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T03-DER fTMMOB,TÜM~])J:;R,TUTLD,Halkevlc ri ,
DGDE,İGD,ÇHD,TUMAS,PİM,TÜ'MÜD,AKD,Tİ B ,
ATO,SGB,DHKD,îşçi Kültür Dcr,Tü ı-ZcrBank Der,Dcv-San~Lcr,Encrji-Der,T .ZirDcr,İM-DER,Demiryolları M .Der,TÜM-ORDER Genci Başkanları, Abrıs Türk
Anne Mcnurları Sendikası1’i m yürüt
tüğü sendikal müeadclc ile ilgili
olarak basma aşa ’ıdaki açıklamayı
yaptılar.

Türkiye'de kamu kesini çalışanlarının grevli toplu sözleşmeli sendikal
haklar için ver ‘ikleri nücadelc sürerken, Kıbrıs'ta kamu kesininde çalış
anlar, örgütlendikleri “Kıbrıs Türk Anne Mcnurları Sendikasında grev
ve toplu sözleş’ıc silahını kullanarak ekonomik ve lemokratik hakları
için nücacİAilc veriyorlar. Hor ülkede olduğu gibi Kıbrıs'ta da egenen
güçler sendikal mücadeleyi cngcllenck yolunu seçiyor.
Kıbrıs Türk Anne Mcnurları Sendikası'nm örgütlü nücadelesi başarıya
ulaşırken, Kıbrıs Türk Pedere Hükümeti, Sendikanın allı ı grev karar
larını crtclcncktc, Sendika üyeleri işten atılmaktadır. A'no Mcnurları
Sendikasının karşıcına sarı sendikalar çıkarılmaktadır.
Son olarak, Ağustos ayı içersinde, Kıbrıs Türk Federe HülrLi .eti ile
•ürmekte olan anlaşmazlık sonucu, K.T. Amme Memurları sen .ikası Devlet
’aircleriııdo süresiz olarak grefo gitti* Grev uygulaması, çeşitli baskı
ve 18 memurun işten çıkarılmasına rağmen başarıya ulaştı. Hükümet Sen
dikanın isteklerini kabul etti. Ancak, K.T. Ecdcrc Hükümeti, başta işten
atılanların tekrar işe alınması hükmü olmak üzere, antlaşma hükümlerini
halen uygulananakta, Sendikayı güçsüz bırakmak için grev*de geçen günlere
ait maaşlardan kesinti yapmaktadır. Hükümetin bu tutumu, K.T. Amme Memurl a n Sendikasını yeni bir greve zorlamaktadır. Aynı zamanda bu grev,
ı'rıs't; sürdürülen sendikal mücadelenin gclcccği açısından büyük önem
xy~ cc^tır.

-

2

-

Biz, Türkiye'1c başta kanu kesini çalışanlarının grevli toplu sözleşn.li
sendikal kaklarını savunan vc bunun için mücadele veren demokratik kitle
örgütleri olarak Kıbrıs’lı neaur kardeşlerinizin centlikal aücsdele 1erini.£
başarıya ulan: vasini. diliyoruz. 5u yolda her türlü katkıyı yapmayı, sendik°.l ıücadclcnizin bir gere;'i sayıyoruz. Kanu çalışanlarının sendikal hak
lar jjcadolcci, uluslararası dayanışmalarla güçlenecek ve başarıya ulaşa
caktır.
Yaşasın K„1‘. A ic Memurları Sendikasının sendikal mücadelesi,
Yaşasın Kibrin1lı ve Türkiye’li çalışanların ortak dayanış msı.

