Londra’da 49. Halk Toplantısı Grup Yorum Gönüllüleri Çalışması için Yapıldı
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Londra’da aralıksız devam eden halk toplantıları, Stephen Kaczynski için Kurulan adalet
çadırından dolayı iki hafta ara verilmişti. Çadırda geçirdiğimiz iki Pazar, birinde Bağcılar
şehidimiz Günayımızın anması yapıldı, ikinci pazar ise çadır kaldırma etkinliği ve Steve’in Açlık
Grevi Direnişi Zafer etkinliği yapılmıştı.
23 Ağustos Pazar günü, Anadolu Halk Kültür
Merkezinde 49. Halk Toplantısı yapıldı. Bu haftaki halk toplantımızın konusu 14 Kasım Grup
Yorum Almanya konseri idi. Kısa bir giriş konuşması yapıldı; “ Konser için Grup Yorum
Gönüllüleri çalışması şu anda her yerde yapılıyor. Geçirdiğimiz yaz kampımızın amacı da
avrupa’da yaşanan ırkçılık ve Irkçılığa Karşı Tek Ses tek Yürek Grup Yorum konser’ıydı. Bu yılki
hedefimiz 20 bin yürek olmak ve bizim ingiltere olarak hedefimiz 10- 15 otobüs kaldırmaktır. Bu
gün yapılan bu Grup Yorum Gönüllüleri toplantımız hedefimizi gerçekleştirmek için
çalışmamızın ilk adımıdır. Biz biliyoruz ki yüzlerce kişinin katılacağı komitelerle, 20 bileri 50
binleri ve yüzbinleri toplamak hayal değil gerçekleştirebileceğimiz bir çalışmadır. Örgütlü
mücadelenin sanat cephesindeki gücünü göreceğiz ve göstereceğiz hepbirlikte. Binlerle
başlayıp Avrupa’da milyonları örgütleyeceğiz” denildi.
“Demokratik Mücadele ve Demokratik Kurumlarımız” başlıklı yazı okundu. Yazıdan sonra Grup
Yorum Gönüllülerinden bir ordu oluşturmak için, tek tek söz alarak, çalışma önerilerini sundular;
Klasik afişleme, bildiri dağıtımı, standlar, gazette ve radyolar aracılığıyla duyurma dışında
- Kahvehaneler, düğün salonları, Pazar yerleri vb yerlerde konuşmalar yapmak, yani
halklarımız neredeyse biz Grup Yorum Gönüllüleri olarak orda olup yeni gönüllüler
yaratacağız.
- Yöre dernekleri ve diğer tüm dernekler cem evleri ziyaret edilecek, Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek
Yürek olmak istedikleri takdirde her derneğe birer otobüs ve biletleri tahsil edilecek.
- Londra’da yaşayan müzik grupları ve sanatçıların katılacağı, Grup Yorum Gönüllüleri konser
ıorganize edilecek
- Araçlarımızda konser posterleriyle dolaşacağız
- Londra dışında diğer şehirlerde de çalışma yapılacak gönüllüler oluşturulacak
- Britanya Grup Yorum Gönüllüleri isimli facebook sayfası ve twitter oluşturulacak
- Uluslar arası boyut kazandırmak için irlandalı Pol Maç Adaim gibi sosyalist sanatçılara, kurum
ve kişilere de çağrı yapılacak
- Kıbrıs tv’siyle görüşülecek kıbrıslı halklara da ulaşılacak
- Grup Yorum Gönüllüleri balonlar yapılacak ve okul önlerinde çocuklara verilecek
- Camilere gidilip Irkçılık anlatılacak ve ırkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek olma çağrısında
bulunulacak.
24 kişinin katıldığı halk toplantısı görev bölüşümü yapıldı, komiteler oluştu. Binlerle buluşup
Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Olma heyecanıyla, çalışmaya başlamanın coşkusuyla
toplantı sona erdi.
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