Birlikte Mücadele Edelim - Birlikte Eğlenelim!
DKP ve gazetesi ‘Unsere Zeit’in UZ Basın Festivali
uzun bir geleneğe dayanıyor. İlk kez 1974 yılında
Düsseldorf Rheinwiesen’de 700.000 kişinin
katılımı ile gerçekleşti. Komünistler o zamandan
bu yana her iki yılda bir yüzbinlerin katıldığı bu
büyük BARIŞ ve DAYANIŞMA Festivalini düzenliyorlar. UZ Basın Festivali ve DKP Halk Şenliği,
Corona salgını kısıtlamaları nedeniyle iki kez ertelenmek zorunda kalındı. Kaçınılmaz olarak bu
yıl şenlik başka bir boyutta ama daha önemli dönemde gerçekleşiyor. UZ Basın Şenliği Almanya
Sol’unun en önemli buluşmasıdır; Biraraya gelmenin, birlikte tartışmanın, eğlenmenin ve Enerji
depolamanın yeridir. Bu şenliğe sizleri de davet
ediyoruz.
Uluslararası Dayanışmanın Şenliği
UZ Basın Festivaline dünyanın her yerinden
Komünistler katılıyor. Bu yıl özellikle Çin’den,
Vietnam’dan ve Küba’dan yoldaşlarımızla
buluşuyor ve Sosyalist Gelecek Konuları üzerine fikir alışverişinde bulunuyoruz. ‘Casa
Cuba’ çadırında Kızıl Ada’dan ilk ağızdan haber alacaksınız. Sosyalist Küba ile Dayanışma
Grupları dayanışma çalışmalarından bilgi
verecekler. Bu festivalde Donbass halkıyla
dayanışma özel bir yer tutacaktır.

Sendikal aktivistlerin Şenliği
Şenlik her zaman aktif sendikacıların ve işçi
temsilcilerinin buluşma yeridir. Bu yıl Sağlık
çalışanlarının çalışma koşullarını hafifletme
mücadeleleri gündemde ağırlığını koruyor. Tabiki her geçen gün bu ülkede artan kitlesel
yoksullaşma ile mücadele etmek görevimizdir.
Bizler Federal Hükümetin savaş politikaları ve
Tekellerin aşırı kârları için kışın donmak istemiyoruz ve haykırıyoruz:
Enerji Fiyat artışları hemen durdurulmalıdır.
Barışın Şenliği
UZ Basın Şenlğinde Barış Hareketi temsilcilileri ile Federal Ordu’nun ‘100 Milyarlık Özel Silahlanma Bütçesi’ne, aşırı yüksek silanmaya ve
savaş politikalrına karşı mücadele konularını
tartışacağız. Biz Rusya ve Çin ile Barış istiyoruz.
Faşizm karşı Mücadele Şenliği
Federal Almanya’da Neo Naziler finanse ediliyor ve gerici devlet inşasında yardakçı olarak
kullanılmak üzere desteklendiği koşullarada biz,
Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin antifaşist
geleneğini hatırlatıyoruz. Biz DDR ile ‘’Bir daha
asla Faşizm - asla Savaş’’ tutarlı hedefi olan

bir ülkeyi hatırlatıyoruz. Bu içib biz, geçen yıl
aramızdan ayrılan Auschwitz esiri ve büyük
Antifaşist Ester Bejarano’yu bir konser ile
anıyoruz. “Ester Aramızda!”

rimiz ile dışardan mali destek olmadan, sponsorsuz ve ticari amaç gütmeden gerçekleşmektedir.
Şenlikte programından içecek standına kadar
özveri ile yoldaşlarımız çalışmaktadırlar. Herkesin bu şenliğe katılabilmesi için giriş ücreti
Gençlik Şenliği
alınmamaktadır. Bunu başarmak için sizlerin
Sosyalist İşçi Gençliği -SDAJ da şenliğe katılıyor maddi ve kişisel desteğine ihtiyacımız var.
ve gençlik alanını organize ediyor. Gençlik
Çadırında, savaş karşıtı kampanyalarını, okul- UZ Basın Şenliği için Bağış Yapın
larda ve işyerlerinde gençlik mücadelelerini an- Lütfen Bağışlarınızı DKP Parti Merkezinin
latacaklar. Hepimizi İşçi Marşları Akşamı’na ve aşağıdaki Bağış Hesabına “UZ-Pressefest” ibaKokteyl Bar’a davet ediyorlar.
resiyle havale ediniz.
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