İşverenlerin, Ücretlerin Dondurulması İsteğine
Karşı Mücadele Verilecektir

İşverenlerin ücretlerin dondurulması isteği yeni değildir. Bir yılı aşkın bir zamandır
bunu tekrarlayıp duruyorlar. Yan ödemelerden şikâyetleri de öyle.
Ücret artışlarının enflasyona yol açtığı iddiası da ciddiye alınacak, bilimsel geçerliliği olan bir iddia değildir. Sanayide maliyeti artıran diğer faktörler, sermayedarın
kârını azamileştirme dürtüsü ve tekellerin fiyatları tesbit gücü, spekülatif hareketler
ve diğer etkenler enflasyon sebepleridir.
İşveren sendikaları genel sekreterinin kendi beyanına göre gerçek ücretler beş
yılda % 32 artmıştır, bu yıllık ortalama olarak % 6’nın birazcık üstünde bir artış
demektir ki, bu da ülkenin kalkınma hızının, GSMH artışının altında bir artışı gösterir. Yani gerçek ücret artışları daha düşük düzeyde kalmıştır. Ayrıca bu beş yıl
zarfında gerçek ücretlerin gerilediği yıllar da olmuştur.
İşverenlerin teşkilatlı olmadığı iddiası da gülünçtür. İşveren sendikaları ve bunların oluşturduğu konfederasyon, sanayi ve ticaret odaları ve birliği, Sanayici ve İş
Adamları Derneği, Kalkınma Vakfı hep işverenlerin örgütleridir.
26 Ağustos için düzenlenen toplantı artık işverenleri ileri sürdükleri talepleri
gerçekleştirmek yönünde işçi sınıfı ile daha kesin ve güçlü bir mücadeleye kararlı
olduklarını ve bir takım yeni tedbirler alacaklarını gösteriyor. Lokavt ve grev fonları
teşkili girişimi bu tedbirler arasındadır. İşveren Sendikaları Genel Sekreteri Rafet
İbrahimoğlu’nun işveren-işçi-hükümet üçgenince işçi ücretlerine bir tavan tesbiti
önerisi aslında hükümetten gelen bir önerinin tekrarlanmasıdır. Bir iki ay önce başbakan Demirel yaptığı bir televizyon konuşmasında ücretlere taban ve tavan tesbiti
gereğinden söz etmiş, ardından başbakan yardımcısı Erbakan, işverenlerle yaptığı
bir toplantıda ücretlerin bir çerçeve içinde kalmasını ileri sürmüştür. İşveren-işçihükümet üçgeni gerçekleştirilirse bu işverenle hükümetin birleşip işçileri baskı altına alması sonucunu verecektir. İşçi sınıfımız bu gelişmeleri dikkatle izleyip, edindiği ve hakkı olan kazanımları yitirmemek için mücadele etmek durumundadır. Bu
mücadele verilecektir. Tüm ilerici, demokratik güçlere işçi sınıfının yanında yer
almak ve mücadeleye katkıda bulunmak görevi düşmektedir. İşçi sınıfı hareketine
vurulduğu an tüm demokratik hak ve özgürlükler ve hareketler tehlikeye girer, giderek yok olur.
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