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Daiyang İşçisi Açlık Grevinde!
Neden emekçiler, ezilenler insanca yaşamak için sürekli savaşmak
zorunda?
Bütün emekçilerin boğazını her gün daha fazla sıkan kapitalist
zincirden, biraz kurtulup nefes almak istese işçiler, neden gazla,
copla, hakaretle "terbiye ediliyorlar"?
Çok mu gariptir insanca yaşamak istemek. Akşam eve gittiğimizde,
patronumuzun gün boyu sömürüsünden arta kalanı ailemize vermek
istemek çok mu görülüyor bizlere?
Gece ve gündüz, çarkların, gürültülerin ve hatta ölümlerin ortasında
yaşam mücadelesi veren emekçileriz biz.
Ellerimiz yağa bulanmış ve ellerimiz yanık. Kim bilir hangi tezgâhta bıraktık hayallerimizi. Kim kurmadı
kızının saçlarını okşamayı gün boyu çalışırken? Peki ya kim oğlu ile sohbet etmeyi. Hangimizin hali
kalıyor eve gidince eşimizle çay içecek?
Günümüzü, ömrümüzü veriyoruz size ve insanca yaşayacak ücret istiyoruz kazandırdığımız onca para
içinden.
O kadar arsızsınız, o kadar onursuzsunuz ki, canavara dönüşüyor, ağzınızın derin kuyularından ateşler
çıkartıyorsunuz.
Aslında bizden korkuyorsunuz. Ödünüz patlıyor çarkınıza çomak sokarız diye. Huzurla uyutmak
istiyorsunuz hepimizi. Derken olmuyor istedikleriniz. Aniden gelip karşınıza dikilince ödlekçe
saklanıyorsunuz copların gazların arkasına.
Kanunsuzluğunuzu biz biliyoruz, istiyoruz ki cümle âlem de bilsin. Tescilleniyor yaptığınız tüm
ahlaksızlıklar. Utanmıyorsunuz!
Ne yaparsanız yapın vazgeçmiyoruz!
Bugün arkamıza alıp tüm dostların desteğini,
bize ulaşan ulaşamayan her kesin elini tutup
ve inançla yürekleri bizden yana atan tüm işçi
kardeşlerimizin yükünü de alıp çıkıyoruz yola.
Biz Daiyang işçileriyiz,
Vazgeçiremediniz! Her şeyi dikip karşımıza
140 işçiyi caydıramadınız. Bu gün cumhuriyet
meydanında açlık grevine girdik. Neyse bedeli
ödemek üzere ekmek kavgamızı veriyoruz.
Yaşasın Daiyang direnişi
Yaşasın onurlu mücadelemiz.
Çorlu’dan Kadın Metal İşçisi

Daiyang İşçilerine Bir Destek de Avukatlardan
Çorlu Cumhuriyet Meydanında, açlık grevine başlayan Daiyang İşçileri ile dayanışmak ve
mücadelelerine destek olmak için birçok sendika, siyasi parti ve dernekler işçileri ziyaret ediyor.
Bir ziyaret de Tekirdağ Barosuna
bağlı avukatlardan
geldi.
Basın
açıklamasıyla işçilere destek veren
avukatlar açıklama da "Daiyang
işçilerinin grevi açlık grevleriyle devam
etmektedir. İşverenin inatlaşmak yerine
bu
insanlara
kulak
vermesi
gerekmektedir.”
dedi.
Daiyang
işçilerinin yasal haklarını kullanarak
sendikalaştıklarını belirten avukatlar,
haklı talepleri dikkate almayan Daiyang
firmasını Çorlu'lu Avukatlar olarak
kınadıklarını belirttiler. Firmanın derhal
uzlaşması
gerektiğini
söyleyerek,
işçilerin yanında olduklarını ve her türlü
hukuki desteği vereceklerini söylediler.

