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Su! ̂  ıA ı- Ozû ij ...... T.y , .1 .1 980  f .¡ı vVr-.*p T x 5 W T Î tindeki demok-

rasi güç teri v işyerler: n 1 elci tüm anti

demokratik uygulamalara karşı güç ve

0 ■ evietii b i r l i -i karar: aldılar,

o .

T'JT . , •• ,!:• Aı.A-jJ.. II işyeri tem silcileri, temsil ettikleri Sumerbankta- 

ki bütün do okrat, ile r ic i , devrimci memurlarla;îîcm; t- rl: gerici-faşist
4

baskı ve saldırıya karşı,her tür ©konomik-de .o. rat.'1 hakları için güç ve 

eyle-?, b irli—  kararı aldılar .Sorumlusu olmadıklar! ckofıo. ik bunalımın 

yükünü kendilerine zorla taşıtmak isteyenlere, onların ıraklarına karşı 

saflara sıklaştırarak,daha da güçlendirerek "sonuna kadar mücadele etme

ye kararlı . oldukların  belirttiler.

Uç -örgütün işyeri -temsilcilerinin- ortaklaşa. olui/i;yij5uI'la3:ı görümler şöy- 

ledir mlurjuvazini lıiçbir iktidar a İt e rne t i f ı y haİki. >.ı r.ııı temel istemleri- 

np; çöz. .m getirt., e d i , g türemez. dunların çözü;a ■ öııe;ai? rı bizi„halkımızı ez- 

ma.kî korkut,.ak.,susturmak emellerinden başka hiçbir boyut taşımıyor.

Sırtını emperyalizme dayayan1 işbirlikçi tekelci burjuvazi, m ilitarist kli 

gerici-faşist'güçler sıkıyönetime dayandırılmış çeşitli planlar yapıyor- 

lar,tezgahlrr kuruyorlar Jiepsii2-in hedefi aynı Sı ı yöne t i: m  güçlendiril-* 

mesi,I)Gi 've ola.', anüstv hal yasalarının' çıkartıl .sı j^ndikaların,dem ok

ratik yı ı n  orgutlorinia susturulması ve benzeri ‘ tedbirlerde  her türlü 

devrimci, i l e r ic i , yurtsever,demokratik çıkışın ezilmesidir*

i'aşis* cinayetler}T araş ve benzeri tonlu katli 1 v,iş.yerlşrine yapılan 

faşist ba :iiJ.ar planın tamamlayıcı halkasıdır.

Amerikancı,sı': iycii.etim.ci 3. ' '0 1 nin programa h  ü | . A  demokratik sol na- 

reketir sa; kanat y< ileticileri şimdi hazırlan .osın' ’..rendi elleriyle yar

dım ettikleri bu du um karşısınla panik içinde, „ricili.je..faşist hareket 

destekli k'C! ye : nu .. programına destek oluyorlar.

Bütün bunlar somürüsüz»baskısız, demokratik bir 'rkiyo özleminden vazge

çelim,unutalı. . diye. ir.Ancak -anti-eri;peryalist,a;ıti-faşiöt,anti-şovenist 

hareket sus.¡ak bir yana güçleniyor,çelikleşiyor.



Demokrasi güçleri,işbirlikçi tekelci burjuvazinin bu taktiklerini, bu p o lit ik a 

sını bozacaktır.

Başta işçi sınıfı olmak işere,emekçiler,yurtsever aydınlar, gençler, tüm i le r ic ' 

güçler,milyonlar gericiliğin bu planlarını bozaca! güçtedirler.Yakın terihim 

bu gflciin -t?u tlarıy la  doludur: 15-16 Haziranlarjlldayıslsr ,DGM direnişleri ve 

d'aiıa birçok dev yığınsal eylem ve gösteri .. ,

Yurdun her yanından,fabrikalardan,işyerlerinden,sendikalardan,deıafckratik yırın 

örgütlerinden protestolar yükseliyor.Güç -ve eyle birli :i hışla gelişiyor,her- 

gün yeni adımlar atılıyor.

Biz,her meslekten Sü erbanklı işç ilervmemurlar bu güçlü sesin dışında kalama- 

yız;kalmıyoruz.Emekçi onurumuzla,gerici faşist güçlerin saldırılarına karşı« 

demokrasi güçlerinin safında kenetleniyoruz.En geniş ,yr ııısal birli imizdir ki 

bu baskı ve ¿aldırılan  püskürtecek,dağıtacaktır.

3kdC tarafından tüm ülke düzeyinde sürdürülen baskı, kıyım ve sürgünler Sümer- 

bank'ta da yeni atanan yöneticiler-tarafından uygula aya o bulmuştur.Uzun yıl

lardan beri çalışanlar da dahil olmak üzere kendilerinden ol.uayan tüm Süther- 

ıan£ çal ve 'gUrgiUil'crS*bundSTL böyiede devam

edeceği bili: ?n bir gerçektir.

Bilinmelidir l:i,faşizm şimdiye dek hiçbir yerde ne mücadeleye katılmayanı, ne 

"tarafsız K&lanı,ne ;:vakti olmayanı«ne -ç^luk çocu u olanı -, ne de kend^sir . 

çiçekle karşılayanı ayırdetmemistirjayırdetmez. 

faşizmin tek ayrımı,tek sorunu var:benden misin,de,'il misin?:.

- Baskıya, kıyı a,sürgüne karşı,

- Gerici,farict. demagoji,propaganda, örgütlenme ve saldırılara karşı,

- Baskı yâ çalarına ,DG-I1' lere karşı, sıkıyönetimcili.'e karşı,

- Her tür ekonomik,demokratik hakları için

bütün demokratsile r ic i ,.yurtsever arkadaşları, tüm Sü^erbank çalışanlarını 

antifaşist güç ve eylem birliğine çağırıyoruz.


