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TİB temsilcileri 30.7.1977 "ünü yaptıkları
ortak basın toplantısında "Tüm demokrasi
güçleri birlikte mücadele etmelidir"
dediler.
Sayın Basın Mensupları,
Biz demokratik kitle örgütlerinin yöneticileri, temsil ettiğimiz
yüzbinler adına, yeniden MC girişimini tüm emekçiler için son derece
tehlikeli görmekteyiz.
Birinci MC, ülkemizde faşist olmayan herKes için sömürü, baskı
ve terör getirmişti. Katledilen yüzlerce öğrenci genç, öğretmen, işçi»
köylü, memur ve teknik elemanın kanı henüz kurumadan, egemen güçler
ikinci M C ’
yi tezgahladılar. Birinci MC'nin neler yaptığına bakarak ikin
ci MC'nin neler yapacağını kestirmek zor değildir. İkinci MC, her türlü
tertip ve şiddeti uygulayarak, varolan çok sınırlı demokratik hakları
da gaspetme yolunu tutacaktır. Çünkü daha güvenoyu almadan faşist sal
dırılar yoğunlaştırılmış ve bakanlık binalarına kadar sıçratılmıştır.
Böylece ikinci MC'nin birincisinden daha da demokrasi düşmanı olduğu
kanıtlanmıştır.
Varolan çok sınırlı demokratik hakların ve en önemlisi yaşama
hakkının bile tümden tehlikede olduğu böyle bir dönemde, demokratik
güçler gelişmelere seyirci kalamazlar, nitekim seyirci kalmamışlardır#
Tüm demokratik güçler, çeşitli zamanlarda yaptıkları açıklama ve eylem
leri ile anti-faşist mücadeleyi sürdüreceklerini ortaya koymuşlardır.
Bu gelişme, işçi sınıfımız ve emekçi halkımız için son derece sevindi
rici bir gelişmedir.

Sayın Basın Mensupları,
Türk-İş Genel Başkanı Sayın Halil T u n ç ’
un MC güvenoyu alırsa
Genel Greve gidileceğini ilan etmesi anti-faşist mücadcle açısından
olumlu bir adımdır, DİSK Genel Başkanı Sayın Kemal Türkle^'in
Türk— ^ş'e "Birlikte davranma" çağrısı yapması da işçi sınıfının
anti-faşist mücadelede birliğinin sağlanması doğrultusunda olumlu
bir gelişmedir. Türk-İş’
in D İ S K ’
in çağrısına olumlu yanıt vermesi
iki konfederasyonun birlikte davranmasını sağlayacak, bu beraberlik
demokrasi mücadelesine büyük güç katacaktır;
İşverenlerin her olayda ve konuda birlikte davrandığı,
demokrasi düşmanlarının emekçi halka karşı cephe kurduğu günümüzde,
işçilerin ve tüm emekçilerin demokrasi mücadelesindeki birliği,
büyük örlem taşımaktadır.
Demokratik kitle örgütleri olarak bizler, kendi mücadele
programımız doğrultusunda bu çabaları destekliyor, üstümüze düşen
görevleri eksiksiz yapacağımızı açıklıyoruz. Saygılarınızla,

