.Burjuvazi
Kavgaya davet etti bizi
Davetleri kabulümüzdür!
Biz nasýl bilirsek hep bir aðýzdan gülmesini,
Biliriz öylece yaþamasýný, ölmesini.
Hepimiz-birimiz için,
Birimiz hepimiz için .
Nazým Hikmet

23 Mayýs Grevi, Kamu Emekçilerinin Yürümesi Gereken
Yolu Göstermiþtir!
23 Mayýsta baþta eðitim, saðlýk, demiryollarý, adliye, vergi daireleri ve yerel
yönetimler olmak üzere, kamu hizmeti üretilen bütün alanlarda, ülke genelinde
büyük bir katýlýmla grev yaptýk. 23 Mayýs günü saat 00.00dan itibaren
demiryollarýnda baþlayan grevler, gün boyunca ülkenin her yerinde yüzlerce
merkezde gösteriler, yürüyüþler ve kitlesel basýn açýklamalarý þeklinde gerçekleþti.
23 Mayýs grevi, farklý sendikalara üye ya da örgütsüz kamu emekçilerinin bugüne
kadar gerçekleþtirdiði en geniþ katýlýmlý grevlerden birisi olarak tarihe geçti.
Þimdi, ekonomik, sosyal ve demokratik taleplerimiz etrafýnda saðladýðýmýz
birlikteliði artýrarak sürdürmek sorumluluðu ile karþý karþýyayýz.

TÜRKÝYE BÜYÜYOR

EMEKÇÝLER YOKSULLAÞIYOR

Kamu emekçileri geçtiðimiz 10 yýl boyunca büyümeden istediði payý alamadý.
10 yýllýk dönemde ortalama yüzde 224,9 zam gören memur maaþý, zam
belirlenirken temel alýnan TÜFE ve büyüme endeksi toplamýnýn gerisinde kaldý.
AKP hükümeti memuru enflasyona ezdirmedik derken, geçtiðimiz 10 yýl içinde
kamu emekçileri açlýk sýnýrýna yakýn, yoksulluk sýnýrýna uzak yaþamaya mahkûm
edildi.
Hükümet bir taraftan Türkiye ekonomisi %8,5 büyüdü, dünyanýn en büyük 17.
Ekonomisi olduk diye övünürken, diðer taraftan memura fazla zam verirsek
Yunanistana döneriz, Avrupada ücretler azaltýlýyor, Türkiyede ise zam
konuþuyoruz demektedir.
Kamu emekçilerinin bugünkü haline þükretmesi gerektiðini söylerken, Orman
Genel Müdürlüðünün 150 bin metrekarelik arazisinin üzerine Baþbakan Erdoðana
Beyaz Saray yapýlmasý için 300 milyona mal olacak ihale açýlmaktadýr.
Kamu emekçilerinin karþýsýna geçip 75 milyonun hakký olan parayý size istediðiniz
gibi veremeyiz diyen AKP hükümetine sormak lazým .
Hepimizin hakký yok mu 300 milyonluk Beyaz Saray ihalesinde? Ve gasp edilen
Orman Genel Müdürlüðüne ait 150 bin metre karelik o alanda
Kamu emekçileri, iþçiler zam isteyince, çiftçiler ürünlerini satamadýklarý
için yola dökünce, hükümet 75 milyonun hakkýný yedirtmeyiz diyor. Ýþçiler,
memurlar, çiftçiler, gençler deðilse kim bu 75 milyon?

GREVSÝZ TOPLUSÖZLEÞME DÜZENÝ ÝFLAS ETMÝÞTÝR
Hakem Kurulu tarafýndan açýklanan karar, pek çok yönden tarihi bir nitelik
taþýyor. 12 Eylül referandumu sýrasýnda kamu emekçilerinin Evet oyu vermesi
için hükümet ve yetkili konfederasyon Memur-Sen tarafýndan kamu emekçilerine
çaðrýlar yapýlmýþtý. Ancak yaþadýðýmýz toplu sözleþme döneminde referandum
sýrasýnda söylenenlerin bir hükmünün olmadýðý, hepsinin koca bir yalan olduðu

