Sayın Kemal TÜKKLER

ANKARA, 1 5 .1 0 .1 9 7 6

DİSK Genel Başkanı
İSTANBUL

6 .1 0 .1 9 7 6 günü sizin le yaptığımız görüşmede ortak,acil,dem okratik görevlerimiz konusunda görüş alışverişinde bulunmuştuk.Bu görüşmenin sonunda,DİSK
Yürütme Korulunda tartışılmak üzere,önerilerim izi yazılı olarak yapmanızın
uygun olacağını belirtm iştin iz.
Ankara'ya dönüldüğünde, genel bir değerlendirme yapıİmiş,bunun sonunda varı
lan ortak görüşü benimseyen ve aşağıda imzaları bulunan örgüt başkanlarının
düşüncelerinin size iletilm esi yararlı bulunmuştur.
Kanımızca,emperyalizmle kaynaşmış sermaye cephesinin iş ç i sınıfımıza ve
emekçi halkımıza saldırılarını yoğunlaştirdiği günümüzde gelişen sosyal
m uhalefetin,derli toplu bir biçim de,saldırıları göğüslemesi ve mücadele ver
mesi kaçınılmaz bir görevdir.İşçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın siyasal,
demokratik,toplumsal güçlerinin ilkeli,program lı bir cephe oluşturamadığı
günümüzde,kitle örgütlerinin çalışmalarının b ir lik t e liğ i daha bir önem ka
zanıyor.
Kanımızca en acil demokratik görevlerimiz şu noktalarda somutlanmaktadır:
.Devlet Güvenlik Mahkemelerine karşı verilen demokratik mücadele henüz so
nuca ulaşmamıştır.
.Sermaye ve tüm faşist güçler halka ve demokrasiye karşı yeni ve şiddetli
bir saldırıya geçmişlerdir.TJB-DER1in kapatılmak istenmesi,seçimle işbaşına
gelmiş Ankara Belediye Başkanınm görevden alınmak istenmesi,en önemlisi de
DGM'lere karşı g ir iş t ik le r i demokratik eylemden sonra binlerce işç in in işten
çıkarılıp açlığa mahkûm edilmesi bu anti-demokratik saldırıların birer par
çasıdır.
Aşağıda imzası bulunan örgüt Başkanları olarak,DİSK1in de katılacağı ve
somut demokratik hedeflere yönelik bir çalışma önermekteyiz.
İstanbul'da D İSK'le birlikte büyük bir kitle gösterisi düzenlenmesinin ola
bileceğini düşünmekteyiz.Kanımızca bu potansiyel vardır ve değerlendirilme
lidir.D üşünülen miting ve yürüyüşün amaçlarını şu noktalarda somutlaraaktayızi
1 . DGM'lere karşı a ktif demokratik yığınsal çabaların sürdürülmesi,
2 . Sermayenin genel saldırısına karşı k it le le r in demokrasiyi savunma azminin
güçlendirilm esi,
3 . İşçi kıyımına karşı güçlenuıekte olan işçi sınıfının sın ıf dayanışmasının
yanıaıra tUm çalışanların dayanışmasının pek iştirilm esi,
4 .P r o filo Fabrikasında öldürülen işçi kardeşimiz Yakup K e ser'in cenazesi
baskılar altında,oldu bittiy e getirilerek kaldırılm ıştır.Bu mitingde
Yakup K e ser'in e n il» a a ı , prrup halinde mezarına gidilm esi, ona karşı sembolik
ama önemli bir görevin yerine getirilm esi.

Yapılacak bu m itin g ;D İS K 'in başlattığı,m iting ve yürüyüşlerle sürdüre
ceğini açıkladığıMgenel yas" ka .a rı il^-e uyumlu olacaktır.
Düşünülen mitingin d is ip lin i ve tutarlı bir biçimde gerçekleşmesi için
kesin önlemlerin alınabileceğine inanıyoruz.
Ö z e l l i k l e ,i ş ç il e r l e diğer emekçilerin yeni tüm çalışanların dayanışmasını
güçlendirmek yolunda b ir adım olacağına inandığımız bu demokratik eylem
önerimiz konuşmadaki görüşlerinizi 6n kısa zamanda bekler,başarılar
d ile r ,s a y g ı la r sunarız.
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