ABDEM Kamuoyu açıklaması:
HEPIMIZ CHARLIE HEBDOYUZ

Dünya gericiliğe mahkûm değildir!
Dünyanın bütün halklarını, inanç gruplarını ve yaşam tercihlerini kucaklayarak, en güzel dileklerimizle adım
attığımız yeni yıl, emperyal gericiliğin kanlı bir eylemi ile karartılmaya çalışıldı. Kürdistan topraklarında 14
yaşındaki Kürt gençleri hedefli atışlarla Türk devleti eliyle öldürülürken, Fransa’da Charlie Hebdo karikatür
dergisine yönelik kanlı eylem, gerici tehdidin sadece Anadolu-Mezopotamya topraklarını karartmaya yönelik bir
tehdit değil, dünyanın özgürlük ve barış umutlarını kökten yok etmeye yönelik bir tehlike olduğunun altını
çizmiştir.
Ezilen halkların ve emekçi sınıfların geleceğini parçalamak ve özgürlük umutlarını yok etmek için direnen
emperyalist-sömürgeci güçler, kapitalin siyaseti globalleştirme çabalarına karşı direnen özgürlük ateşini
kaynağında söndürebilmek için, her türden provokasyon ve kanlı katliamlardan yardım umar noktaya gelmiştir.
Kanlı eller bir yandan DAIŞ gibi cinayet örgütlerini üretip “İslam adını kullandırarak” Ortadoğu halklarının
üzerine sürerken, öte yandan yine kendi ürünü olan Avrupalı ırkçılarını buna karşı PEGİDA adıyla sahneye çıkarıp
İslam korkusu ve İslam karşıtlığı üzerinden klasik ırkçılığı yeşertmeye çalışmaktadır. Paris’te Fransız-Türk ortak
yapımı eylemle katledilen üç Kürt kadın devrimcinin kanını seyreden aynı güçler, yine kendi ürünleri olan kara
maskeli cellatlar tarafından kendi halkına karşı katliam gerçekleştirilmesinin de birinci dereceden müsebbibidir. 11
Eylül’ü yaratan El Kaida nasıl ki ABD patentli bir yapı idiyse, bugün IŞİD, ya da “İslam adını kullanan” fanatik
ayrımcı maşa fonksiyonlu cinayet örgütleri de aynı mantığın ürünleridir.
Bütün Afrika, İç Asya ve Ortadoğu’yu politik ve sosyal istikrarsızlığa mahkum etmek isteyen emperyalizm,
“Arap Baharı Projesi” ile bunu en azından birkaç on yıllık bir dönem için nispeten gerçekleştirdi. Bölgesel kaosun
yerel halklara getirdiği yenilik daha fazla kan, daha fazla zulüm, daha az ekmek, daha az özgürlüktür. Küresel
boyutta Kapitalist sermayenin sahipleri daha fazla kâr için halkların yaşam standartlarını açlık sınırları altına
indirirken, zihinsel gericiliği açlığa tevekkül için büyütmeye ve yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. Dünya nimetleri
eşit olarak dağılmamıştır: Dünya nüfusunun %70’i dünyada toplam gelirlerin ancak %3’ünü alabilirken %1’lik
küçük bir kesim dünyadaki toplam gelirin % 42’sini elinde tutmaktadır. Avrupa’da yoksulluk 120 milyona ulaştı.
Aş evlerinden beslenen ya da günlük bağışlarla yemek ihtiyacını karşılayan 43 milyon insan PEGİDA zehriyle
afyonlanmaya çalışılırken, Ortadoğu, Afrika ve İç Asya’da halkları parçalayıp karşı karşıya getiren anlayış, Avrupa
emek cephesinde de aynı şeyi yapmaya çalışmaktadır. Avrupa’da bile resmi kaynaklarca yüzde 12 civarında olduğu
söylenen işsizliğin pençesinden kurtulabilmek için dünyanın büyük çoğunluğunu oluşturan ezilen halkların
işsizleri, ekmek için çıktıkları umut yolculuklarını ölümle tamamlamaktadırlar.
Oysa günümüzde, bunca karanlık renklere rağmen, insanlığın geleceğine yönelik umudu yeşertmemiz için
büyük aydınlıklara açılan doğuşlar da yaşanmaktadır. Farklı halkların, farklı inançların, farklı yaşam tercihlerinin
özgür iradeleriyle ve özgürlük için, birlikte üretim ve paylaşımcılık temelinde yükselen Rojava ışığı sadece
Ortadoğu’nun değil Avrupa’nın da köhnemiş, içi boşaltılmış demokrasisine insanı ve emeği katacak bir sıcaklık
taşımaktadır. Biliyoruz ki halklar, inançlar, bütün farklılıklar birbirinin kabulü üzerinden birbirini kucaklamadıkları
sürece, yüzyıllardır olduğu gibi hep “ötekinin” düşmanı olarak var olacaklardır.
Hayır, “Homo Homini Lupus (insan insanın kurdudur)” sözü doğru değildir.
İşte Ezidi Şengal’i IŞİD cellatlarından kurtarmak için can veren İslam, Hristiyan, Alevi ya da ateist; Kürt, Arap,
Türk, Ermeni ve diğer bütün halklardan akıp gelen onurun kanı!
Ne kendi inancından başkasına yaşam hakkı tanımayan IŞİD, ne kendi inancından başkasına yaşam hakkı
tanımayan PEGİDA ırkçılığı; ne emperyalist-kapitalizmin dünyayı karartma girişimi, ne sömürgeciliğin aman
tanımaz zulmü insanlığın Komün’den başlattığı, Rojava’da yükselttiği aydınlığa doğru bu büyük yürüyüşü
engelleyemez.
Ne sanatı, kültürü, bilimi bombalayarak; ne haber kaynaklarını susturarak özgürlük yaşanamaz.

ABDEM bünyesinde yer alan kurumlar olarak, hangi giysi ile önümüze dikilirse dikilsin; adı ister PEGİDA,
ister IŞİD ya da NSU olsun yükselmekte olan ırkçı-ayrımcı bütün anlayış ya da örgütlere karşı halkların
kardeşliğinin sıcaklığıyla direneceğiz.
Gazetecileri tutuklanmış, katledilmiş; gazeteleri yakılmış ya da bombalanmış ve bu zulmü bugün de yaşamakta
olan halkların özgürlük çığlığı olarak, yayın politikalarının ya da içeriklerinin tartışmalarından tamamen ayrı
tutarak, Fransa’daki Charlie Hebdo karikatür dergisine yönelik gerçekleştirilen kanlı katliamı protesto ediyor,
lânetliyoruz.
AVRUPA BARIŞ VE DEMOKRASİ MECLİSİ

