
TÖB-DER, _TtİM-DER, TÜTED Genel Başkanları 

yaptıkları ortak basın toplantısında"mü- 

cadelemiz her geçen gün güçlenerek süre

cektir" dediler.

Sayın Basın Mensupları,

Bilindiği gibi 5 Şubat 1577' de Ankara'da düzenlenen" Ekon omik-dem okrat jk 

haklar miting ve yürüyüşünden" aenra mitinge dışarıdan yapılan saldırı 
bahane edilerek,örgütlerimiz 7 .2 .1577 'de faaliyetten alıkonulmuştu,Yet
kilerini kötüye kullanan ve yasa tanımaz Ankara Valiainin bu eylam ve 
işlemijYüksek Yargı.^rgani Danıştayca durdurulmuştur,.

Böylece örgütlerimiz TÖB-DER, TÜM-DER, TÜTED yeniden faaliyete başlar

ken, ülkemizde MC'nin el uzatamadığı demokratik mevzilerin varlığı da 

bir kez daha kanıtlanmıştır.

Yüksek yargı organının bu kararı,ilgililere  bildirilm iş olup,Şubelerimi

zin de faaliyete başlamasında yasal bir^engel kalmamıştır.

Kapalı olduğumuz dönemde başta üyelerimiz plmak üzere tüm ilerici-demok- 

rat k işi ve kuruluşların,değerli basınımızın, yakın ilg i ve desteğini  ̂

gördük.

Örgüt üyelerimizin 5 Şubat eyleminde gösterdiği kararlılık ve örgütsel 
bütünlüğe bağlılık,kapalı ©lduğumuz dönemde daha da pekişmiştir- Zaten 

örgütlerimizin, bağımsızlık ve demokrasiden y a n a , kitle tabanımızın eko
nomik -demokratik taleplerini en etkin biçimde dile getiren bu kararlı 
mücadelesi,sermaye sınıfının temsilcisi durumunda bulunan MC'yi tedir

gin etmiş,hukuk dışı işlemlere yöneltmiştir.

100,000 öğretmen, memur, teknik elemanın a<*il ekonomik, demokratik talep
lerini güç bir sesle dile getirmesi, sadece dışa bağımlı tekelci se’rmaye 

sınıfım değil, son çözümlemede inlarla izdüşen saldırgan gurupları da 
tedirgin etmiştir.Demokratik memur hareketinin yoksulluğa^ sömürüye.em
peryalizme, faşizme kar şı çıkması; sendika hakltım vurgulaması, onları 

da telâşa düşürmüştür.

Bütçenin ve bu arada kamu personelinin acil ekonomik s orunlar mır gün
demde olduğu bir dönemde,örgütler imi-in kapatılmak istenmesi,son derece 
dikkat çekicidir.MC bütçeyi oluşturup paylaşırken,dikensiz gül bahçesi 

istemektedir.Komisyonlarda katsayı tartışmalarını sürdürürken;memurların 
Yasalarda yer alıp, hayata geçirilmeyen, aile, çocu^ zammı, m ah sum iye t ye
ri, yakacak-giyecek ve yemekyardunlarını göz ardı etmek istemiştir.As

gari ücretin altında kalan 13,14,15 derecelerin kaldırılması talepleri
mizi duymazlıktan gelmektedir.



Bir milyon memuru,aile çevreleri ile 5 milyon in s anı, yakın d an ilgilen
diren "memurların sendika hakkı sorunu"sanki sosyal kapsamlı bir konu 
değilmiş gibi biç gündeme alınmamaktadır. /ima, tüm burjuva politika
cıları ve sermaye partileri,sosyal kapsamlı yasa tekliflerinden bah
sedebilmektedir.

Tüm bunlara karşın,örgütlerimizin bir bütün olarak kararlı mücadelesi, 
ekonomik-demokratik taleplerimizin bir aşama olarak alınmasını sağla
yacaktır. Örgütlü mücadelemiz meyvalarını vermektedir.Bize yöneltilen 
faşist baskılar" meyvalı ağaç taşlanır "örneğinin ifadesidir.

Hiçbir engel,haklı ve kararlı mücadelemizi durduramayacaktır.

Örgütlerimiz hergeçen gün çığ gibi büyüyecek,gelişecek,güçlenecektir.

Somut ekonomik-demokratik taleplerimizi, bu arada grevli,toplu sözleş
meli sendika hakkımızı mutlaka alacağız. •

İşçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın mücadele ittifakı içindeki yeri
mizi koruyup,güçlendireceğiz. Saygılarımızla. 2 / ^ 7 7
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