
Sempozyum mesaj;

Dünya halklarına saldıran emperyalizmdir.
Devrimciler ve dünya halkları emperyalistlerin yenı saldırı dalgasınıda boşa 
çıkartacaktır.
Emperyalizmin büyütüp beslediği, silahlandırdığı İŞİD vb çeteler, dünya halklarına karşı 
yeni saldırıların gerekçesi yapılıyor.
Avrupada’da yaşayan yabancı halkara karşı yeni bir saldırı dalgası başlatılıyor.
Almanya’da ‘Pegida’ –‘islam karşıtı, vatan sever avrupalılar’ adı altında yabancı 
düşmanlığı, ırkçılık yükseltiliyor.
Avrupa çapında uluslar arası yeni bir istihbarat ağının oluşturulması, daha çok 
militaristleşme cezaların artılırılması, sınırdışıların kolaylaştırılması gündeme geliyor.
Nasıl ki, 11 eylül sonrası önce Almanyada ve tüm avrupa çapında 129-b benzeri yasalar 
çıkartılmış ve bu yasalarla da M-L, sosyalistler yargılanıyorsa, bugünde ‘islami terör’ 
bahanesiyle baskı yasalarının dahada ağırlaştırmak istiyorlarç
Dünya halklarına saldıran Emperyaliymdir.
Emperyalizm kendisine karşı olan M-L, sosyalist, anti-emperyalist-kapitalist, anti-faşist 
güçleri hedef alarak TOPTAN TASFİYE VE İMHA etmek istemektedir.
Avrupa hapishanelerinde bulunan biz siyasi tutsaklar, ABD ve Avrupa emperyalizminin 
asıl düşmanlığının kimlere karşı olduğunu ‘anti-terör’ adı altındaki saldırı-baskı 
yasalarının kimlere karşı çıkartıldığının göstergesiyiz.
Avrupa çapında ve özelliklede Almanya’da NPD, NSU, Pegida her ne isim altında olursa 
olsun yükseltilen ırkçı, faşist, yabancı düşmanı dalga Avrupa devletlerinin yabancı 
düşmanı politikalarında bağımsız değildir.
Avrupa devletleri anti-emperyalistlere, sosyalistlere ve  tüm yabancılara karşı 

çıkartılacak yeni yasalara meşruluk kazandırmak için el altından ‘ kitlesel’ detsek 

örgütlemektedir. 

İşte bu nedenle

-129a-b ve bütün baskı yollarına 

-Yabancı düşmanlığına, ırkçılığa 

-Emperyalist saldırganlığa 

-Tecrit, imha politikalarına karşı mücadeleyi yükseltelim 

direnen tutsakların beyinlerini teslim almaya hiç kimsenin gücü yetmez. Avrupa 

hücrelerinden emperyalizme karşı tükselen sesimiz,tecrid politikalsarını devrimci 

tutsaklar üzerinde işe yaramadığının kanıtıdır türkiye hapishanelerindeki devrimci 

tutsakların direniş tarihi tüm dünya halkları için umut kaynağıdır.



İşte bu umut,halkların kurtuluş umudunu katliamlarla,baskı yasalarıyla yok etmek 

istiyorlar.

Emperyalistler ve onların işbirlikci uşakları yok etmek istediğiniz umuda iyi bakın ...

45 yıllak mücadele geleneğini yok etmek için 14 yaşında çocuklar öldürülüyorsa bu 

türkiye halklarının kaç kuşaktır emperyalizme ve faşizme karşı mücadele etmekten 

vazgecmediğinin ve bu umda her gecen gün daha sıkı sıkı ve kitlesel olarak sarıldığının 

göstergesidir.

Devrimcilerin ve dünya halklarının, emperyalistlerin yeni saldırı dalgasını da boşa 

çıkartacağına olan inancımla hepinizi selamlıyor.

-Kahrolsun emperyalizm, faşizim

-Yaşasın Bağımsız Demokratik Türkiye 

-Yaşasın Enternasyonal Dayanışma 

-Biz Kazanacağız
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