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TÖB-DER,TÜM-DER,TÜTED, TMMOB,HALKEVLERİ,DEV-GINÇ, 
ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ ,TÜS-DER , TÜKAS , T . ZİRA
ATÇILAR DERNEĞİ , TÜM-OR-DER, TİB, HSK-DER , TÜM ZER - 
BANK-DER 5ANKARA DEMİRYOLU MEK. DER,PİK,SANATÇI
LAR BİRLİĞİ DER *AKD,SGS, İŞÇİ KÜLTÜR DERNEĞİ 
BAŞKANLARI 1S .3 .1978 GÜNÜ YAİTIKLARI ORTAK BASIN 
TOPLANTISINI A »'DİSK* İN 17 .3 .1978  TARİHİ İ KARARI, 
ANTİ-FAŞİST MÜCADELE YOIUNDÂ ATILMIŞ ÖNEMİ I BİR 
ADIMDIR. ÜYELERİMİZİN BU KONULA ÜZERİNE DÜŞENİ 
YERİNİ GETİRECEĞİNE İNANIYORUZ." DEDİLER. ’

İşçilerin,emekçilerin,öğrencilerin yığınsal olarak birarada bulunduk
ları yerlere örneğin kitle ulaşım ara çlarına > kahvehanelere bomba konulması, 

curaların  otomatik silahlarla taranması,Anayasal Kuruluşlara yapılan brm- 
balı saldırılar ve son olarak İstanbul Üniversitesinde derslerinden çıkan 
öğrencilerin üzerine bomba atılması ve ateş açılması bir kez daha açıkça 
göstermiştir ki;

1. Bu olaylar Türkiye işçi sınıfın’ ve diğer tüm emekçi sınıf ve tabaka
ları faşizmin karanlığında boğmaya yönelik,emekçi halkı açlığa,zulme ve 
işkenceye mahkum etmeyi hedefleyen eli kanlı faşistlerce tezgahlanmak
tadır .

2. Bu olaylar emperyalizmden kaynaklanan, partisiyle ve yan örgütleriyle 
tüm faşist mihrakların iktidara yönelik siyasi hareketinin bir parçası 
olarak gelişmektedir.

Başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm emekçi halkımız kendi varlığına 
kasteden bu faşist saldırıya boyun eğmemede kararlıdır. Bu konudaki azim 
ve kararını kitlesel mücadelesiyle soırv.M:-yacaktır. Bu mücadele ;

1. Faşist hareket partisi ve onun yan örgütleri Ülkü Ocakları ve benzeri 
kuruluşlar kapatılmcaya,

2. Toplum CIA’ nın maşalarından ve Kontr-gerilladan arınıncaya ,

3. Can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü sağlanıncaya ,

4. Faşizmin kaynağı kurutuluncaya kadar sürecektir.

Faşistlere karşı direnme hakkının kullanılması varolabilmenin ön koşulu 
haline gelmiştir. Bu Anayasal hak Türkiye işçi sınıfı ve diğer tüm emekçi 
sınıf ve tabakalarca kullanılacaktır. Tüm emekçilerin DİSK*in kararı doğ
rultusunda 20 Mart Pazartesi günü saat 08 .00 - 10.00 arasında bu Anayasal 

haklarını kullanmaları antifaşist mücadelenin bir simgesi olacaktır.

Tüm ilericiler , demokratlar, yurtseverler görev başına.
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