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Programı
Uluslararası Dayanışma ve Yardımlaşma Örgütü‘nün – geleceğe
yönelik bu programı (06.09.2020 tarihinde 11. Federal Delegeler
Meclisinde (Kongresinde) kararlaştırıldı.)
Bugün dünyada Dayanışma ve Yardım her zamankinden daha
gereklidir.
1. Günümüz dünyasında servet yoğunlaşması dev boyutlara

ulaşmıştır ve yüz milyonlarca yetkin ve çalışkan insanlar
tarafından bilim ve teknolojide geniş kapsamlı bilgi
geliştirilmiştir. Bunlar doğayla uyum içinde açlık, savaş,
baskı ve sefaletin olmadığı bir dünyayı mümkün
kılmaktadırlar. Fakat gerçek ise; yaşam temellerinin
şimdiye kadar görülmemiş boyutlarda tehlikeye sokulup
yok edilmesidir. Küresel bir çevre felaketi tehditiyle karşı
karşıya bulunmaktayız. Savaş yangını yatakları artmakta.
İltica ve göç kitlesel bir fenomen haline gelmektedir.
Dünyadaki kaynakların yağmalanmasıyla birlikte insanlık
dışı sömürü ve baskı her gün dünya çapında
yaşanmaktadır. İşsizlik yanında kadınlara, çocuklara ve
sosyal azınlıklara karşı ayrımcılık ve şiddet, kitlesel
yoksulluk ve insan kaçakçılığı ve ticareti üzücü bir
gerçekliktir. Bunun nedenleri, çok uluslu şirketlerin
hegemonya ve kâr ile insanların ve doğanın sömürülmesi
hırsında yatmaktadır.
2. Bu egemen koşullar dikkate alındığında, dünyanın dört bir

yanında halk kitleleri arasındaki tartışmalar
kutuplaşmakta. Bir yanda bilinçlenme, protesto, direniş ve
toplumsal alternatif arayışı büyümekte. Özellikle

gençliğin bir geleceğe ihtiyacı var ve barbarlığa
sürüklenmek istemiyor. - Diğer yanda, gerici, ırkçı ve
hatta faşist sloganlar da etki bırakıyor.
3. Bu çalkantılı (karmaşık) zamanlarda, dayanışma ve

yardım her zamankinden daha fazla gereklidir! Çok
sayıda insan bunu yapmaya hazırdır: yardım etmekteler,
bağış yapmaktalar veya özverili olarak çalışmalara ve
etkinliklere katılmaktadırlar. Bununla birlikte, onların
angajmanları, bağımlılık yaratan bir bağış endüstrisi
tarafından, örneğin, idari mekanizmalarda ve hatta
yolsuzluk kanallarında kaybolmaya yol açarak,
çoğunlukla kötüye kullanılmaktadır.
Uluslararası Dayanışma (SI) şunları savunuyor:
4. SI aynı göz hizasında dayanışmacı yardımı sağlar. SI,
ülkemizde ve bütün kıtalarda ortaklarıyla ve ortak
kuruluşlarla öz yardıma, öz örgütlenmeye ve yerel halkın
kendini özgürleştirmesine hizmet eden projeler
geliştirmektedir. Çalışmalar, esas olarak kalıcı bağışlar ve
bağış kampanyaları yoluyla düzenlenmektedir. Üzerinde
çalışılan konuların kapsamı çok geniştir: Eğitim, ekoloji,
sağlık, beslenme, kadın eşitliği, sendikal çalışma,
ekonomik bağımsızlık, afet yardımı ve siyasi girişimler.
5. SI, halklar ve insanlar arasında ulusal sınırları aşan

köprüler kurmak istiyor. Dayanışma tek yönlü değildir.
Dünyadaki sorunların çoğu birbirleriyle sıkı sıkıya
bağlantılıdır ve çözümü yalnız ortaklaşa ve sınırlar ötesi
anlamda gerçekleşebilir. Diğer ülkelerdeki gelişmelerin,
Almanya'daki bizleri etkilediği gibi, bizde olan şeyler de
diğer ülkelerdekileri etkiler. Çoğunlukla, bu ilişkiler
hakkında çok az bilgi bulunmaktardır. SI, nüfusun daha
geniş kesimlerinde Enternasyonalizmi teşvik eder ve dil
ve çeviri çalışmaları ile Uluslararası anlaşmayı destekler.
Ortaklıklar düzenli bilgi, görüş ve deneyim alışverişi,

