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DİSK’o bağlı TEK-BAEK-İS Sendikası
ile T M T0B,TÜM-DER ve TÜT]® örgüt
leri biraraya geleruk , iller Banka
sı Müdürler ISurulu seçililerine iliş
kin ertak görüşlerini açıkladılar.

Devlet organlarının hızla faşibtleştirildiği bir döneni yaşıyoruz.
Bir yandan , işçi sınıfımızan ekononik ve denokratik hakları gaspedilirkon, öte yandan kazanılmış denokratik mevziler geri alınmak
tadır, Memurlar, teknik elemanlar kıyım , baskı ve terör ile sindi
rilmek istenmektedir. İşçiler, teknik elen anlar, memurlar ve öğren
ciler faşist çeteler tarafından öldürülmekte veya ölümle tehdit edil
me İçtedir,
Bir yanda ülkenizidaha fazla emperyalizme bağımlı kılan ve diğer
yanda oofeilya, çimento, usulsüz kredi, vergi iadesi yoluyla ser
maye sınıflarına milyonlar aktaran MC iktidarı , öte yandan da işçi
sınıfı ve enekçi kitlelerin en defal ekonomik ve denokratik hakla
rını kullanmasını engellemektedir.
İşte en küçük ekononik ve demokratik haklarınızın alınmasına karşı
çıkıldığı, faşist teröriir kol gezdiği, çalışanlar üzerindeki baskı
ve kıyının arttırıldığı, rüşvet, yolsuzluk ve politik cinayetlerin
günlük olaylar haline geldiği,' songünlerde tüm üyelerimizin ortak
bir dayanışma içinde ve örgütlü olarak verecekleri mücadelenin ge
rekliliğine inanıyoruz. Ye ilerici kitle örgütleri karşılaşılacak
her sonut sorunda, birlikte davranmak ve güçbirliği etmek zorunda
dırlar.
Bu gerçeği saptayan biz aşağıdaki isimlini yazılı örgütler,
- İller Bankası işçilerini tonsil eden DİSK1o bağlı TEK-BAÎTK-İŞ
Sendikasını yok etmeye çalışan sarı faşist sendikaların işverenle
birlikte tezgahladığı oyunlara karşı durnak için $
- Tî'lîO: , TÜI-l-BBRrf vo TÜTED örgütlerinin işyerinde etkinleşmesi ve
serbestçe örgütlenerek , üyelerinin demokratik ve ekonomik haklar
mücadelesini daha ileri hedeflere götürmeleri için ,
- örgütlü mücadelenin en üst yönetim organına kadar uzatılması ve
orada, sürdürülmesi denek olan lîüdürlur Kurulu seç inlerinde TEK-BANK
İS Sendikası Genel Başkanı Bikri Kaya’nın aktif bir şekilde des
teklenilesi için güçbirliği yaptık.
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