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Basın toplantısı metni aynen şöyledir;

Tüm emekçi halka yöneltilen faşist saldırıları protesto etmek amacı ile 
20 Mart 1978 günü, Anayasa*dan ve Anayasa*nın başlangıç ilkesinden hare
ketle; DİSK Yürütme Kurulu kararı doğrultusunda DISK'li işçilerin başlat
tığı "Faşizme İhtar Eylemi", yıllardır halkının çıkarlarını savunan ve bu 
yolda hiç kimseden bir şey beklemeyen öğretmenler, öğrenciler, memurlar, 
teknik elemanlar, hukukçular ve sağlık görevlileri tarafından da yurt dü
zeyinde aktif olarak desteklenmiş ve başarı ile sonuçlanmıştır.

Bu eylem; uzun zamandan beri fabrikada, tarlada, okulda, işyerinde, evde, 
yolda saldırılara uğrayan, işkence. gören ve öldürülen işçilerin, köylüle
rin, öğrencilerin ve tümemekçılerin silahlı, bombalı faşist çetelere ve 
onları yönetenlere karşı gerçekleştirdiği açık ve kesin bir ihtar eylemi
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Faşist baskı ve saldırılara karşı ve faşist yuvaların dağıtılması yolun- 
da^başlatılan ve başarı ile sonuçlan bu eylemde tüm emekçilerin ve genç
liğin birlikteliği ve fiili  dayanışma içinde olmaları ilk kez bu ölçüde 
görülmüş ve yaşanmıştır. Bu, emperyalizme ve faşizme karşı önümüzdeki 
günlerde de sürdürülecek mücadeleler açısından umut vericidir ve sevin-™ 
diricidir .

Bu eylem faşist baskı ve saldırıların acısını eksilmeden ve hala yaşayan 
emekçi halkımız tarafından sevinçle karşılanmış; saldırganlar ve örgütle
ri ile perde arkasındaki egemen sınıflarda tedirginlik yaratmıştır.Faşist 
güçlerin, egemen sınıfların bu tedirginlikle ellerindeki her aracı kulla
narak ve her yolu deneyerek, faşizme ve emperyalizme karşı mücadele ve
ren kitlelere ve örgütlerine yönelttikleri saldırı ve suçlama kampanyası
nı doğal karşılıyor; sömürülen, ezilmek istenen ve saldırılara uğrayan 
emekçi halkımızın sevincini paylaşmaktan onur duyuyoruz.

Ancak, Anayasal hakların kullanılması sonucunda gerçekleştirilen ve baş
tan sona disiplin ve kararlılık içinde süren "Faşizme İhtar Eylemi"- 
nin ardından sayın Başbakanın yaptığı açıklamanın bizlcrdo ve kitleleri
mizde üzüntü yarattığını da belirtmek isteriz. Bu yüzden sayın Başbakanın 
açıklamasında yer alan ve bizlcrc ilişkin olan konulardaki görüşlerimizi 
kısaca açıklamayı görev sayıyor ve şunları söyliyoruz:
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I.Sayın Başbakanın da belirttiği gibi Hükümeti değil, faşist saldırı
ları vc bunları örgütleyenleri hedef alan bu eylem, kendi deyimleri 
ile "bazı kuruluşların en iyimser yorumla aşırı duygusal tep
kileri i l e . . . "  değil, faşist baskı vc saldırıların hedef aldığı 
kitlelerin bilinçli ve doğru kararları ile gerçekleşmiştir.

2 . Emekçi halkamızın ayrılmaz bir parçası elan kitlelerimizin göreve 
getirdiği biz yöneticiler; yıllardır vc özöİlikle MC dönemlerinde 
kitlelerimizle birlikte, bir bütün olarak sömürü, baskı vc zulme 
karşı mücadelede bizlcr. düşen görevleri yerine getirmeye çalıştık. 
Bugün vc yarın da-, günümüze dek olduğu gibi, hiç kimseden hiç bir 
"diyet" beklemeden bu yolda çalışacağız. Anayasal haklarımızı kul
lanmamızdan ötürü eğer bir sorumluluk sözkenusu olursa, "elbette,
bu sorumluluğu vc getireceklerini sonuna dek taşıyacağız.

3 .Mücadelemizde demokratik örgütlerden herhangibirine yöneltilecek 
baskıları tümümüze yöneltilmiş sayacağız.

Bizlcrj yıllardır bombalı-silahlı saldırılara uğrayan; binlerce yaralı, 
yüzlerce şehit vercıı; örgütleri yüzlcrcc kez kurşunlanan, dinamitlenen 
vc bombalanan; ama, sömürü, baskı vc zulme karşı mücadclcdcn alıkonula- 
mayan, faşizmin ancak örgütlü kitlesel mücadelelerle ycnilcceğinc ina
nan kitlelerin temsilcileri olarak:

1 .Sömürü son bulana,
2 . Faşist siyasal örgütler ve onların yan örgütleri, ülkü ocakları vc 

benzeri kuruluşlar kapatılana,
3 .Toplum, CIA’ in maşalarından vc kontr-gcrilla’dan armana,
4 . Can güvenliği vc öğrenim özgürlüğü sağlanana,
5 .Faşizmin kaynağı kurutulana dek;

başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm emekçi kitlelerin omuz omuza sürdü
recekleri mücadele içinde yer alacak vc bizlere düşan görevleri yerine 
gctircccğiz.

Tek dayanağımız vc güvencemiz olan emekçi halkımıza duyururuz.


