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AKP iktidarý tarafýndan IMF'nin talimatlarý doðrultusunda topluma dayatýlan sosyal yýkým yasalarý
toplumsal yaþamda aðýr tahribatlar yaratmaya devam ediyor.
Yolsuzluk, yoksulluk, yozlasma, ülkemizde en uç noktaya varmýs, toplumda derin yaralar açmýþ,
sosyal, siyasal, ahlaki çürüme ve kirlenme toplumsal bir yaþam biçimi haline getirilmiþtir.
AKP iktidarý tarafýndan uygulanan ekonomik ve siyasal politikalar ülkemiz ve halkýmýz açýsýndan
sosyal bir felakete dönüþmüþtür, daha dün Adanada sekiz ve iki yaþýndaki çocuklarýný saç kurutma
makinasý ile ýsýtmaya çalýþan annenin intihar dramý, keza Ankara da pahalý doðalgaz yerine belediyenin
daðýttýðý kaçak kömür ile ýsýnmaya çalýþan ailenin beþ ferdinin zehirlenerek ölümleri, AKP iktidarý
tarafýndan uygulanan politikalarýn birer sosyal sonucudur.
Libya ve Suriye halklarýna demokrasi getirmek safsatasýyla Amerikan Taþeronluðuna soyunan
AKP iktidarý ülkemizde halkýmýzýn yaþadýðý yoksulluðu, iþsizligi,ve açlýðý görmezden gelerek, kendi
halkýna masallar anlatmakta, kendisine mualif olan her kesime saldýrmaktadýr.
Özelleþtirme adý altýnda büyük ve karlý kamusal kuruluþlar sermaye ve yandaþ çevrelere peþkeþ
çekilmiþ, et kombinelerinden seker fabrikalarýna, SEKA'dan TÜPRAÞ'a, TEKEL'den Sümerbank'a,
yani kýsacasý, tarým sektöründen, sanayi sektörlerine, hastanelerden, ilaç fabrikalarýna kadar yüzlerce
kamu kuruluþu IMF'nin talimatlari doðrultusunda AKP iktidarý tarafindan sermaye ve yandaþ kesimlere
yok pahasýna yaðma ettirilmistir.
Emperyalizmin soygun ve yaðma politikalarýný harfiyen uygulayan iþbirlikçi akp iktidari, iþbirliði
yaptýðý empeyalist kuruluþlarýn deyimiylede ülke ekonomisinide 10 cente baðýmlý hale getirmiþ,iþsizlik
,yoksulluk ve açlýðýda toplumsal kader olarak pazarlamaktadýr.
Beþikten-mezara, eðitimden-saðlýða tüm kamusal hizmetler paralý hale getirilmiþtir. AKP iktidari
tarafindan uygulanan ekonomik ve siyasi politikalar ülkemizde bir karabasana dönüþmüþtür.
Kamusal alanýn yeniden yapýlanmasý adý altýnda tüm kamu kuruluþlarý, baþta hastaneler, vergi
daireleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandýðý, Bað-Kur, kamuya ait ilaç fabrikalarý ve diðer tüm
kuruluþlar tasfiye edilmiþ, geriye kalanlarda yok pahasýna elden çýkarýlmaya çalýþýlmaktadýr.
Devletin verdiði temel kamusal hizmetler özel sektöre devir edilmek üzere altyapý oluþturulmuþtur.
Bu kurumlarda çalýþan onbinlerce kamu emekçisinin iþ güvencesi kaldýrýlarak iþten atýlmak ve
sözleþmeli hale getirilmek istenmektedir.
AKP iktidarý ayný iþi yapan çalýþanlar arasýnda ücrette (700 TL Maliye bakanlýðý vb) ayrýmcý
uygulamalarý ortaya koymuþ, çalýþanlarý kendi aralarýnda bölmüþ, bilimsel ve akademik temeli
olmayan, dünyada çöpe atýlmýþ uygulamalar üzerinden emek ve emekçi düþmanlýðýný ortaya koyarak
eþit iþe, eþit ücret ilkesini yok sayarak insan haklarý evrensel beyannamesini ihlal etmiþtir.
Uygulanan IMF politikalarý, toplumda derin sarsýntýlarý yaratmýs, kapkaç, hýrsýzlýk, uyuþturucu,
fuhuþ, yolsuzluk, ahlaki çürüme günden güne derinlesmektedir.
IMF iktidarlarýnýn piyonu olan sarý sendikalar, haklarýmýzý gasp eden tüm yasalarý desteklediler,
iktidarýn eteklerinde baþka, dýsarýda baþka göründüler. Kendi üyelerine ve kamu emekçilerini hep
kandýrma yoluna gittiler, 5-10 TL sendika aidatý için yüzde ikilere imza attýlar, kendi üyelerini aldattýlar,

bunun üstünü örtmek için de BES ve KESK'e çamur attýlar,

atmaya devam ediyorlar.

