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IG Metall Sendikası Yönetim Kurulu’nun Bildirisi

Özgür, sosyal ve dünyaya açık bir toplum için
Paris’teki kin dolu suikastlar bütün dünyayı sarsmıştır. Bu saldırılarda yaşamlarını kaybeden ve
yaralanan insanların aileleriyle acılarını paylaşıyoruz. İnsanlığı hiçe sayan bu suikastlar ve rehine alma
eylemleri demokratik basın ve düşünce özgürlüğümüze karşı yapılmış saldırılar olup özgürlükçü ve
demokratik toplumumuzu tehdit etmektedirler. İnsanların korkularını ciddiye alıyoruz ve bundan dolayı
da hoşgörülü ve açık toplum olarak demokrasimizi savunmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bu
nedenle korku ve güvensizliğin körüklenmemesi, karşılıklı saygı, hoşgörü ve sosyal uyumun
yaşanabilmesi için mücadele ediyoruz. Kökeni, yaşam biçimi ve dini inançları farklı olan insanların hep
birlikte özgür, karşılıklı saygı ve güven içinde adil biçimde çalışıp yaşam sürebilecekleri dünyaya açık
ve hoşgörülü bir Federal Almanya Cumhuriyeti istiyoruz.
Demokratik temel hak ve özgürlüklerimize yapılan bu saldırılara karşı bu temel hak ve özgürlükleri
referans alan politikaların yön vereceği dikkatli ve özenli tepkiler göstermek gerekmektedir. PEGIDA
gibi milliyetçi yalnızlaşma telkin eden ve yabancı düşmanı hareketler ve bunların yerel kopyaları tarihin
çarkını geriye döndürmek istemektedirler. Böylece toplumumuzdaki ortak yaşamı önemli ölçüde
zorlaştırmakta olup Almanya’nın itibarına hasar vermektedirler. Kökü karanlık korkularla oynayan,
hoşgörüsüzlük telkin eden veya yabancı düşmanlığını kışkırtan kişilere karşı IG Metall Sendikası asla
anlayış göstermeyecektir.
Ancak ve ancak kendini sosyal adalet ilkeleriyle ölçmeyi görev edinmiş açık ve demokratik bir toplum
çağımızın gereklerine uygundur. Bu nedenle Almanya’nın son yıllarda giderek daha güçlü bir şekilde
göçmenlere karşı açık bir toplum haline gelmesinden onur duyuyoruz. Almanya’ya göç, demografik
değişim sebebiyle geleceğimiz açısından hayati bir öneme sahiptir. Kin, köktencilik ve şiddeti yadsıyan
değerlerimiz vardır. Almanya’da yaşamak isteyen herkes bu değerlere saygı gösterip uymak
zorundadır.
IG Metall Sendikasının birçok üyesi kültürel açıdan ortak bir yaşam uğruna, yabancı düşmanlığına
karşı ve karşılıklı saygı için mücadele etmektedir. IG Metall Sendikası özgürlükler ve demokrasi
düşmanlarına karşı mücadele eden bütün demokratik güçleri desteklemekte olup kökeni, yaşam biçimi
veya dini ne olursa olsun kadın veya erkek herkesin Almanya’da iyi bir yaşama sahip olması için
mücadele etmektedir. IG Metall Sendikası özgür, açık ve sosyal adaletli bir Almanya vizyonunun
gelişmesi ve güçlenmesi için verdiği mücadeleyi bundan sonra da kararlılıkla sürdürecektir.