ortak eylemler, karşılıklı destek ve dayanışma mesajları
ve ziyaretler ve ayrıca dünyanın dört bir yanından gelen
katılımcıların toplantılarına katılım ile
güçlendirilmektedir. Bilgilendirme kampanyaları ve
etkinlikler bağış kampanyalarına eşlik eder. Böylece, Sİ
halkların dostluğunu geliştirir ve özellikle kitle iletişim
araçları aracılığıyla yapılan dezenformasyona ve
bölünmeye karşı koyar. Bu çalışma aynı zamanda
toplumsal koşullardaki sorunların köklerini belirlemeye
ve - adaletsiz koşulların sonuçlarının katlanılır hale
getirilmesi ve hatta yeni bağımlılıklar oluşturulması
yerine - çözümler için ayağa kalkılmasına hizmet eder.
6. SI'nin ilkeleri şunlardır: ideolojik olarak (değişik
ideolojilere) açık – partiler üstü olup – enternasyonalist demokratik - ve finansal olarak bağımsızdır: "insancıldan
devrimciye" kadar farklı dünya görüşlerindeki insanlar
yelpazesi SI içinde hoş karşılanmaktadır. Faşizme,
ırkçılığa, dini fanatizme (aşırılığa), anti-semitizme ve antikomünizme SI‘ de yer yoktur. Bunlar, kendi kaderini
tayin etme, özgürlük ve demokrasi arayışıyla
bağdaşmazlar.
7. SI, şeffaf finansmanı ve bağışların uygun şekilde yerine

ulaştırılmasını garanti eder. SI, ortaklarıyla işbirliği
yaparak, proje ile ilgili bağışların yüzde 100 açıklanan
amaca ulaşmasını sağlar. Tüm mali işlemlerin doğru bir
şekilde yürütülmesi üzerine sürekli kontrol, seçilmiş mali
denetimciler tarafından garanti edilir. SI, proje çalışması
dışındaki kendi örgüt çalışmalarını üyelik aidatları ve
bağışlar yoluyla finanse etmektedir. SI, bağımsızlığını ve
bağımsız karar verme olanağını etkileyebilecek koşullara
bağlı herhangi bir parayı veya maddi bağışı kabul etmez.
8. SI, çok sayıda üyeleri ve onların bireysel anlamda değişik

olmaları, faaliyetleri ve yetenekleri ile yaşar. Kalıcı bir

bağış olarak düzenli üyelik aidatı ve programı ile
tüzüğünü tanımak, SI üyeliği için tek ön koşuldur. Her
üyenin yeteneklerine ve imkanlarına göre – lisan, teknik,
örgütsel veya sanatsal olsun - daha fazla sorumluluk
alabilir ve aktif olabilir. Çalışmara katılım ve üyelik
sadece bireyler değil, aynı zamanda girişimler, örgütler ve
şirketler için de geçerlidir ve bu açıkça arzu edilir. SI,
bağımsızlığın korunmasına dikkat eder.
9. SI demokratik olarak çalışır ve bu çalışma yöntemini
organize eder:
- Düzenli olarak düzenlenen Federal kongrelerde, üyeler aldıkları
kararlarla SI’nin çalışma çerçevesini belirler. SI‘nin Federal
Temsilciliği bu kararlara bağlıdır.
- Yerel gruplar, Federal kongrenin aldığı kararlar çerçevesinde,
çalışmalarında hangi öncelikleri belirleyeceklerine kendileri karar
verirler.
- Hem Federal Temsilciliği hem de yerel ve bölgesel gruplar
kendi girişimlerini geliştirebilirler.
- Federal Temsilcilik, Federal çalışma, yerel çalışma ve bireyler
arasında ilişkileri sağlamak için düzenli olarak bilgilendirir ve
tüm üyelerin davet edildiği altı aylık bölgeler üstü toplantılar
sunar.
10. SI bir Müttefiktir. Kim ki Uluslararası dayanışma
sağlıyorsa diğer birçok girişim ve kuruluşla ilişkiye girer.
SI kendisini bir rakip olarak değil, bir ittifak ortağı olarak
görmekte ve örneğin enternasyonalist, çevreci, barış,
kadın, LGBT*, mülteci ve insan hakları gruplarıyla,
sendikalar veya partilerle işbirliği yapmaya çalışır.
Birlikte ve örgütlü olarak: Uluslararası dayanışma ve yardım çok
şey yapabilir ve geleceği olandır!
LGBT: lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender sözcüklerinin baş harflerinden
oluşan bir kısaltma

