Demokratik kuruluşlar
3,5 yaşındaki
çocuğun gözaltına
alınmasını kınadı
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Aralarında T M M O B , TÜTED
ve TÜS-DER'in de bulunduğu 29 dem okratik kuruluş ve sendika.
Başbakan Bülent Ecevit’e bir açık mektup göndererek, 3,5 yaşındaki *ıir çocuğun karakolda gözaltına alınm asını kınam ışlardır.
Ankara Hastanesinde çalışan M ujgcn Doğan'ın 3,5 yaşındaki
kızının işyeri kreşinden alınarak karakolda gözaltına alındığı hatırlatılan mektupta, «Bu vohşeti şiddetle protesto ediyor ve üç yaSindeki bir bebeği rehin alanlardan, rehin tutulm ası için em ir vetenlerden hesabı soruluncava kadar M üjgan Doğan’ın böylesi bir
jıhnivete teslim olm amasını destekliyoruz.» denilmiştir.
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DİSK ve
10 demokratik
kitle örgütü
"eylem birliği,,
kararı aldı
İstanbul

Haber

Servisi —

DİSK tarafından b ir süre ön
ce ortaya atılan
«Demokra
tik Platforma çalışm aları, 10
dem okratik
kitle ve meslek
örgütünün katılım ıyla
sonuç
aşam asına gelmiştir.
Eskişe
hir'de
toplanan 11 örgütün
başkan ve yöneticileri, • tüm
Türkiye çapında
faşizm e ve
emDervalizme karşı iş, güç ve
eylem bıriıgı yapılmasını ka 
rarlaştırm ışlar. «Bu amaoa yö
nelik ortak eylem lere girişilm e
sini» benimsemişlerdir. Eski
şehir'de
toplanan 10 örgüt
şunlardır:

Demokratik örgütlerin E s k i
şehir’de yapılan ortak toplantı
ları sonunda sıkıyönetimin kal
dırılm ası, faşist odakların üze
rine gidilmesi,
cinayetlerden
hesap
sorulm ası,
ekonomik
sorunların bir an önce çözüm
lenmesi istenmiştir. Demokra
tik kitle örgütleri adına yapılan
açıklam ada, tOm
sendikal
çağrı

hak

yapılırken,

pahalılığın da
tenmiştir.

çalışanlara

tanınması İçin
işsizliğin

ve

önlenmesi İs

«DİSK. TÖB - DER. TM M O B.
TÜTED, T Ü M - DER, TÜS DER. Türk
Tabipler Birliği,
Halkevleri, Köy - Koop. ve Cağ
daş Hukukçular Demeği.»
11 demokratik örgütün yurt
çapında girişecekleri ortak ey
lemlerin neler olduğu konusun
da bir açıklam a
yapılmamış,
«Emperyalizme, faşizm e ve şo
venizme karşı verilen mücade
leyi daha da etkinleştirm ek amacı ile eylem i başlığı altında
bu konu şimdilik İleri bir ta 
rihe bırakrlmış ve 10 - 15 gü
ne kadar bir açıklam a yap ıla
cağı bildirilmiştir.

