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Değerli dostlarım,
Değerli basın emekçileri,

Faşizme ve emperyalizme karşı güç ve eylem birliği oluşturmak amacıyla 
25 Kasım 1978 günü biraraya gelen örgütlerimiz, çalışmalarını bundan 
sonra da sürdürecektir. İlk toplantımızda güncel bir sorun olarak ka
bul ettiğimiz, anti-demokrat-ik yasa değişiklikleri ile ilgili görüşle
rimiz saptanmış, bir mektupla Başbakan Sayın Bülent ECEVİT'e iletil
miştir.

Bugün ise, kısa ve uzun dönemli çalışmaları değerlendirmek ve yeni ka
rarlar almak amacıyla yeniden biraraya geldik.

Halkımız bugün içinde bulunduğu durumdan şikayetçidir. Hayat pahalı
lığı artmaktadır. İşsizlik üç milyonu aşmıştır. İşçilerimizin toplu 
sözleşmelerle elde ettiği haklar, enflasyonist ekonomik yapıda kısa za
manda etkisiz hale gelmektedir. Sayıları bir milyonu aşan emekçimiz, 
grevli toplu sözleşmeli sendikal haklardan yoksundur. Faşist çeteler, 
sokak aralarında ve fabrika önlerinde hergün yeni kurbanlar aramaktadır. 
Emekçi halkımızın can güvenliği tehdit altındadır. Bütün bunların nedeni 
istenildiği kadar gizlenilmeye çalışılsa da, emperyalist kapitalist 
sisteme bağımlı olunmasıdır. Üstelik, günümüzde emperyalist kapitalist 
sistemin dayatması giderek artmaktadır. Bu dayatmaya karşı çıkılamamak- 
tadır. Bu nedenle de bunalım her gş^nngün biraz daha büyümektedir.

Böyle bir ortamda, varoluşunu yürürlükteki yasalardan alan, bu yasaların 
güvencesi altında varlığını sürdüren, bu yasaların gelişmesi, genişlemes 
için mücadele veren örgütlerimize çok önem] i görevler düşmektedir. Adı
na hareket ettiğimiz milyonları aşan üyelerimiz, örgütlerinden bu amaç
lar ve görevler uğruna mücadele beklemektedirler.

Üyelerine ve emekçi halkımıza karşı sorumluluk duyan örgütlerimiz, fa
şizme ve emperyalizme karşı mücadelede birlikte hareket etmek için, 
Demokratik Platformda yan yana gelmişlerdir,,

Görevlerimizin başında: faşizme ve emperyalizme karşı halkımızın çıkar
larını savunmak ekonomik ve demokratik haklarımıza yönelen saldırıla
ra karşı direnmek ve bu hakların sınırlarını genişletmek için mücedele 
gelmektedir.

Bu uğurda kararlı bir çaba gösterilirken, çeşitli çevrelerden saldırıya 
uğrayacağımızı da bilmekteyiz. Bu saldırıları göğüsleyebilmek ve etki
siz hale getirebilmek için de, işçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın 
gücünü birleştirmek zorundayız^

DİSK karar grganları bu bilinç ve sorumlulukla davranmıştır. Bundan 
sonra da davranacaktır.

Ancak, Demokratik Platformda yan yana gelen örgütlerimiz, bu çok önemli 
mücadeleyi verebilmek için, öncelikle varlıklarını ¿Sürdürmek ve' korumak 
zorundadırlar.

» /  * ♦

Sahibi : Türkiye Devrimci îşçi Sendikaları Konfederasyonu Adına:Abdullah BAŞTORK 
Yazı İşleri Müdürü : Yücel YAMAN Yönetim Yeri : Merter Sitesi Ahmet Kutsi Tecer 
r'ad.No.10 Kat.5 Bayrampaşa-İSTANBUL - Tel : 7S 15 53 - 75 15 59



- 2 -

Demokratik Platformda yan yana gelen güçlerin sınıfsal ittifakını yan
lış değerlendirmek, onların örgütlerine yönelik haksız suçlamalar yap
mak, ya da Elatformu amacının dışında göstermek, yanlış ve acele bir 
tavır’ almaktıı**
Faşizme ve emperyalizmekarşı güçlerin Demokratik Platformda yan yana 
gelme çabaları, siyasi bir "birlik" değil "Demokratik" bir "birlik"tir.

Bugün, yapılan acele ve yanlıŞ değerlendirmeler, daha önceki dönemler
de de yapılmıştır* Ancak bu tür değerlendirmeler gerek "birlik" konu
sunda, gerekse anti-faşist anti-emperyalist mücadelemizde engelleyici 
olamıyacaktır. Böylesi bir sorumlulukla davranmayı, bizden en başta 
işçi sınıfımız olmak üzere tüm emekçi halkımız beklemektedir.

Bugün bu toplantıya katılan arkadaşlarımızla birlikte, öncelikle kısa 
ve uzun dönemli çalışma programımızı ve çalışma ilkelerimizi saptıya- 
cağız. Bunun yanı sıra Başbakan sayın Bülent Ecevit'« ortaklaşa gön- 
derniğimiz anti-demokratik yasal düzenleme önerilerine ilişkin mek
tubumuza yönelik düşüncelerini de değerlendireceğiz.

Kısa dönemli çalışmalarımız için önerilerimizi şöylece özetleyebiliriz:

Örgütümüz üyelerinin ve emekçi halkımızın faşizme, emperyalizme ve de
mokratik hak ve özgür lükler... konusunda daha duyarlı ve aktif olması için,

1) Bugünkü toplantımizda saptanacak bölge ve kentlerde kapalı salon 
toplantıları düzenlemek,

2) Anti-demokr&tik ya.sa önerilçri, bütün emekçilere sendikal hak
ve özgürlüklerin v*»8iiMfc^^ve demokratik platformun emekçi halkı
mız içinde yaygınlaştırılması için, tüm ülke çapında afişleme yap
mak, broşür çıkarmak,

3) Aralık ayı sonunda da bu çalışmaları noktalayan büyük ve kitlesel 
bir miting düzenlemesi konusunda karar almak,

Bunların dışında güncel gelişmeye göre miting boyutlarını aşacak ey
lem türleri için, DİSK Yürütme Kurulunun, Genel Temsilciler Meclisi 
kararları .doğrultusunda vereceği eylem kararları Demokratik Platforma 
katılan tüm örgütlere zamanında duyurulacak ve birlikte hareket etmenin 
koşulları yaratılacaktır.

Dostlarım,

Sözlerimi, faşizme ve emperyalizme karşı mücadele veren, insanca ya
şamak uğruna bütün güçlüklere katianaçı, ülkemizin bağımsızlığı, hal
kımızın ekonomik ve demokratik haklarının genişletilmesi için çaba 
harcıyan bütün insanlara duyduğum saygıyı belirterek bitiriyorum....


