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Bir yıl önce 3 Ağustos 1994 'te sendikamız 1 nci yılını dolduruken ülkemizde
pahalıılk, işsizlik alabildiğine artmış, alınteri ve emek hiçe sayılarak bir avuç azınlığı
zengin edebilmek amacıyla özelleştirme adı altında çalışanlar kapı önüne koyulmuş,
ekonomik çözüm olarak görülen 5 Nisan karanyla tüm ça/ışanlar ve ha/k yoksulluğa
terk edilmişti. Devleti soyan, vergisini ödemeyen yüzsüzler, boyalı basında dolar ve
marklar üzerinde horon teperek boy gösterirken, hükümete açık destek verdiklerini de
ilan ediyordu. Savaşlarda trilyonlar harcanırken, ülkemizde ve dünyada demokrasi ve
banş için boş söylemlerden başka bir şey yapılmamıştı.
Geçen bir yıl/ık süreçte, dünyada berışın yerini savaş almış, kardeşlik ve dostluk
gelişmemiş, savaş ve şiddet rüzgarlan her geçen gün biraz daha hızlanmış, milliyetçilik adı altında soykırım artmış, kültürel ve ahlaksal değeler tüm bu olumsuzluklar
altında yok olmaya yüz tutmuş, insanların on yıllar boyunca "kardeşlik, barış ve daha
iyi bir dünya" özlemiyle yarattığı pek çok şey, ekonomik ve politik çıkarlar uğruna
yıkıma uğratılmıştır.
Bugün ülkemizde pahalılık ve işsizlik yine hat safhada, özelleştirme tüm hızıyla
devam ediyor, vergi yüzsüzlerini gazeteler sayfa sayfa veriyor.
Demokratikleşme adına yapılan anayasa değişikliği, beraberinde çalışanlara
yeni sorunlar getiriyor. Bu değişiklikle grev ve
haklanmız verilmiyor. Sendikatenmızın fiili ve meşru mücadele ile kazandığı ve kullandığı hakların çok gerisinde bir
yasal düzeleme ile hareket sahamız daraltılıyor. 700 bin kamu işçisine düşük zamlı
imzalattırılmak isteniyor. Savaş, yaşamsal ve ekonomik tüm ağırlığıyla ülkemiz
insanının üzerine bir karabasan gibi çökmüş, kalkmıyor.
Insanlanmız bu ortamda yaşamını sürdürmeye çalışırken, devlet yetkilileri bir
taraftan anayasa değişikliği ile demokrasi ve özgürlük getiriyorum diyerek halkımızı
oyalamaya çalışıyor ve buna kendilerini de inandırarak meclisi tatil i:KI~o yurtiçiyurtdışı tatil/erine koşuyorlar. Diğer taraftan sendikalarımız kapatılıyor, sendikacılar,
bilim adamları, aydınlar düşüncelerinden dolayı cezalandırılıyor, köy/er boşaltılıyor,
yakılıyor, ülke talan ediliyor. Insanlar ülkenin bir ucundan diğer ucuna göçe zorlanıyor, sokaklarda insanlar coplanıyor, yargısız infazlar deva m ediyor.
KÇS'ları ve TÜM BANKA-SEN bunların karşısında sessiz kalmadı, kalmayacaktır. Hazırlanan bu tuzaklara düşmeyecek. Haklı ve meşru taleplerimizin arkasında
duracağız. Grev hakkımızı; grev yaparak,
hakkımızı; işverenleri ma$Çfyaoturtmaya zorlayarak kullanacağız.
.
Kamu işçilerinin ücret/erinin dondurulması, tıkanan TiS'lere, özeleştirmeye,
işten atılmalara, sendikalarımıza yönelik baskılara sürgün ve soruşturma/ara, demokratik olmayan her uygulamaya karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.
TÜM BANKA-SEN olarak 3 ncü yıllmızda ülkemizde yaşanan bu zorlu günlerin
bilinciyle üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Insanların barış içerisinde
yaşaması ve demokrasi için elimizden geleni yapacağız.
Bu olumsuzlukları aşma yolunda, olmazsa-olmaz olarak gördüğümüz, tüm
emekçilerin birlikte mücadelesi için "Çalışanlarm Birliği" temelinde çalışmalarımızı
Kamu Banka/arı ça/ışanlanyla birlikte daha bir yoğunlaştıracağız .
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lmzah yazılar, yazarların kişisel görüşlerini yansıtır, sendikamızın görüşü olarak kabul edilemez.
Çeviriden doğacak sorumluluk ise çevfrene aittir.
Dergideki yazılar kaynak olarak gösterilmek koşuluyla izinsiz kullanılabilir.

