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MEMUR ARKADAŞ 1
EGEMEN GÜÇLERİN CEBİNDE FAİZLERİ İLE BİRLİKTE 5 MİLYAR LİRALIK BİR
PARAMIZ VAR. GÜNLÜK GEÇİMİNİ BİLE SAĞLAYAMAYAN BİZ MEMURLARIN, ÇOLUĞUNUN ÇOCUĞUNUN RIZGINDAN MEYAK ADI ALTINDA KESİLEN PARALARIMIZ, EGE
MEN GÜÇLERİN BOĞAZINA AKMAKTADIR.
Hayat pahalılığı ateşten bir gömlek. Fiyatlar hızla artarken, maaşlarımız olduğu yer
de sayıyor. Eğemen güçler, bir de pahalılığı, maaşlarımızdaki 3-5 kuruşluk artışa bağlı
yorlar. İk* odalı bir evin kirası 600-700, peynirin kilosu 35, zeytinin kilosu 20 lira. Memurla
rın % 60’mın m aaşı 1500 liranın altın d?
MEMUR KARDEŞ!
Ülkemizin yeraltı, yerüstü kaynaklarını, halkımızın alınterini ve emeğini oburca sö
müren egemen güçler, daha yasası çıkmadan, bizlerin isteği dışmda, zorla, Anayasaya uykı
rı olarak MEYAK kesintilerine de el koydu. Bugüne dek kesilen 5 milyar, egemen güçlerin ka
sasına vergi iadesi ve teşvik tedbirleri yoluyıa akıtıldı. Her memurun en az 5, en çok 30 bin
lirası sermaye sınıfının kasasında.
MEYAK tasarısı bugünkü haliyle memura hiçbir yarar sağlayamayacak, tam tersine
daha çok sömürülm esine n eden olacaktır. Çünkü, kesilen bu paralarla; sermaye sınıfının içpazar v e fin an sm an gerek sinm eleri karşılanacaktır.
MEYAK tasarısı ile kamu personeli için getirilmek istenen sosyal güvenceler, Emekli
Sandığının sağlamakla yükümlü olduğu görevler içerisindedir. Emekli Sandığının bugünkü
çalışma biçim i değiştirilir, egemen güçlere eylence yerleri, otel-motel yaptırma yerine ka
mu personelinin sosyal güvencini sağlayacak yatırımlara yönelirse MEYAK tasarısı ile
amaçlananlar gerçekleşmiş olur.
MEMUR ARKADAŞ !
Egemen güçler, yanlız paramıza değil, canımıza da kastediyorlar. Paralı uşakları ar
kadaşlarımızı öldürüyor. Ölümün yanında kıyım hiç kalıyor. Ancak, bu baskılar, kıyımlar
mücadele azmimizi kırmıyor, kıramayacakta. Demokratik m ücadelemiz sürüyor. Biz tüm ile
rici, devrimci kitle örgütleri olarak somut sorunlarımızın çevresinde toplanıyor güç birliği
yapıyoruz. Bunun için örgütleniyoruz. Yüzbinlerce örgütlü memur, m ücadelesini yıhnadan
sürdürüyor.
MEMUR KARDEŞ!
Örgüt dışında kalma, mutlaka örgütüne gir ve kenetlen. Biz aşağıda adları yazılı örgüt
ler, MEYAK’a hayır kampanyamızı sürdürüyor ve eylemler dizimize yeni halkalar ekliyoruz.
Bunun için ilk adımda DİLEKÇE HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ. Anayasanın 62. maddesi,
bize bir hak vermiş, DİLEKÇE HAKKI. Bu hakkın demokratikleşme süreci içerisinde anlam
lı bir yeri vardır. TBMM'ine ve bu arada Maliye Bakanlığına ekteki dilekçe örneklerini gön
derelim. Yüzbinlerce dilekçe, yeni bir eylem biçim i olacaktır. Egemen güçlere, örgütlü gücü
müzü göstereceğiz. MEYAK kesintilerini faizleri ile birlikte mutlaka geri alacağız. Bundan
böyle MEYAK’a para kestirmeyeceğiz. Dilekçelerimizi dikkate almazlarsa, mücadelemizi baş
ka ve daha etkili demokratik eylemlere yönelteceğiz. Yürüyüşlerle, m itinglerle bu haklı is
teğimizi sonuna dek sürdüreceğiz.
TÜM HAKLARIMIZI Al. YİAK İÇİN ÖRGÜTLENELİM.
DİLEKÇE HAKKIMIZI MUTLAKA KULLANALIM.
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