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ması için ücretlere en az enflasyon
oranında zam yapılmalıdır.
Taşeron işçilerin kadroya alınmasında yaşanan ayrımcılığa son verilmelidir. Belediye şirketlerine geçirilen taşeron işçilerin mağduriyeti
ortadan kaldırılmalı ve kamu işçisi
olarak kadroya alınmalıdır.

Bu memleketin gerçek sahipleri, işçiler, emekçiler, bu ülkenin
tüm değerlerini ve güzelliklerini
üretenler 1 Mayıs meydanlarında
buluşuyor.
Nüfusun dörtte üçü olup yok sayılmak istenen işçiler, ekonomik krizin
faturasını ödemeyi reddeden milyonlar 2019 1 Mayıs’ında İş, Adalet ve
Özgürlük taleplerini yükseltiyor.
Yıllardır ceplerini doldururken sırtımızdan elde ettikleri nimetleri
kimseyle paylaşmayanlar külfeti
bize yıkmak istiyor, kriz bahanesiyle
işimize, aşımıza, haklarımıza el uzatıyor. Enflasyon, pahalılık, rekora
koşan işsizlik, gerçek ücretlerdeki
kayıplar ile krizin faturası işçilere
emekçilere kesiliyor. Daha fazla
kar için, işçiler çalışırken yaşamını
ve sağlığını yitirmeye devam ediyor.
Kadınlar, göçmen işçiler, genç işçiler
daha düşük ücretle ve daha güvencesiz çalışmaya mahkum ediliyor.
Bu da yetmiyor, kıdem tazminatı
hakkımıza göz dikiliyor!
Kurulan yeni rejimde gücün tek
kişide toplanması, sorunların çözümünü ve işçilerin hak aramasını zorlaştırmaktadır. Grev yasaklamakla
övünen bir iktidar, sokaklarda,
meydanlarda ve hatta mahkemelerde hakkını savunmanın mümkün
olmadığı bir düzen, patronların ve
iktidarın sesi olan bir medya, küçük
bir azınlığa hizmet etmektedir.
Sermayenin çıkarları doğrultusunda, hukuksuz ve keyfi bir biçimde

yönetilen bir ülke, işçi sınıfı başta
olmak üzere halkın yüzde 99’u için
yaşanabilir bir memleket olmaktan
daha da uzaklaşmaktadır.
Küçük bir azınlık için değil, bir avuç
patron için değil, halkın emekçi
çoğunluğu için yaşanabilir memleket isteyenler taleplerini 1 Mayıs
meydanlarında yükseltecektir.

Memleket isteriz, herkese
güvenceli iş olsun
Kriz bahanesiyle toplu işten çıkarmalar yasaklanmalıdır.
“Herkesin çalışması için, herkesin
daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda gelir kaybı olmaksızın haftalık çalışma süresi düşürülmelidir.
Sendikalı olmak biz işçiler için en
temel yasal ve Anayasal haktır. Sendikal örgütlenmenin önünde engel
olan işkolu ve işyeri/işletme barajları kaldırılmalıdır.
Sendikal nedenli işten çıkarmalara
karşı yaptırımlar güçlendirilmeli ve
işler hale getirilmelidir.
Grev hakkı eksiksiz olarak tanınmalıdır. Grev erteleme adı altında
uygulanan grev yasaklarına son
verilmelidir.
Kıdem tazminatı hakkına el uzatılmamalıdır.

Memleket isteriz, adalet olsun
Ücretler enflasyona karşı korunmalı,
tüm çalışanların krize karşı korun-

Kamuya ve belediye şirketlerine
geçirilen taşeron işçilere ikinci sınıf
işçi muamelesi yapılmasından vazgeçilmelidir. 4+4 zam uygulanmasına son verilmeli ve özgür toplu
sözleşme hakları tanınmalıdır.
Emekli aylık ve gelirleri enflasyon ve
milli gelir artışı dikkate alınarak güncellenmeli, asgari ücretin altında
kalan tüm emekli aylık ve gelirleri
derhal asgari ücret düzeyine çekilmeli, emeklilikte yaşa takılanların
sorunları çözülmelidir.
Türkiye dünyanın en adaletsiz vergi sistemlerinden birine sahiptir.
Vergilerin dörtte üçü ücretliler ve
tüketiciler tarafından ödenmektedir.
Asgari ücret tümüyle vergi dışı
bırakılmalı ve net olarak ödenmelidir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır.
İşsizlik Sigortası Fonu siyasal iktidarın ve sermayenin arpalığı olmaktan
çıkarılmalıdır. İşsizlik sigortasından
yararlanmak kolaylaştırılmalı,
işsizlik ödeneklerinin miktar ve
süresi uzatılmalıdır.

Memleket isteriz, özgürlük
olsun
Demokrasinin ve özgürlüğün olmadığı yerde işçiler haklarını savunamaz. Krize karşı iş ve adalet, baskılara karşı özgürlük ve demokrasi için
1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz!
Eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve
kardeşlik için, Emeğin Türkiyesini ve
demokrasiyi yeniden kurmak için
HAYDİ 1 MAYIS’A!
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