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I3RSIN-ÎÇ (TtÎRK-ÎS) Ank..fv .rfi'.Muammer NÎKSAKLI, TÜTED
Gn.Tek.Reşit OĞUZ,C;V'T'AS GAZETECİLER DEKNEfiî Gn.Ifck.
vılmaz ATFF,
Bşk. Tscnvan ÖZTÜRK,ASTER-ÎŞ Mrk.Ten.
Tvü^vin TEVETOĞID, 'ANK-S’Ttf 4. 3 1 . Mehmet TRNDOĞRN,
?'AY£ÎN Gn.'^vj Cevat ÖZHASIRCI, DEV-MADiN-SfîN Gen.Lşk.
YTT.MAZ D^sKR, D.TOPRAK-İŞ Gn."şk.r'uat GEDİK, TEKGES-ÎŞ
Ank.Şb.’fik. 'Ipaslan BAYRAMGİL, T.î®DBShîŞ Mrk.Hfcm.EKREM
AYDIN, TÜM HAS-ÎŞ Gn.'şk.Yrd.İljmdar BOY, Y.PAHER-ÎŞ Gn.
I-çk. Eyüp SIHHATLİ,
'»l^ÎLCİSÎ Alper HIFZI, CI?AKDER Ank.Şb.Bşk.Cüleynen KOPT, İGD Ulus Sb .Bşk.lurhan
ŞÖLEN, ÎLD Ank. ube Bşk. Defettin KARABUDAK, İİOT-DER
Ank.Şb.’>k.Fathi UIGUR, ENEftJİ-nFR Gn.^şk.Osman KOÇAK,
Geneİ-DER Gn.î'ç^. F-sen AYHAN, »BEHDHR Ank.Şb.: şk.
riÎHOT ÖZCELÎK, T*®©' /‘MÖ Bşk.Fevzi ŞOLT, 'T'ET-Dl» Gn.^r.
Yaşar ÖZÜRKÎİT, TÜS-DEP Gn.Bşk.TTasan Fehmi MAVÎ, EALK-KDCP.
Ank.Pirlik Bşk, M-hmet SEVİM, SOSYALİST GE^CIER BİRLİĞİ
(9GB) Tuzlucayır Sb. Şk.. ’^''■•ati ÇAKIR, 'OSK-ıLİST GENÇLER
EİPLİĞİ (SG^)Dikimevi şb.Jnk.CEMAL SEVEHC®J, cOSXALtST
GENÇ'LER BİRLİĞİ Kızılay Şub.Bşk. BrdoSan GÜN3ÜZ,aşağıdaki
ortak basın açıklamasını yapmışlardır.
FETKÎM-ÎŞ SENDİKASI1n n vi^it üyeleri; Mersin Soda Grevcilerinin sürdürdüğü
grev 18 ayını doldurdu. ' a: günü onurlu, kararlılıkla dopdolu 18 ay.
İş Bankası'mn, 'iünerhenkVın1cüşe ve Cam Holding'ın hisse sahibi oldukları
SCDA işyerinde 1,5 yıldır süren haklı grevi, işveren bir yandan gazetelere milyonlar
ca lira karşılısında verdiöi ilânlarla çarpıtmaya çalıkmış, di^er yandanda yasal ol
mayan bir davranışla grevdeki işçilerin işine son vermiş tie çeşitli yerlerden getir
iliri 250 fasişti işyerine almıştır. İrsv^rerdn amacı açıktır. Düşük ücretle iş güven
cesi olmaksızın işçileri çalıştırmak, milyonlarına milyonlar katmak, işyerini fasiştleşticmek,sınıf ve kitle sendikacılığı yolunda önenli adımlar atan PETKİM-İŞ Sendika
cı'nın -înetimini yıpratarak
h ü f î m -İŞ’İ fcı işyerinden silmek.
Grevin başarı ile sonuçlaması için sonuna kadar kararlı olan FETTdM-ÎŞ
Sendikası yöneticileri, üMia ît vrtkilileri ile de bu konuda görüşmeler vapnış, no
var ki Hükünet bu konuda duyarsız kalmış, ülkaıin içinde bulunduğu döviz sıkıntısına
raönen aynı işverene ithal izni vererek hem ülkeden döviz çıkmasıra, ham de grev
kırıcılığında işverene yardımcı olmuştur, "unun yanısır* SCDA karaborsacıları da vur
dun üstüne vurgun vurmaktadır.
Tüm bunlara karşı PETKİM-ÎŞ'li arevcilerin tcmsanların gölgesi altında her
türlü antidemokratik baskılara karsı büyük bir kararlılıkla sürdürdükleri grev işçi
sınıfının başarısı ile sonuçlanacaktır..»
Biz yukarıdaki isimleri bulunan Sendika ve Demokratik kitle örgütleri ola
rak PETKtM-tŞ'li grevci işçilerle davanışm içinde olduöunuzu, .Hı nedenle açılmış
bulunan DAYANIŞMA KAMPANYASI'na tüm gücümüzle katılacağımızı grevci işçilerin lakla
rını alma olunda seslerini duyurmak için vapacakları MEPSİN-ANKARA YiMiYtfŞÜ'nü tüm
gücümüzle desteklediğimizi kamuoyuna dııvurur, tün demokrasi güçlerini yiöit SCDA
işçileriyle DAYANIŞLA’ r ;ırırız.

