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Gazioğlu, TÜM-DER Genel Başkanı Erhan 
Tezgör, TMMOB Başkanı Teoman Öztürk, 
TÜTED' Genel Başkanı Aykut Gökerj- Kıb
rıs’da işçi ve emekçilerin üzerinde 
kurulmak istenen faşist baskılar ko
nusunda Basma şu açıklamayı yaptı
lar;

T.T.F.D’nde işçiler ve tüm emekçiler üzerinde kurulmak istenen faşist 
’■/■’ışkılar son aylarda daha da bir yoğunlaştı. Türkiye’deki ilerici kamu 
oyu Kıbrıs’taki bu olumsuz gelişmeleri dikkatle ve yakından izlemek 
durumunda. Çünkü Kıbrıs’ta olup bitenler ülkemizdeki faşist baskı, 
kıyım ve terörü tezgahlayanların politik yaklaşımlarından bağımsız 
değil.
Türkiye'de faşist baskı, kıyım ve terörü tezgahlayanların Kıbrıs’taki 
uzantıları mevcut demokratik hakları ortadan kaldırmaya yönelik giri
şimlerini giderek yoğunlaştırıyorlar. Kamu kesiminde çalışanları kap
samına almak üzere hasırlanan Kamu Görevlileri Yasa tasarısı bununa 
en çarpıcı örneği. Bu yasa ile kamu kesiminde çalışan büro emekçile
rinin, eğitim emekçilerinin, teknik elemanların İngiliz sömürge döne
minden kalma sendikal haklardan sendikalaşma hakları, grev hakları do
laylı yoldun, toplu sözleşme hakları ise doğrudan ortadan kaldırılmak 
istemektedir. Yasa tasarısı, sendikalaşma ve grev hakkından söz et
mektedir ama geti,. ilen, bir kısım antidemokratik maddelerle bu hakların 
kullanılması fiilen imkansız kılınmaktadır. Sendikal faaliyeti tamamen 
siyaset dışı bir dernek faaliyetine indirgeme eğiliminin ..ağır bastığı 
Yasa tasarısında öyle maddeler yer almaktadır ki bu maddelere göre 
herhangi bir kamu emekçisi düşünce ve siyasi kanaatlerinden dolayı 
istendiği anda ilgili bakan tarafından görevinden alınabilmekte veya 
bir yıllık süreler itibarı ile her türlü özgürlükleri askıya alına
rak bir tıir mecburi çalışmaya mahkum edilmektedir. "Emeklilik hakkı
nın kaldırılması” tasarıda bir "disiplin* cezası olarak öngörülebil- 
iniştir. Paşist baskıları yoğunlaştırmaya yönelik bu Yasa tasarısına 
karşı Kıbrıs'lı işçilerin, eğitim ve büro emekçilerinin, teknik ele
manların yükselttikleri demokratik mücadele her türlü faşist tertip 
ve tedbirle bastırılmak istenmektedir. Son olarak, işçi ve diğer tüm 
emekçileri yasal grevlerini kırmak için yasa dışı uygulamalara giril
miş, kadın emekçiler bile sürüklenerek karakollara götürül/ay'erdir.
Tüm bu uygulamalara karşı Kıbrıs*lı işçi ve emekçilerin demokratik 
Tıü cad e leşinin giderek yükseleceğine ve mutlaka başarıya -ul ısa cağına’

JLİ'.. r* ı  .... ;r?% p , 'iinanıyoruz.Tizler,kamu kesiminde çalışanların Sundil 
hakları için mücadele veren,faşizme ve emperyalizme karşı mücadele ve
ren örgütlerin başkanları olarak,Kıbrıslı işçi ve emekçi kardeşlerimi
zin kazanılmış haklarını koruma ve yeni haklar elde etme mücadelelerin
de,anti faşist-anti emperyalist mücadelelerinde onlarla dayanışma için
de ola cağirızı kamtfoyuna açıklarız.


