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TÜRKİYE Devrimci İşçi 

Sendikaları Konfederas-

yonu 48’inci yılını kutluyor. 

Patronlardan, hükümetler-

den, devletten bağımsız tek 

işçi Konfederasyonu olan 

DİSK, tüm işçileri onuruna 

sahip çıkmaya çağırıyor!  

l Yaşamını çalanlara karşı 
onurunla #Direnİşçi! 

Bu ülke ekonomisi büyür-

ken, biz ölüyoruz, sakat 

kalıyoruz, işyerlerinde bizim 

ömrümüz tükeniyor. 2014 

yılında bu ülkede 1886 işçi 

çalışırken öldü. Bu işçiler 

“kaza” ile ölmedi.  Bu ölüm-

ler kader/fıtrat değildi. Eğer iş 

güvenliği önlemleri alınsaydı, 

eğer insan hayatı paradan 

daha önemli olsaydı bu arka-

daşlarımız aramızda olacaktı. 

İşçiler bir araya gelmezse 

hiçbir patron önlem almaz, 

hükümet de işçilerin yaşamı-

nı değil patronların kasasını 

savunacak yasalar çıkarır! 

İnsanca çalışmak ve yaşa-

mak için onuruna sahip çık, 

DİSK’li ol! 

l Ekmeğini, aşını çalanlara 
karşı onurunla #Direnİşçi! 

Ülkeyi yönetenler “Türkiye 
büyüyor” diye övünüyor, 

patronlar da onlara övgüler 

düzüyor. Evet bu ülkede 

kimilerinin serveti, hanı, ha-

mamı, sarayı büyüyor ama 

işçiler açlık sınırının altında 

asgari ücretle çalışmaya de-

vam ediyor. Bu ülke ekono-

misi büyüyorsa bizim emeği-

mizle büyüyor. O halde bizim 

ekmeğimiz, aşımız da büyü-

meli! İnsanca yaşanacak bir 

ücret ve sosyal haklar için 

onuruna sahip çık, DİSK’li ol! 

l Köleliğe karşı onurunla 
#Direnİşçi!

Bu ülkede taşeron cehen-

nemi hızla büyüyor. İşçilerin 

yarın ne olacakları belli değil; 

ihalelerde sanki köle ticareti 

yapılıyor. Bu da yetmiyor. 

Özel İstihdam Büroları ile 

işçileri köle gibi alıp satmak 

istiyorlar. Kıdem tazminatını 

kaldırıp işçiyi işten atmayı 

daha ucuz hale getirmek 

istiyorlar. Bizleri istedikleri 

gibi kullanıp istedikleri gibi 

atacakları bir çalışma yaşamı 

kuruyorlar. Bu kölelik düze-

nine karşı onuruna sahip çık, 

DİSK’li ol! 

l Onuruna el uzatanlara 
karşı DİSK ile #Direnİşçi! 

Bugün işçiler açlığa, köleliğe, 

ölüme karşı DİSK’te birleşi-

yor, direniyor. Türkiye’nin 

dört bir yanında tüm işkol-

larından işçilerin kurduğu 

#Direnİşçi çadırlarında 

çoban ateşleri yanıyor. DİSK 

üyesi sendikalarda birleşen 

işçiler taşeron köleliğine son 

veriyor. DİSK üyesi metal 

işçileri 12 Eylül darbesin-

den bu hükümete miras 

kalan grev yasaklarına di-

reniyor! DİSK’li işçiler ekme-

ğini, aşını, onurunu, haklarını 

savunuyor! 

İşçi düşmanları ise DİSK’i 

ezmek, yok etmek istiyor. 

Çünkü biliyorlar ki DİSK işçi 

sınıfının onurudur ve işçiler 

ancak onurlarını kaybederse 

yenilirler! Ama işçiler onuru-

na el uzatanlara inat DİSK’li 

oluyor, direniyor! 

l Bu açlık, kölelik ve ölüm 
düzenine karşı işçi sınıfının 
yanıtı DİSK’tir!

l DİSK işçi sınıfı için onurlu 
bir geçmiş, aydınlık bir 
gelecektir! 

l Haydi onuruna sahip 
çıkmaya!
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HAYDİ 
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MİTİNGİNDE 
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MAYA!


