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Son yerel seçimlerde sermayenin kendi arasındaki
çekişmesine tanık olduk. Bir tarafta Amerikancı
AKP hükümeti diğer tarafta CHP'si, MHP'si,
cemaati ile yine Amerikan mamulü bir muhalefet
vardı. Yine bir tarafta MÜSİAD'ın desteklediği
iktidar, diğer tarafta Batıcı TÜSİAD ile
Fethullahçı
TUSKON'un
desteklediği
bir
muhalefet yarıştı. Hepsi taşeroncu, hepsi hırsız,
hepsi işçi düşmanıydı.
Toplumun çoğunluğunu oluşturan işçi ve
emekçiler sadece oy verdi. Sahaya inmedi.
Siyasette kendi çıkarlarıyla yer alıp ağırlığını
koymadı. Sonuçta Amerikan emperyalizminden
kurtulmayı değil ona hangisinin hizmet edeceğini,
sömürünün kaldırılmasını değil hangisinin
sömüreceğini, hırsızlığın yok olmasını değil
hangisinin çalacağını seçmiş oldu.
Taşeron zulmü devam ediyor. Halk borç batağına
batırılmış, geleceğimiz bankaların ipoteği altında.
Emperyalizmin
ateş
çemberine
çevirdiği
coğrafyanın ortasında can güvenliğimiz yok.
Suriye'ye tırlarla sevk edilen bombalar dönüp
Reyhanlı'da patlıyor. Sorumlular değil pisliği
ortaya çıkaran jandarma eri yargılanıyor. Halkın
göz bebeği gençler katlediliyor. Emri verenler de
katledenler
de
korunuyor.
Hükümette,

İletişim: iscininsesibursa@gmail.com

belediyede, sınavda, sandıkta her yerde hırsızlık
var. Seçimler bu sorunların hiçbirini çözmedi,
bundan sonra da çözmeyecek. Halkın büyük
sorunlarının çözümü için gerekli güç işçi
sınıfındadır. İnanmayan eski İçişleri Bakanı
Muammer Güler'in telefonda Tayyip Erdoğan'ın
en çok Tekel işçilerinden korktuğunu nasıl
anlattığına baksın. İşçi sınıfının henüz bir bütün
olarak gücünü ortaya çıkarmadığı, masaya
yumruğunu vurmadığı bir dönemdeki örneklerdir
bunlar.
Devletin kriz içinde olduğu, ekonomik krizin
kapıda beklediği bir dönemde 1 Mayıs'a
gidiyoruz. 1 Mayıs meydanları, işçilerin
birliğinin, halkların kardeşliğinin meydanlarıdır. 1
Mayıs'tan başlayarak işçi sınıfı adım adım daha
fazla sahneye çıkmalı kendi talepleri ve
programıyla krizden çıkışın yolunu göstermelidir.
Şundan herkes emin olsun ki işçi sınıfının
yumruğu indiğinde iktidarıyla, muhalefetiyle,
cemaatiyle, faşistiyle işçi düşmanlarının hepsi
gidecektir.
BULUŞMA YERİ: ATATÜRK STADI ÖNÜ

BULUŞMA SAATİ: 13:00
MİTİNG YERİ: KENT MEYDANI

İşçinin enflasyonu çok farklı
Toplu sözleşme gereği yüzde 5 enflasyon farkı
aldık. Enflasyon farkı pahalılık karşısında
ücretlerimiz erimesin diye. Ama işçi olarak
yaşadığımız enflasyonla resmen açıklanan
arasında hiç bir bağlantı yok. Sendikalar işçilerin
harcamalarını esas alan bir hesap yapmalı ve
enflasyon farkını buna göre sözleşmeye geçirmeli.
Tofaş’tan bir işçi

İstediğimiz zaman kullanamadıkça
izin hakkının ne anlamı var?
Cumaları çalışmadığımız günleri zorunlu olarak
yıllık izinlerimizden kesen yönetim şimdi 5 gün
çalışmaya geçti. 23 Nisan haftasında 5 gün izne
çıkardılar. Ücretlerin yüzde 50’si sosyal hakların
yüzde 20’sini verdiler.. İstediğimiz zaman
kullanamadığımızda yıllık izin bir hak olmaktan
çıkıyor.
Tofaş’tan bir işçi

Hükümetten farkları
fabrikada her şey yasak

kalmadı

Şu bir iki aydır performans çalışması var. Az
adamla çok iş yapmaktan zorlanıyoruz. 1 Mayıs’ta
bitecek şükür. Boşa çıkan adamları sağda solda
kullanıyorlar. 23 Nisan haftası 4 gün duruş var. 1
Mayıs’tan sonra da mavi ve beyaz yakalılar da
işten çıkarma söylentileri var. Az sayıda olsa da
çıkış olacağını söylüyorlar. Artık ne kulaklıkla
müzik dinleyebiliyoruz ne de eskiden montajda
genel yayın yapan radyoyu. İyice çekilmez hale
getirmek ve yıldırma politikası uygulamak
istiyorlar sanki. Bunlara uymayanlara da tutanak
tutuyorlar. Telefonla konuşmak da artık yasak. Ak
Parti hükümetinden farkları kalmadı her şey
yasak.
Oyak Renault’dan bir işçi

Patronun kasası
cepleri boş

dolu

işçinin

Körfez geçiş projesini aldığından beri hem işçisi
sayısı artıyor hem de yoğunluk. Büyük ihaleyi
alınca şirketin kasası da doluyor tabii. Ama
işçilerin ücretleri yerinde sayıyor. En ufak bir
olumsuzlukta hemen faturayı işçiye kesip işten
çıkarmaya gidenler kârlarına kâr katarken işçiyi
görmüyor. Ücretlerde iyileştirme istiyoruz.
Yaptıklarını söyledikleri iyileştirmeler ise herkesi
kapsamadığı gibi üzerimizden kazandıkları
milyonlarla kıyaslandığında devede kulak kalıyor.
Çimtaş’tan bir işçi

Kıdem ve ihbar hakkını patrona
yedirme
Yazaki
fabrikasından
işten
çıkartıldık.
Güvenlikler eşliğinde zorla istifa dilekçesi
imzalattılar. Tüm haklarımızı vereceklerini
söylediler ama paralar yatınca kesinti yaptıklarını
gördük. İhbar tazminatı hakkımızı gasp etmişler.
Şimdi mahkemeye gidip haklarımızı alabiliriz.
Ancak hem mahkeme masrafları hem de
mahkemelerin
uzun
sürmesi
uğradığımız
haksızlığı gidermeyecek. Bu yüzden haklarımızın
bilincinde
olmalı
hiçbir
şeyi
zorla
imzalamamalıyız
ve
arkadaşlarımızın
da
imzalamasına engel olmalıyız. İşçiler için
bilinçlenmek ve birlik içinde hareket etmek en
doğru ve masrafsız yoldur.

Oku, okut, paylaş!
Haberlerinizi, Şikâyetlerinizi Ve Önerilerinizi Bizimle
Paylaşın Yayınlayalım

Telefon: 0(530) 112 91 09
iscininsesibursa@gmail.com
https://twitter.com/metaliscisi
www.facebook.com/metalisci

