
İktidar partileri ağır yenilgiye uğradı – Enternasyonalist İttifak güçlendi

MLPD (Almanya Marksist-Leninist Partisi) Merkez Komitesi 25.09.2017 tarihinde aşağıdaki bildiriyi yayınladı.

1. Merkel hükümeti seçmenler tarafından cezalandırıldı ve zayıfladı

CDU (Hrıstiyan Demokrat Birliği), CSU (Hrıstiyan Sosyal Birliği) ve SPD (Almanya Sosyal-Demokrat Birliği) drama-
tik bir şekilde, hatta seçim önceki anketlerin tahminlerinde beklendiğinden çok daha fazla oy kaybetti. O partilerin “iş-
çiler için değil milyarderler için” yaptıkları politikaya  altı milyondan fazla seçmen sırt çevirdi.

Hükümetin kurulma süreci nasıl sonuçlanırsa sonuçlanırsın, yeni Merkel hükümeti açık bir şekilde zayıflanmış olacak. 
Halk kitleleri arasından gördüğü destek azaldı, hükümetin içinde çok çelişki vardır.

2. “Aşırı solculuk” kampanyası AfD’nin ekmeğine yağ sürdü

Merkel/Gabriel hükümetinin sağa kayışı – ve bununla birlikte mültecilere, göçmenlere ve sözümona “aşırı solculuğa” 
karşı yönelik politikası – doğrudan AfD’nin ekmeğine yağ sürdü. Irkçı parolalar televizyondaki sohbet programlarında 
ve gazetelerde kabul edilebilir ve normalmış gibi gösterildi; AfD’deki açık ve şu ana kadar kendini kamuflaj eden faşist-
ler, partinin burjuva değerlerininin savunucusu imajının örtüsünden çıkmaya cesaret ettirildiler.

Böylelikle toplumun kutuplaşmasında bu sefer özellikle sağcı eğilim güçlendirildi. Aynı zamanda olası destekçilerimiz, 
“AfD’nin en güçlü üçüncü konumuna geçmesini önlemeliyiz” diye, oylarını ittifakımıza değil Sol Parti’ye ya da Yeşil-
lere verdi.

3. Internationalistische Liste / MLPD önceki seçimlere kıyasla en çok oy aldı

Internationalistische Liste / MLPD olarak biz, 29 928 ikinci oy (yüzde 0,1) ve MLPD’nin ve Enternasyonalist İttifakın 
diğer adayları için 39 411 birinci oy1 alarak açık farkla MLPD’nin 2009 ve 2013 yıllarında elde ettiği sonucu geride bı-
raktık; böylece oy sayımız 2005 yılında elde ettiğimiz sonuca benzerdi. Adaylarımızın (“Direktkandidat” olarak) aldığı 
oyların büyük artışı nedeniyle 2005 yılına kıyasla daha fazla seçmen kazanabildik.

Bize en az 62 000 kişi oylarından birini ya da her ikisini verdi; oysa 2005’te bu sayı 56 000’di. Internationalistische Lis-
te / MLPD Kuzey Ren-Vestfalya, Hamburg ve Berlin’de ikinci oyların mutlak sayısı açısından da bugüne kadarki en iyi 
sonucu elde edebildi. Birinci oyla (“Direktkandidat” olarak) seçilen adaylarımız arasında özellikle işçi ve gençler başa-
rılıydı.

1 Almanya’daki seçimlerde ikinci oylar partilerin eyalet listelerine verilir. Birinci oyla her seçmen, kendi seçim bölgesinde en 
uygun gördüğü adayı “Direktkandidat” olarak seçebilir – çev.

23 Eylül’de Düsseldorf’ta mültecilerin sınır dışı edilmesine kar yapılan gösteri yürüyüşü (rf-foto)


