
MALİYE EM'EKÇtLE~tiNE,

Bizler <) yıldır grevii-toplu sözlcşmcli sendikal hak ve özgürlükler için onurlu bir
mücadele vererek hakhhğırnızt dosta düşmana gösterdik. Sayısız kez iş bırakarak, alan-
lara çıktık. Bunun karşılığında adli ve idari soruşturmalara maruz kaldık. Ancak IV1k-
hlığımızı adli ve idari makamlara kanıtladık. Sayısız davalar kazandık. Mücadele
geleneğimizle kapıkulu zinniyetini yıktık ve bununla birlikte 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununu işlevsiz hale getirdik.
Tüm baskı ve yıldırma politikalarına karşı inançla ve inatla ayakta kalan biz Kamu

Emekçilerini yeni saldırı politikalarıyla sindirmeye çelışmaktalar, Adına irtica ilc

mücadele denilen yeni yasa değişiklikleriyle biz Kamu Emekçiler'ni sindirmek, baskı'
altına almak ve örgütsüz hale getirmek istenmektedir. Yapılması düşünülen 057. sayılı
Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesindeki değişiklikle iş güvencemiz ortadan
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caldırılrnak ve tekrar kabuğumuza çektirilmek istenmektedir. .. ", :':.::'
SÖL konusu değişikliklerde görüldüğü üzere amaç irticadan çok son dönemlerde haklı .:".: ..:''.

~ .
taleplerimiz için iş bırakan biz Kamu Emekçilerinin mücadelesinin önünü kapatmukttr.L.. :
.Ayrıcaher türlü hak talebimiz, sendikal hareketimiz ve buna bağlı olarak örgütlülükler- '.

. . .

imiz bölücü ve yıkıcı olarak gösterilmeye çalışılmaktadır, Bu maddeyle yargının görevi" .'.
de kimin tarafından tespit edildiği belli olmayan amirlerine devredilrnektedir. Yapılacak .>·v
hak eylemliliklerimiz hangi kriterlere göre yıkıcı ve bölücü olarak değerlendiriliyor belli«. ..

. .'
değiL.
. Görüleceği üzere son dönemlerde toplumun tüm muhalif kesimlerini hedef alan

saldırı politikaları uygulanınaktadır. Kamu Emekçileri de bu saldırılardan nasibini
almakta ve saldırıya daha da fazla maruz kalmaktalar.
Hukukun temel ilkelerini hiçe sayan, tüm taleplerimi:Li görmezden gelen. bu yasa

. eğişikliklerine karşı duruşsergilemek hepimizin görevi.
, Nasıl ki sahte sendika yasasına karşı mücadele sergilediysek, bu tür baskı ve

saldırılara da aynı mücadeleyle cevap vermeliyiz.
Ve biz diyoruz ki;
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HERKESE ts, HERKESE· ÇALIŞMA. H.t\K.I9~··.
HER.KESE iş GU'TENCEsı ANi\Y~SAL BİR HAKTııı~··,··:·
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