SENDİKA H A K K IN D A N YO KSU N A R K A D A Ş
Bugün Tüm kamu personelinin gündeminde çok önemli bir madde var : GREVLİ, TOPLU
SÖZLEŞMELİ SENDİKA HAKKI. İşçi kardeşlerimizin kararlı ve yürekli mücadeleleri sonunda el
de ettikleri ve savundukları bu hakkı; kamu personeli de mutlaka alacaktır. Tüm çalışanlar bir
bütündür. Kafa, ve kol emekçilerini birbirinden ayrı, karşıt güçler olarak göstermek yanlışların en
büyüğü, en hesaplı kitaplısıdır. Bu büyük yanlışı bozmalıyız. Bu hesaplı, kitaplı yanlışı bozmalıyız.
İşçi kardeşlerimizin deney ve desteğinden yararlanarak SENDİKA hakkı mücadelemizin bayrağını
açmalıyız.
NEDEN SENDİKA
Kamu personeli olarak ekonomik durumumuz yürekler acısı. Ulusal gelirden aldığımız pay son
derece az. Giderek de azalmakta. Hayat pahalılığının ezici ağırlığı her an omuzlarımızda. 1970’den bu yana maaşlarımızdaki artış % 25 iken, fiatlar % 112 artmış. Yaşamımız her gün biraz
daha işkenceye dönüşmekte. Bugün maaşlarımızın yarıdan çoğunu konut kiraları götürmekte.
Alınması zorunlu besin maddelerinden, gerekli sağlık hizmetlerinden, çocuklarımızın öğrenimle
rini sürdürme olanaklarından yoksunuz. Yoksun olmadığımız, iyice nasiplendiğimiz tek nimet
var: İktidarların baskı, zulüm ve tahakkümü...
MEMUR ARKADAŞ
Ekonomik ve demokratik mücadelenin önemli bir aracı sendikadır. Bugün yeryüzünün pek
çok kalkınmış ya da geri bıraktırılmış ülkesinde kamu görevlileri sendikalaşma hakkını elde et
mişlerdir. Fransa’dan Etopya’ya, Amerika’dan Bengaldeş’e dek, bir yığın ülkede çalışanların tü
mü sendikaların çatısı altında toplanmışlardır. Ülkemizde 900 000’e varan kamu görevlisinin bü
yük çoğunluğu hâlâ örgütsüz. Örgütlü o la n la r ın d a ekonomik, demokratik mücadele verme ola
nakları son derece sınırlıdır. Ama SENDİKA HAKKI’nı elde etmek için mücadele etme güçleri, ka
rarları ve çalışmaları var. Bir bir hepimize düşen sorumluluk, kendi örgütlerimizde bütünleşmek
ve ortaklaşa yürütülecek bu büyük mücadelede görev almaktır.
MEMUR ARKADAŞ
Kamu görevlilerinin de elbet bir işvereni vardır. Bu işveren, egemen sınıfları temsil eden, si
yasal iktidardır. Egemen sınıfların temsilcileri ile kamu görevlilerinin temsilcileri elbette pazarlı
ğa oturacaklar; karşılıklı hak ve menfaatlerini saptayacaklardır. SENDİKA, ekonomik-demokratik haklarımızı öz olarak egemen sınıflardan, biçimsel olarak da onun temsilcilerinden koparıp
almamazın en etkin aracıdır. Sendikalaşma hakkımızı istiyoruz.
ARKADAŞ
Biz aşağıda imzaları bulunan örgütler, kamu görevlilerinin de GREVLİ TOPLU SÖZLEŞME
Lİ SENDİKA HAKKINI almak ve gerekli dayanışmayı sağlamak için ortak mücadeleye girmiş
bulunuyoruz. Bu amaçla 29 Kasım 1975 Cumartesi günü saat 14.00’de MAKİNA MÜHENDİSLE
Rİ ODASI Salonunda «SENDİKALAŞMA FORUMU» düzenledik. Sen de katıl ve gör; işçisiyle,
memuruyla, tüm çalışanların nasıl bir birlik ve dayanışma içinde olduğunu. Birlik ve dayanış
manın ne büyük işler başaracağını. Evde, sokakta, büroda her fırsattan faydalanarak bu konuyu
tartış. Mutlaka başarıya ulaşılması için eleştiri ve öneri getir. Başarı tüm çalışanların olacaktır.
Bunun için :
—
—
—
—
—

İşçi, memur ayırımı yapanların oyununu bozalım !
Kendi örgütlerimizce verilen bu haklı mücadeleye katılalım!
Örgütlenmemizi engelleyen güçlere karşı savaşalım!
Yaşasın tüm çalışanların sömürüye, baskıya ve zulme karşı haklı mücadelesi.
Yaşasın emeğin yüce değeri!
DİSK

TMMOB

TİB

TÖB-DER

TÖD

TÜM-DER

TÜS-DER

TÜTED

Bu bildirinin birer örneği, yukarıda isimleri yazılı kuruluşlar tarafından dağıtılmadan önce 1630 sayılı ya
sanın 39. maddesi hükmü gereğince Ankara Valiliğine ve C. Savcılığına verilerek alındı belgeleri alınmış, yasal
prosedür tamamlanmıştır.