net bir þekilde ortaya çýkmýþtýr. O dönem grevsiz bir toplusözleþme düzeninin,
kamu emekçilerinin hak ve çýkarlarýný korumayacaðýný, hükümetin kendi çýkarlarý
doðrultusunda düzenlemeler yaptýðýný söylemiþtik ve ne kadar haklý olduðumuz
bir kez daha görüldü.
Toplusözleþme görüþmeleri boyunca bir sendika gibi davranmaktan çok,
Polyanacýlýk oynayan Memur Sen dýþýnda herkes tarafýndan Hakem Kurulundan
hükümetin istediði sonucun çýkacaðý tahmin ediliyordu. Ancak kamu emekçilerinin
mücadele tarihine kara bir leke olarak geçecek olan yetkili konfederasyon
olan Memur-Senin, Hakem Kurulu üyeliði için önerdiði akademisyenin yüzde
4+4 zam oranýna onay vermesidir. Adýna toplusözleþme denilen, ancak gerçek
bir toplusözleþme ile uzaktan yakýndan ilgisi olmayan bir düzenleme daha
hükümetin ve onun gölgesinde sendikacýlýk yapanlarýn elinde patlamýþtýr.
Büro Emekçileri Sendikasý olarak, bugüne kadar olduðu gibi, bugünden
sonra da, insanca yaþam ve çalýþma koþullarý mücadelemiz kesintisiz
sürecektir. Hakem kurulunun kararý, kamu emekçilerinin haklý taleplerini
ve grevli toplusözleþme mücadelesini daha da güçlendirmesi gerektiðini
göstermektedir.

Ýþyerlerinde Saðladýðýmýz Birliði Büyütelim ve
Güçlendirelim!
23 Mayýs grevinin baþarýlý olmasýný saðlayan en etkili faktör, iþyerlerinde ortak
hareket ederek, ortak taleplerimizi dillendirerek, birlikte çalýþmalar yürütmemizdir.
Kamu emekçilerinin ve sendikalarýn toplusözleþme taleplerinin dikkate alýnmasýnýn
tek çýkar yolu iþyerlerinde sendikalý, sendikasýz ya da hangi sendikaya üye
olunduðuna bakýlmaksýzýn, AKP hükümetinin tutumu karþýsýnda birleþmektir.
Birbirimizden farklý düþünebilir, farklý dünya görüþlerine sahip olabiliriz. Ancak
söz konusu olan emekçilerin ortak talepleri, ortak hak ve çýkarlarý olunca gerisinin
teferruat olduðu unutulmamalýdýr. Bizleri yýllardýr birbirimize rakip haline getirerek,
bölmeye ve yedeklemeye çalýþanlara karþý en güzel cevap iþyerlerinde
saðladýðýmýz birliði bundan sonrada devam ettirmek, daha fazla örgütlenmek
ve mücadelemizi büyütmektir.
Gelin, 23 Mayýsta ortaya koyduðumuz iradeden ders almayanlara,
taleplerimize kulaklarýný týkayarak bizimle alay edenlere gerekli cevabý hep
birlikte verelim.
Gelin, kamu emekçilerinin genel çýkarlarýný temel alan bir noktadan 23
Mayýsta ortaya koyduðumuz iradeyi sürdürelim.
Gelin, haklarýmýzý ve özgürlüklerimizi yok sayanlara kapý kulu deðil emekçi
olduðumuzu birlikte gösterelim.
Gelin insanca bir yaþam için taleplerimize sahip çýkmaya devam edelim
ve bu talepler için mücadeleyi birlikte yükseltelim.

TALEPLERÝMÝZ
GREVLÝ TOPLU SÖZLEÞMELÝ
SENDÝKA,
ÝNSANCA YAÞAYACAK ÜCRET VE
ÇALIÞMA KOÞULLARI
GÜVENCELÝ ÝSTÝHDAM,
TÜM EK ÖDEMELERÝN EMEKLÝ
AYLIÐINA YANSITILMASI,
ÜCRETLERÝMÝZÝN VERGÝ DÝLÝMÝ
ARTIÞINDAN ETKÝLENMEMESÝNÝ
ÝSTÝYORUZ
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