhuriyetin sokaklarında ve
meydanlarında, mücadeleci işçiler ve emekciler olarak bir cephede katılın!
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