
MLPD Erfurt Parti Kongresi gerçekleştirildi

MLPD’nin  Erfurt Parti Kongresi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Mer-
kez Komite üyeleri Parti Kongresi delegeleri tarafından gizli oylamada se-
çildi ve Gabi Fechtner yeni Merkez Komite tarafından tekrar MLPD Parti
Başkanı olarak görevlendirildi. Gabi Fechtner kongre hakkında şöyle bilgi
veriyor: “Hatırlayacağınız üzere Federal Alman Yüksek Seçim Kurulu Baş-
kanı,  ‘Parti  kongrelerinizi  gerekenden az yapıyorsunuz’ bahanesiyle bizi
parti statüsünden mahrum bırakma tehdidinde ve Merkez Komite’mizin ha-
rekette bulunabilirliğini şüpheli gördüğü açıklamasında bulunmuştu ama,
saldırısı suya  düşmüştü.  Kendisi  ve  herkes  emin  olsun  ki,  Almanya’da
kongrelerini MLPD’nin yaptığı kadar titiz ve düzenli hazırlayan ve tama-
men demokratik bir ortamda gerçekleştiren başka hiç bir parti yoktur. MK
hem parti kongresinin hem de şu anki Federal Meclis seçimi dolayısıyla
‘Antikomünizme şans verme!’ ve ‘Gerçek sosyalizm için!’ sloganları altın-
da yürüttüğü taktik atılım kampanyasının hazırlanması ve düzenlenmesinde
harekette bulunabilirliğini ve etkinliğini iyice göstermiştir.“

Merkez Komite’nin çalışma raporu tüm partimizde yaklaşık altı ay tartışıla-
rak ele alınıp, kalitesi parti tabanından gelen 1.513 önerge sayesinde önemli
ölçüde arttırıldı. Bütün iyileştirmelerle beraber oy birliğiyle kabul edilen
rapor bundan itibaren MLPD’nin ortaklaşa ve tutarlı bir biçimde hareket et-
mesinin dayanağını oluşturacaktır. Gabi Fechtner, “Parti Kongremiz, eleşti-
rel ve özeleştirel tartışma, dayanışma, geniş parti içi demokrasi ve beraber-
lik ruhu içinde cereyan eden bir kongre idi.”

Gabi Fechtner, “Parti Kongresi siyasi durumu, emperyalist dünya sistemi-
nin II. Dünya Savaşı sonrasından bugüne dek en derin dengesizlik içinde
bulunmasına tanık olduğumuz yolunda nitelendirdi” dedi; fakat sözlerine
şunu ekledi: “Aynı zamanda toplumda muazzam bir düşünsel karışıklık var-
dır.  Bu karışıklıkta işçi  sınıfının ve bir  de kitlelerin,  durumun bütününü
doğru anlayabilmek için, yönlenme noktası kendi sınıf çıkarları olan bir
pusulaya ihtiyacı vardır.” Bu yüzden Parti Kongresi Stefan Engel’in REVO-
LUTIONÄRER WEG dizisi 36 sayısı olarak çıkarılan Burjuva İdeolojisinin ve
Antikomünizmin Krizi başlıklı eserini oy birliğiyle onayladı. Ayrıca, parti-
mizin üst düzeyinde kuşak değişiminin başarılı bir biçimde gerçekleştirildi-
ğini tespit etti. Şu anda kuşak değişimi MLPD’nin bütün çalışma alanların-
da örgütlenmektedir. Değişimin gerçekleştirilmesi, MLPD’nin üye sayısı-
nın önceki parti kongresinden bu yana yüzde 12,5 artarak iyi bir büyüme
göstermesine dayanabiliyor.

Merkez Komite’ye yine daha çok genç üye seçildi; komite üyelerinin yüzde
50’sinden fazlası artık kadın, yaklaşık yüzde 25’i de sanayi işçileridir. Yeni
Merkez Komite’de (alfabe sırasına göre) aşağıdaki yoldaşlar yer almakta-
dır: Parti Genel Sekreteri Klaus Dumberger;  REVOLUTIONÄRER WEG Yazı
Kurulu Başkanı Stefan Engel; Parti Başkanı Gabi Fechtner; Reinhard Funk;
MK üyeliğinin yanı sıra ICOR başkoordinatörlüğünü yapan Monika Gärt-
ner-Engel; Gençlik Politikası Sözcüsü Lisa Gärtner; Kadın Politikası Söz-
cüsü Julia Scheller; Günter Slave; Basın Sözcüsü Peter Weispfenning.
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