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DEMOKRATİK
GÜÇLERİN
EYLEM
BİRLİĞİ
GELİŞİYOR
DlSK'in çağrısı üzerine önceki
gün toplanan 33 demokratik kitle
örgütünün imzası ile Başbakan Bü
lent Ecevit'e bir mektup gönderil
miştir .Ecevit'e gönderilen mektup
ta yoğun faşist saldırılar karşı
sında iktidarın ciddi önlemler at
maktan uzak olduğu bu arada polis
görev ve yetki yasası, 657 sayılı
Devlet Memurları Yasası, Dernekler
Yasası ile Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Yasası'nda yapılması dü
şünülen değişiklikler de eleşti
rilmiştir.
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33 demokratik kitle örgütü adına
Başbakan Bülent Ecevit'e gönderi
len mektup şöyledir:
"Ankara'da DÎSK' in çağrısı üzeri
ne demokratik platformu oluştur
mak amacıyla bir araya gelen em
peryalizme ve faşizme karşı müca
deleyi sürdürmed kararlı olan 33
kuruluşun yöneticileri olarak sap
tadığımız bazı görüşleri bilgini
ze sunmakta yarar görüyoruz.
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Yıllardır ve bugün, bir yandan fa
şist saldırılar, kamu kuruluşla
rında da kadrolaşan faşist cinsyet
şebekelerinin kitle katliamları
sürmekte öte yandan egemen sınıf
ların yarattığı ekonomik bunalım
ların tüm yükü her geçen gün bi
raz daha fazla bir biçimde emelçir
halkın sırtına yüklenmektedir.
Tüm bu bunalımların emperyalist-)
kapitalist sistemden kaynaklarmakta olduğu bilinirken bir yandan
da bu sistemle ilişkiler pekiştirilmeye çalışılmaktadır.
Giderek yoğunlaşan faşist saldırı
lar ve. ağırlaşan ekonomik bunalım
karşısında, bugün siyasi iktidar
kararsız davranmakta ve ciddi ön
lemler almaktan uzak bir noktada
bulunmaktadır.Hal böyle iken fa
şist odakların üstüne gidilmezken
yıllardır emekçi halkın çıkarları
nı savunan demokratik örgütlere
yönelik yeni anti-demokratik Yasa
Tasarılarının gündeme getirildiği
gözlenmektedir.
CHP'nin muhalefette iken Anayasa
Mahkemesine başvurarak iptal et
tirdiği bazı anti-demokratik hü
kümleri iktidara geldiğinde yasal
laştırmak istemesi çarpıcı bir
çelişkidir.
Bugün yasalardaki düşünce ve ör
gütlenme özgürlüğü çok sınırlı
iken ve asıl yapılması gereken bu
sınırlamaların kaldırılması iken
bu sınırlı demokratik hakları da
ortadan kaldırmaya yönelinmesi-emekçi kitleler ve onların örgütle
ri tarafından kabul edilemez.
Bizler yıllardır tüm faşist sald’rı ve anti-demokratik baskılara
karşı mücadele veren kitlelerin
örgütlerinin yöneticileri olarak
bu girişimlerden vazgeçilmesi ge
reğini hatırlatıyoruz.
Tüm anti-demokratik girişimlere
karşı, bütün gücümüzle mücadele
edeceğimizi bir kez daha açıklı
yoruz. ,

