12 BİN TEKEL İŞÇİSİ TAM 46 GÜNDÜR DİRENİYOR!

TEKEL İŞÇİLERİYLE DAYANIŞMAYA!
Başında Recep Tayip Erdoğan’ın bulunduğu AKP hükümeti, bir kamu işletmesi olan TEKEL’i özelleştirme adı altında,
yok pahasına, bir ABD tekeli olan BAT’a ( British American Tobacco ) sattı. Üstüne üstlük bunu, işyeri devirlerinde
öngörülen İLO sözleşmesini ve yanı sıra, bizzat kendi yasalarını hiçe sayarak yaptı. Adına 4/C denilen kölelik yasasını
işçilere dayattı. Bunun üzerine işçiler 15 Aralık’ta direnişe geçtiler.
Tekel işçileri günlerdir Dünyanın ve insanlığın gözleri önünde hayran olunacak bir birlik ve kardeşlik örneği sergiliyorlar.
Öyle ki, B. Brecht’in, ’’ Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz! ’’ şiarı, direnişin biricik şiarı haline gelmiş,
Türkiye işçi sınıfının büyük ozanı Nazım Hikmetin, ’’ Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine ’’
dizesinde dile getirdiği özlem adeta bir gerçekliğe dönüşmüş bulunuyor. Etnik, dinsel ve mezhepsel ayrımları bir yana
bırakmış, Türk devletinin ırkçı-şoven propagandalarının inadına, gerçekten kardeşçe, birlikte halay çekiyor, birbirilerinin
türkülerini söylüyorlar. Ve dahası, tam da işçilere özgü bir demokratik işleyiş içinde kararlar alıyor ve tam bir disiplinle
uyguluyorlar. İşçi-emekçi ve Kürt düşmanlığıyla şartlandırılan polisin copuna, gazına ve dondurucu soğuğa aldırmayıp,
haklılıklarından aldıkları güçle ve tam bir kararlılıkla direnişlerini sürdürüyorlar.
Tekel işçilerinin direnişi haklı, meşru ve onurlu bir direniştir. Bu nedenledir ki, kısa süre içinde toplumun, emekten
ve ilerici düşünceden yana olan kesimlerinin açık desteğini kazanmış, toplumsal mücadelenin odağı haline gelmiştir.
Türkiye’nin diğer tüm fabrika ve işyerlerindeki işçiler, yıllardır başta Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı olmak üzere,
hakları için meydanlara çıkan kamu emekçileri, özgürlük ve eşitlik isteyen Kürtler, eşit haklar için yüzbinler halinde
meydanlara doluşan Alevi emekçileri, ülkenin geleceği olan ilerici ve devrimci gençliği, namuslu ve dürüst kalmayı başarmış
aydınları, Tekel işçilerinin direnişini destekliyor. Türkiye’nin her yeri her gün ve her saat direnişle dayanışma amaçlı
gösterilere sahne olmakta, hemen her gün yüzlerce dayanışmacı direnişçi işçileri ziyaret etmektedir. Ankara halkı adeta
grevci işçilerin ihtiyaçlarını gidermek üzere seferber olmuştur. Öte yandan, bu onurlu direniş, Uluslararası emek dünyasının
da sevgi ve desdeğini kazanmıştır. Avrupa’da da, yerli ve göçmen emekçiler, ilerici ve devrimci kişi, kurum ve kuruluşlar
Tekel işçilerinin direnişiyle dayanışma amaçlı çalışmalar yapmakta, etkinlikler düzenlemekte, heyetler göndermektedirler.
Türk devletini ve hükümetini giderek rahatsız eden bu yönlü çabalar önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacak,
dayanışma ağı daha da genişleyecektir.
İşçi ve emekçi kardeşler!
Türkiye’ nin başbakanı T. Erdoğan "Yetim hakkı yedirmem" diyerek, işçileri haketmedikleri bir şey istemekle
suçlamaktadır.. Başbakan T. Erdoğan’nın yalanlarının tam tersine, Tekel işçileri, Ulusal ve uluslararası sözleşmelerle
kendilerine tanınan tüm haklarının gaspı demek olan 4/C uygulamasının derhal geri çekilmesi için direnişe geçmişlerdir. Her
şey bir yana, Başbakan T. Erdoğan ve kabinesi, yoksuldan ve yetimden değil, sermaye sınıfından yanadır. İMF’cidir,
özelleştirmecidir. Yoksulun ve yetimin hakkını başta ABD olmak üzere emperyalistlere peşkeş çeken bir hükümettir.
Toplumun emekten yana namuslu tüm kesimlerinin bu hükümete karşı işçileriden yana saf tutması boşuna değil. T.
Erdoğan’ın hırçınlığının ve işçilere dönük tehditlerinin nedeni de budur. Fakat boşuna! Tekel işçileri haklarını alana dek
direniş alanını terketmeyeceklerdir. Onlar, bir Genel Greve de her zamankinden daha isteklidirler.
Çeşitli uluslardan işçiler, emekçiler, ilerici ve devrimciler!
Tekel işçileri sadece kendileri için değil, hepimiz için direniyorlar. Tekel işçileri kaybederse hepimiz kaybetmiş olacağız.
Buna izin vermeyelim! Tekel işçilerinin direnişi, maddi ve manevi her türlü desteği haketmektedir. O halde işbaşına! Gün,
sınıf dayanışmasını güçlendirme günüdür. Gün, emekçi çözüm ve alternetifini yükseltme günüdür. Gün, sermaye sınıfının
saldırılarına, kendi sınıfsal birliğimizle ve üretimden kaynaklanan gücümüzle karşı koyma günüdür. Gün, "Kurtuluş yok tek
başına ya hep beraber, ya hiç birimiz!", "Yaşasın Sınıf Dayanışması!" diye haykırma günüdür. Yarın geç olabilir! Yerliyabancı, doğulu-batılı demeden tüm uluslardan işçi, emekçi, ilerici ve devrimciler olarak güçlerimizi birleştirelim. Fabrika,
işyeri, okul, her yerde Tekel işçileriyle Dayanışma Komiteleri kuralım. Her gün ve her yerde, büyük-küçük demeden,
Tekel işçileriyle dayanışma amaçlı eylem ve etkinlikler düzenleyelim. Sendikalarımıza baskı yapalım, Tekel işçileri için
harekete geçirelim. Amerikancı ve İMF’ci AKP hükümetine protesto mektup ve faksları gönderelim. Dayanışma
mesajlarımız ve eylemli çabalarımızla direnişe güç verelim.
Yaşasın Tekel Direnişimiz!
Yaşasın Sınıf Dayanışması!
Protesto e-mail ve faksları için: Tayyip Erdoğan, T.C Başbakanı, bimer@basbakanlik.gov.tr, Fax.: 0090-312-417 04 76
T.C İçişleri Bakanı, besir.atalay@icisleri.gov.tr, müstesarlik@icisleri.gov.tr, Fax.: 0090-312-418 17 95
Dayanişma için e-mail : tekgida.org.tr (Tekgida-iş), www.disk.org.tr (Devrimci işci sendikalari konfederasyonu),
www.kesk.org.tr (Kamu Emekcileri Sendikalari Konfederasyonu),tmmob.org.tr /Türk Mühendis Ve Mimar Odalari
Birliigi), ttb.org.tr ( Türk Tabipler Birligi), ankaratddk@gmail.com

Tekel Direnişiyle Dayanışma Komitesi!
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