AKP iktidarý IMF talimatlarý doðrultusunda geleceðimizi, isimizi elimizden almak istiyor, bizi sözleþmeli
köle haline getirmek istiyor, is güvencemizi ve emekli ikramiyelerimizi kaldýrmak istiyor, tüm kamu
kurumlarýný ve kamu hizmetlerini özelleþtirmek istiyor, bunun için de yasalarý çikarýyor ve çýkarmaya
devam ediyor, soygun ve sömürü yasalarýna karþý mücadele eden sendikamýz BESe ve
Konfedarasyonumuz KESKe saldýrmaya devam ediyor.
Ýste IMF politikalarý ve sonuçlarý, devletin resmi rakamlarý bile bu gerçeði gizlemiyor. 900 bin insan
aç, 20 milyona yakýn insan yoksul, issizlik oraný yüzde onbeþ, 5 milyon insan kayýt dýsý çalýsýyor ve
güvencesiz, her çocuk 7 bin dolar borçlu doðuyor; vergilerimizin yüzde atmýþý, bütçenin yüzde kýrký
faizlere gidiyor; vergilerin yüzde sekseni haktan toplanýyor, holdingler, büyük finans kurumlarý vergi
ödemiyor, asgari ücretli aldýðý ücretin yüzde kýrkýný vergi olarak ödüyor, bu liste uzayýp gidiyor.
AKP iktidari tarafýndan uygulanan IMF politikalarý, ülkemizin ve halkýmýzýn geleceðini tehdit ediyor,
çoçuklarýmýzýn gelecegi ipotek altýna alýnarak, gelecekleri karartýlmak isteniyor.
Bu yýkým politikalarýna karsý tüm emekçileri birlikte mücadele etmeye, gücümüzü birlestirmeye ve
örgütlenmeye davet ediyoruz.
Sendikamýz BES, bir emek ve emekçi örgütüdür. Fiili ve meþru mücadele sonucu kurulmuþtur.
Bedeller ödemiþtir. Memur sendika kuramaz diyen sarý iþveren sendikalarý gibi siyasi iktidarlarýn
gölgesinde deðil, emekçilerin mücadelesinde büyümüþtür.
Büro emekçileri; kimimiz adliyede, SGKda kimimiz nüfusta, kimimiz Maliye ve diðer kurumlarda
çalýsmaktayýz. Kurumlarýmýz farklý olsa da sorunlarýmýz ortaktýr. Elbette kurumlara özgü sorunlarýmýz
vardýr, bu sorunlarýmýzýn çözülmesi için sendika olarak her kurum içinde mücadele etmeye devam
ediyoruz, çözümünde ortak mücadelede olduðunu görmeliyiz.
Bize yöneltilen bu saldýrý dalgasýna karþý BESte örgütlenelim. Çünkü BES, emekçilerin örgütlü
gücüdür. Sendikal örgütlenmeyi büyütmek, saldýrý dalgasýna küçültmektir, hak gasplarýnýn önüne
geçmektir, gelecegimize ve haklarýmýza sahip çýkmaktýr, yoksulluða yolsuzluða, yozlaþtýrmaya karþý
durmaktýr, çoçuklarýmýza güvenli bir gelecek saðlamaktýr.
Birlikte mucadele, birlikte örgütlenme, birlikte güç olma, sorunlarýmýza çözüm getirecektir.
BES, fiili ve meþru bir mücadele sürecinden gelmektedir, büro emekçilerinin haklý ve meþru talepleri
için onlarca bedel ödemiþ ve kazanýmlar elde etmistir.
Kazanýmlarýmýzýn yeterli olmadýðýný biliyoruz, sorunlarýmýzý kökten çözmediðini biliyoruz, çözüm
için küçük güçlü ve direngen adýmlar attýðýmýzý biliyoruz, mücadeleyi adým adým örüyoruz, güvenli
bir gelecek için iþkolumuzda çalýþan tüm emekçileri,
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