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ÜYELERİMİZE, TÜM TEKNİK ELEMANLARA ÇAĞRI
Emekçi sınıf ve tabakalarla burjuvazi arasında süregelen uzlaşmaz sınıf savaşımı her geçen gün yeni boyutlar
kazanıyor, işçi sınıfımız ve onun devrimci sendikal örgütü DİSK ile Madenî Eşya Sanayicileri Sendikası (MESS)
arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmeleri sonuç vermeyince 40 bin işçiyi kapsayan grev başladı ve başarıyla
sürüyor. Ülkemizin içinde bulunauğu seçim ortam ı ve hüküm et kurm a sorunu, bu önemli olayı bir parça gölgede
tjırakır gibi oldu. Bu büyük grev sıradan bir grev değil. Bir yanda işçi sınıfımızın en savaşkan unsurlarını top
layan T. M aden-îş Sendikası, diğer yanda tekelci serm ayenin milyarlık bütçelere sahip güçlü örgütü MESS var.
Bir yanda demokrasinin ve kazanılmış haklarımızın güvencesi DlSK, diğer yanda faşizm özlemcisi tekelci serma
yenin temsilcisi MESS var. Binlerce işçiyi greve götüren, açlığı ve ölümü pahasına direnişe sürükleyen nedenler
nelerdir? Tek kelimeyle tekelci sermayenin doymak bilmez KÂR HIRSI. MESS, T. MADEN-ÎŞ’in işçiden yana istem
lerine karşı, bu ülkede sanki hiçbir enflasyon ve pahalılık olmamış gibi, bugüne değin kazanılmış hakların da geri
sinde hakları içeren «Grup Sözleşmelerini» dayattı. K ısaca şunları getiriyordu MESS :
— işyerlerinin özel koşulları ve ekonomik durumu ne olursa olsun, hepsinin saat ücretlerine aynı zam ya
pılmalıdır, m iktarı en zayıf işyerinin durum una göre saptanm alıdır.
— Tüm işyerlerinde yıllık ikramiyeler 3 olarak dondurulmalıdır. Bunun üzerinde olanlar kesilmelidir.
— izin, bayram ve yakacak yardımları dondurulm alı ve giderek kaldırılmalıdır.
—

Işgüvenliği ve işçi sağlığınd a işverenin sorum luluğu kaldırılm alıdır.

— işyerinde çalışan büro işçileri ve «Teknik Elamanlar» toplu sözleşme kapsamı dışında kalmalıdır.
işçileri açlığa ve ölüme mahkûm eden bu gerici istekler işçi sınıfımız tarafından reddedildi. MESS’i dize
getirene değin, direnmeye karar verdi 40 bin madenî eşya üreticisi işçi kardeşimiz. Grev meydanlarını «DGM’yi EZ
DİK. SIRA MESS’de» pankartları kapladı bir anda.
M aden-Iş’in bu zorlu sınavdan da başarılı çıkacağından hiçbir kuşkumuz yok. Ancak, ilerici, yurtsever TEK
NİK ELEMANLAR olarak, bu grev iki önemli yanıyla bizleri de yakından ilgilendiriyor. Birincisi; grevin boyutla
rının sınırlı olmayıp, demokrasi güçleriyle demokrasi cephesiyle, faşizm cephesi arasında bir savaş niteliği kazan
ması, İkincisi; toplu sözleşmelerde TEKNİK Elemanların dıştalanm asını getirmesidir. Bugüne değin teknik eleman
ların mücadele bayrağım elinde tu tan ve işçi sınıfının yanında yerini alan TÜTED, bu savaşımda da işçi sınıfının
saflarında onurlu yerini alacaktır.
— Grevdeki 40 bin İşçiyle dayanışmak, dirençlerini arttırm ak ve eylemi güçlendirmek antifaşist güçbirliğinin bir gereğidir.
— Bu iş için açılan maddî yardım kam panyalarına katılmak ve yaygınlaştırmak, anti-faşist güçbirliğinin bir
gereğidir.
Tüm üyelerimizin «Yönetim Kurulumuzun aldığı ‘K ampanyaya katılalım ve yaygınlaştıralım ’» kararını benim
seyeceğini, örgüt tüzük ve disiplinine uygun davranış içine gireceklerini, daha ileri bir örgütlenme biçimi olan
sendikalaşmaya hazır olduklarını, bunun bil inç ve karar lılığını göstereceklerine inancımız tamdır. Bu nedenle aşa
ğıdaki kararlara aynen uym alarını diliyoruz.
1. Yapılacak parasal katkılar işyeri temsilcilerine, temsilci yoksa Şube Yönetim Kuruluna verilecektir.
2. Bir sınır koymamakla birlikte sendikal m ücadelenin bir gereği olan sendika ödentisi kadar, yani bir gün
lük yevmiyenin verilmesi bizi şimdiden sendikal örgütlenmeye ve davranm aya alıştıracaktır.
3. Temsilcilerin topladığı paralar Yönetim K uruluna getirilecek, T. M aden-Iş’in açtığı Yapı Kredi Bankası
Barbaros (İST.) Şb. 920 015-5 no.lu hesaba yatırıldıktan sonra dekontu tekrar temsilciye verilecek, üye arkadaş
lara gösterilecektir.
4. Ankara’da bulunan grev yerleri örgüt disiplini altında Şubemiz tarafından ziyaret edilecek, istekli arka
daşlar Yönetim Kurulu’ndan bilgi alarak bu ziyaretlere katılacaklardır.

