
Bnperyalist-kapitalist sistemin çıkmazı ülkemizde bir kez daha çarpıoi bir biçimde 

somutlandı« Bugih memurların, öğretmelerin, teknik elemanların ve tüm aneği ile geçi

nenlerin, emperyalist-kapitalist sistemin doğal ve kaçınılmaz aaıuou olarak, hayat 

pahalılığı ve aıflasy® karşısında yaşam koşulları giderek gerilmektedir.

Bnperyalist-kapitalist sİBteme bağımlı tekelci burjuvazi parasal ve döviz kaynaklarının 

çıkmazına ve içine düştüğü eken emik buhrana rağnen iktidarını sürdürmek için başta 

işçi sınıfı olmak üzere tüm halkımıza baskı ve terör uyguluyor* İşçi sınıfı ve tüm emek

çiler baskı ve teröre karşı gerilemiyorlar} tepkilerini gli«rek arttırıyorlar*

Bu koşullarda dışa bağımlı egemen güçler, ana muhalefetin tfaemli bir itirazına 

uğramadan tek çıkış yolu olarak erken seçime gitme kararı aldı* Ama eğem® güçler 

1977'nin ksadisine dayattığı somut durumda sandıktan yine kaıdi siyasi iktidarını 

çıkartmanın zorunlu arayışı içindeo Baskı ve terör şimdi bu amaç için kullanılıyor. 

Niksar'da, Şiran'da, Erzinoan'da yapılan saldırılar, 1 Mayıo'ta provokasyonlara 

dayalı katliamlar, seçimlere işçi sınıfı ve tüm halkımızın katılmasını aıgellemek , 

toplumsal muhalefeti geriletmek için düzaılendi»

Şimdi Türkiye'de halk kitleleri, burjuvazinin siyasi iktidarında, onun dayattığı can 

güvensizliği ortamında seçim sorunu ile karşı karşıyalar. İşçi senıfı ve tüa emekçiler 

bu koşullarda baskıya, teröre, yıldırma girişimlerine rağmaı, seçimleri, uzrn soluklu 

bağımsızlık ve demokrasi mücadelesindeki kararlılıklarının, direıçlerinin bir tara 

göstergesi olarak değerlendireceklerdir.

Bnekçilerin bir parçası olan teknik elemanlar da ¿nünüzdeki seçimleri tek kurtuluş 

yolu olarak görmed®, uzun soluklu ekenanik-dernekratik haklarını alma mücadeleleri

nin bir sıçrama taşı olarak değeri aıdirec ekierdir»

Teknik elemanlar faşizme ve emperyalizme karşı,, mücadelenin, İŞÇİ sınıfının öncü

lüğünde, tüm demokratik kitlelerin verecekleri ortak mücadeleyle başarıya ulaşacağının 

bilinoi içinde, uğrunda mücadele ettikleri ve mücadele edoeekleri ek<naaik ve demokratik 

haklarını seçim cnoesinde bir kez daha vurgulamaktadırlar»

• Teknik elemanların sürdürdüğü sendikal haklar mücadelesi, di»ün "memur sendikalarını", 

"teknik eleman s aıd ikalarını" ymiden kurabilmeyi değil, grevli toplu sözleşmeli 

sendikal hakların alınmasını amaçlara aktadır o Bu nedenle işçi-memur ayrımı kaldırı

larak, işkolu-işyeri düzeyinde, mevcut işçi s aıdikal arında örgütlaıme hakkı sağ

lanmalıdır.

• Soıdikal haklar mücadelesinin doğal olarak içerdiği,

- Saıdika seçme özgürlüğü

- Gaıel grev, dayanışma grevi 

tanınmalıdır»
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• Kamu kesimindeki tün çalışanlara siyasi faaliyette bulmrna hakkı» siyasi partilere 

girme hakkı tanınmalıdır.

• Danokratik hak ve özgürlükleri aıgelleyaı tün yasa maddeleri, özellikle 141 ve 

142. maddeler kaldırılmalıdır. Demekler yasası, toplantı ve gösteri yürüyüşleri 

yasası, iş yasası ve sosyal güvaılikle ilgili yasalar demokratikleştirilmeli, 

lckavt kaldırılmalıdır.

» Çalışan halkan dcaıanik ve demokratik , mesleki ve kültürel her türlü örgütlen

mesini ve eylemini aıgelleyen yasalar kaldırılmalıdır*

. Kamu ve öğretim kurnalarına yerleştirilen faşist kadrolar ayıklanmalıdır.

• Çalışanlar üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır.

Teknik eleman örgütleri olarak yukarda sıraladığımız eken etnik ve demokratik hakları

mızı alıncaya dek , şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de mücadelanizi yılmadan 

sürdüreceğiz. Bu haklarımızı sınırlandırmaya, çarpıtmaya yen elik egemen güçlerin 

bütün girişimlerine karşı çıkacağımızı kamu oyma duyururuz.


