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Biz :E.G.0. çalışanları olarak sorunlarımızın çözümünün ülkemiz
deki sorunların çözümünden ayrı olmadığının bilincindeyiz. Sorunları
mızın gerçek anlamda çözümü halkımızın birlikte v«r#ç£gi anti-faşist, 
anti-emperyalist mücadelesinin sonucunda gerçekleşecek¿ir. Ancak bu 
bizim bir takım demokratik talepler uğrunda mücadele vermeyeceğimiz 
anlamına.gelmemelidir. Biz devrimciler demokratik haklerimiz uğrunda 
sonuna kadar mücadele ederiz,

Çalışmakta olduğumuz bu işyerinde son zamanlarda birtakım geliş
meler olmuştur. Yerel seçimlerden sonra iş başına gelen yönetim üst 
düzeydeki kişileri görevlerinden almıştır, Bu kişilerin görevden alın
ması esas olarak yönetime gelen insanların kendi kadrolarını getirmek 
isteğinden doğmaktadır. Biz devrimciler, Bürokratik mekanizmaların bu 
tür işleyişine baştan karşıyız. Ama bu işten el çektirilen insanlarda 
yönetime aynı yöntemlerle gelmişler ve çalışanlar üzerinde uyguladıkları 
anti-demokratik uygulamalarla zaten geçmiş dönemde sergilenmişlerdir. 
Aynı zamanda haklarında, ilerici, yurtsever ve demokrat niteliklerle 
bağdaşmayacak iddialar atılan insanları bu iddldların haksızlığı kanıt- 

■ lanmadan desteklememiz söz konusu olamazdı. Bu tavrımız söz konusu id
diaların haksızlığı kanıtlanmadığı surece devam edecektir,

Aynı zamanda çalışmakta olduğumuz işyerinde son günlerde gelişen 
olaylar bizleri tedirgin etmiştir. Bu olayları açacak olursak; Yönetimin 
çalışanlara yönelik olan baskıları yayınlanan genelgelerle belirgin hale 
gelmiştir. Gazete, bildiri gibi demokratik bir takım istemler bu insan
lar tarafından, ellerinde bulundurdukları bürokratik mekan zinalardan 
faydalanarak ortadan kaldırılmıştır. Biu arada çalışan insanlar arasın
da nifak tohumları atılarak, kişiler ihbarcı durucuna getirilmektedir.
Ve de bu işlem zorunlu hale getirilmektedir. Ç a l ı ş a n l m m  düşüncelerini 
zor yoluyla değiştirmeye çalışmaktadırlar. Şunlardan_başka son günlerde 
jgündame gelen anti-demokratik bir uygulamada Halkla İlişkiler bölümünde 
'çalışan bir arkadaşın iki sene sonunua yetersiz görülerek işten atılma
sıdır.

Biz tüm i l e r i c i y u r t s v e r  ve devrimciler olarak insanların açlı
ğa, sefalete terk odlİmaline razı olamayız. Paşişme k ışı olan insanlar 
siyasetleri ne olursa olsun,» açlığa sefalete, işsizli ..e terk edilmeme
lidir. İnsanları açlığa terk etmek ancak faşistlerin yakabileceği bir 
iştir. İlerici demokrat olan insanlar bu tür işlemleri yapmamalıdırlar.

Biz E.G.O.'lu devrimci işçi ve meiiurlar olarak o* tVür an t i-demok
ratik uygulamalara baştan karşıyız. Bu ant^-domokr^tik baskı ve uygula
malar biz devrimcilerin sonuna kadar karşı olması gerek du işlemlerdir. 
Mücadelemiz anti-faşist, anti-emperyalist mücadulo sürecinde demokratik 

ve tüm diğer haklarımız elde eailene kadar sürecektir.
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Devrimci işçi ve memurlar


