
Dr. Ernesto Sernas Garcia'yı Sağ Aldınız Sağ İstiyoruz! 
 
Devrimci-Demokratik Kamuoyuna; 
Dr. Ernesto Sernas Garcia'nın gözaltında kaybedilişinin 8. yıldönümünde SV. Kızıl Güneş (Meksika)'nın 
çağrısıyla uluslararası demokratik ve devrimci güçler "Dr. Ernesto Sernas Garcia'yı Sağ Aldınız Sağ 
İstiyoruz" kampanyası yürütmektedir. 
 
Sernas Garcia, Oaxaca'daki Otonom Benito Juárez Üniversitesi'nde profesör ve araştırmacıydı. 
Meksika, Latin Amerika ve İspanya'daki çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisiydi. 
 
Dr.  Ernesto Sernas, direnişteki siyasi mahkumların ve yerli halkların savunması için, SV. Kızıl Güneş‘e  
hukuk danışmanı olarak çalışmaktaydı. 
 
Dr. Ernesto Sernas Garcia’nın 8 yıldır ortadan kaybolmasına rağmen Meksika devletince ciddi, hiç bir 
arama ve soruşturma yürütülmemiştir.  
 
Ailesi ve demokratik kuruluşlar, gerçeği ve adalet talep ettikleri için tacize ve tehdite uğramışlardır. Dr 
Sernas Garcia gibi  ilerici bir aydına ve insan hakları savunucusuna karşı bir insanlık suçu işlendi ve 
işlenmeye devam edilmektedir. 
 
Meksika gerici devleti para-militer organizasyonları da kullanarak halk üzerinde terör estirmektedir. 
Meksika'da halk bir taraftan her türlü kriminal organizasyonların ve diğer taraftan da devletin asker ve 
polis güçlerinin vahşeti ile yüz yüze yaşamaktadır. 
 
Gözaltında kaybetmeler gerici ve faşist devletler tarafından ezilen halkları ve devrimci – komünist 
güçleri yıldırmak, korkutmak ve boyun eğdirmek için, kullandıkları karşı devrimci bir silah dır. Buna 
dünyanın bir çok yerinde tanık olmaktayız. 
 
Meksika'da gözaltında kayıplar ve infazlar rutin bir cezalandırma yöntemine dönüşmüştür. 
 
Faşist ve gerici devletlerin ilerici, devrimci ve komünist güçlere yönelik uyguladığı devlet terörüne karşı; 
ezilen dünya halkları sesini ve tepkisini ortaya koymalı, proleter enternasyonalist ruhla mücadele 
yükseltilmelidir. 
 
Sömürücü egemen sınıflar, halkın öncülerini tutuklayarak, gözaltılarında kaybederek, katlederek 
kurtuluş ve özgürlük mücadelelerini bastırmak, etkisiz hale getirmek istiyorlar. Ancak bu nafile  bir 
çabadır. Tüm dünyada ezilen emekçi yığınların artan öfkesi ve meşru haklı mücadeleleri er yada geç 
zulmün kalelerini altedecek ve sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz her türlü ayrımcılığın son bulduğu, özgür yeni 
bir dünya kurulacaktır. 
 
Bu kapsamda, Meksika gerici devleti, gözaltına alındıktan sonra kendisinden haber alınamayan Dr. 
Ernesto Sernas Garcia'nın hesabını vermelidir. 
 
"Dr. Ernesto Sernas Garcia'yı Sağ Aldınız Sağ İstiyoruz" şiarıyla düzenlenen etkinlik ve eylemlere 
katılarak Meksika‘da süren haklı devrimci mücadeleyle dayanışma icinde olalım! 
 
Meksika Devleti, Dr. Ernesto Sernas Garcia’nın Hesabını Vermelidir! 
Tüm Dünyada Devrimci ve Komünist Tutsaklara Özgürlük! 
Yaşasın Uluslararası Devrimci Dayanışma! 
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