BASINA AÇIKLAMA

Bilindiği

gibi

5 Haziran Genel

Seçimleri

y a p ı l d ı ve yeni

bir

hükümet kurma görevi Sayın Bülent Ecevit'e verildi. Biz denokratik kit
le örgütleri, temsil ettiğimiz yüzbinler adına seçim sonuçlarına

ve

yeni hükümet kurulması sorununa ilişkin görüşlerimizi açıklamayı,
yurtseverlik görevi saymaktayız.

bir

5 Haziran Genel Seçimlerinde, işçi sınıfımız ve emekçi halkı
mız, M C ’ye gerekli dersi vermiştir. M C , işbaşında bulunduğu süre zar
fında emekçi sınıf ve tabakalara sömürü, zulüm, işkence ve cinayetler
din başka birşey getirmemiştir. MC, yerli-yabancı tekellerin çıkarla
rını gözetmekten, sömürü ve soygunlarını yoğunlaştırmaktan

öteşe

bir

şey yapmamıştır. M C , üç yıldan beri yurdumuzda işlenen faili meçhul
cinayetlerden, ikiyüzü aşkın yurtseverin

katledilmesinden

sorumludur.

Bu dönemde, emperjralizfne "aşizme karşı çıkan her kişi .ve kuruluş yoğun
baskı ve terör altında tutulmuştur. Onun için halkımız yeni bir MC
iktidarı istememektedir.
Ülkemizin ve halkımızın MC modeli bir hükümete artık ne tahamr- ~

mülü, no de ihtiyacı vardır. Kendisine hükümet kurma görevi verilen
Sayın Bülent Ecevit* demokrat nitelikte bir hükümet oluşturmalıdır.
Biz .demokratik kitle örgütleri' olarak, şimdiye dek' olduğu gibi,
bundan böyle de emekçi halkımızın yalcın ve uzak hedefleri doğrultusunda
ve ülkenin bağımsızlık ve demokrasi.mücadelesinde kitle tabanımızla be
raber en'etkin mücadeleyi vermeye ve aşağıdaki güncel taleplerimiz doğ-,
rul tılsımdaki mücadelemizi s ü r d ü r m e y e kararlıyız.
Ülkede Öğrenim özgürlüğü, can güvenliği süratle sağlanmalıdır.
Eğitim domiokratikleştirilmelidir. Daha dâ koyulaştırılan ırkçı-şoven
ve asimilösybncu uygulamalara son verilmelidir.
Devlet k u r u m l a n faşist kadrolardan tezelden arındırılmalıdır.
Faşist--cinayet şebekelerinden ve işkencecilerden hesap sorulmalıdır.
İnsanların en temel haklarını konu eden uluslararası anlaşmalar
yürürlüğe konmaiı, anayasal haklara saygı gösterilmelidir. Düşünce ve
örgütlenme ö-zgürliiğü üzerindeki tüm engeller kaldırılmalıdır.15 «6.1977
TÖB^DEH

* TMMOD

TÜM-DER

KÖY-KOOP

TUS-DER
..

' -

TÜTED

HALKEVLERİ

.

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR
‘
DERNEĞİ “ ,

.
<-•

DEV-GENÇ

TÜMAS

>

TÜMÖD

’

TİB

;AKD

