6. Seçim Yasası Hakkında Karar
İşçi Sınıfının Siyaset Yapma Hakkı ve Halkın Doğrudan Temsiliyeti
Önündeki Tüm Engeller Kaldırılmalıdır

Emekçi halkın yaşam koşullarının hiç görülmediği kadar ağırlaştığı, ülkenin büyük bir
yağma ve talana maruz bırakıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye Komünist Partisi
ağır sömürü koşullarının ve yağmanın durdurulmasının ancak işçi sınıfı ve emekçilerin
düzen değişikliğini merkeze koyan örgütlü mücadelesi ile mümkün olacağı bilinciyle
hareket ediyor.
Var olan ve AKP iktidarı eliyle yeniden ve yeniden daha kadük hale getirilen seçim
yasası ise halkın örgütlenme, karar alma, üretme, yönetme ve denetim süreçlerine
dahil olmasının önüne geçen bir dizi tarifi bünyesinde barındırmaya devam ediyor.
Genel oy hakkı başta olmak üzere halkın örgütlenme, siyaset yapma ve yönetime
katılma haklarının sağlanması için:
* Halkın siyaset yapma hakkı önünde engel teşkil eden siyasi partiler yasasında
geçerli her türlü yasak, sınırlama ve baskı içerir tanımlama kaldırılmalıdır.
* Siyasi Partilerin seçimlere katılımında ayrım ve eşitsizlik barındıran her tür tanım ve
kısıtlama kaldırılmalıdır.
* Her adayın ve siyasi partinin kendisini tanıtması için eşit ve herkese açık imkanlar
sağlanmalıdır. Seçime giren hiçbir aday ya da siyasi parti devletten herhangi bir
maddi yardım almamalıdır.
* 18 yaşını doldurmuş yurttaşlık hakkına sahip herkesin seçme ve seçilme hakkı
koşulsuz tanınmalıdır.
* Halkın seçim sürecinin bütününü takip edebileceği koşullar yaratılmalıdır. Seçim
sistemlerinin denetim sürecine halkın etkin katılımı sağlanmalıdır.
* Genel, eşit, tek dereceli ve gizli seçme ve seçilme hakkını ihmal ve ihlal eden tüm
düzenlemeler derhal kaldırılmalıdır.
* Temsil adaletinin sağlanması için Türkiye genelinde veya seçim bölgelerinde tanımlı
her tür seçim barajı tanımı derhal kaldırılmalıdır.
* Seçilenlerin geri çağrılması hakkı, etkili bir denetim mekanizması olarak hayata
geçirilmelidir. Seçmenlerin seçilmiş temsilcileri geri çağırma hakkı, bir denetleme
mekanizması olarak çalıştığı gibi aynı zamanda tüm yurttaşlar açısından güven verici
bir mekanizma da olacaktır.
* Halkın seçme hakkına müdahale anlamına gelen ve seçilmiş temsilciler ile mensubu
oldukları siyasi partiler üzerinde hukuk dışı bir baskı aracı olarak kullanılan kayyım
uygulaması yasaklanmalıdır.