Güney Kore’de de İşçiler Açlık Grevinde
Grev’deki Daiyang SK işçileri Güney Kore’den getirilip grev
kırıcılık yaptırılan işçilere karşı tepki göstermiş ve bu durum
patronla işçiler arasında (polisin patrona kalkan işçiye cop olduğu)
sert bir mücadelenin geçmesine neden olmuştu.
İşçilerin haklı tepkilerinin sebebi elbette ki yerlerine çalıştırılan
işçilerin Güney Koreli olması değil, mücadelelerine balta vuracak
grev kırıcılığı yapılmasıydı. Yine aynı işçiler grev kırıcılık yaparak
işbaşı yapan ve üstelik kendi mesai arkadaşları olan 26 Türk işçiye
de öfkeliydiler. Her zaman sermayeden yana olan sistemin dini,
ırkı ve milleti olmadığı, ne olursa olsun sürekli sermayeyi
koruduğu son saldırılarla iyice gün yüzüne çıktı. İşçileri yine kendi
sınıf kardeşleri sahiplendi.
Son olarak Güney Kore’de işçi mücadelelerinin önünü çeken sendikalı 137 kamu işçisi, Kore Kamu
İşçileri Sendikası’nın yasadışı ilan edilmesi dolayısıyla ve bu sendikanın liderliğini yaptıkları suçlaması
ile işten çıkartıldılar. Bu saldırıyı protesto eden sendika başkanı Kim Jungnam ise açlık grevine başladı.
Aslında senaryo hiç de Daiyang işçilerinden farklı değil., yine sermayeye karşı aynı eylemi
gerçekleştiriyorlar.
Daiyang işçilerine daha önce de Güney Kore işçi Sendikaları Konfederasyonu bir dayanışma mesajı
yollamış, “Mücadeleniz mücadelemizdir” diyerek onların direnişlerini sahiplenmişti.
Her şeyden önce Daiyang direnişi bize bir şeyi daha gösteriyor. Dil, din, ırk gözetmeksizin dünyanın
dört tarafında aynı karakteri ve dayanışmayı gösteren sermayeye karşı, bütün dünyanın işçileri ortak güç
oluşturmalı ve sermayenin saldırılarına hep beraber cevap vermelidir.
YAŞASIN ULUSLARARASI İŞÇİ MÜCADELESİ!

IndustriALL Daiyang-SK Patronunu Protesto Etti
Daiyang SK işvereninin sendika düşmanı tavrı ve işçilere yönelik
polis şiddeti uluslararası sanayi işçileri birliği IndustriALL tarafından
protesto edildi.
Grevdeki Daiyang SK işçilerinin Güney Kore’den getirilen grev
kırıcılarla üretilen ürünlerin fabrikadan çıkartılmasına karşı yaptıkları
direniş polis eliyle bastırılmaya çalışılmış, sendika şube başkanının da
aralarında bulunduğu pek çok işçi yaralanmıştı.
Daiyang-SK işçileri aynı zamanda IndustriALL çatısı altında bulunan Birleşik Metal-İş sendikasına
örgütlü. IndustriALL yönetimi daha önce de Daiyang SK yönetimini sendika düşmanı politikalarından
vazgeçmesi ve Birleşik Metal-İş sendikasıyla toplu iş sözleşmesini bağlaması konusunda bir mektup
göndererek uyarmıştı.

Fransa’da Grevdeki PSA Metal İşçilerine
Renault İşçilerinden Destek Eylemi
Avrupa’daki ekonomik krizi işçi ve yoksulların canını yakarken, büyük tekellerden çok sayıda işçi çıkarılacağı haberleri
her geçen gün daha da artıyor.
Bu büyük tekellerden biri olan Renault’da da işçi kıyımının gerçekleşeceği söylenmiş, 7500 işçinin birkaç yıl içinde
çeşitli yöntemlerle işten çıkartılacağı gündeme gelmişti. Bunun üzerine oluşan tepkiler sonucunda Renault’da hisse
ortaklığı bulunan Fransız hükümetinden bile işletme yönetimine fedakârlık çağrısı yapıldı. Renault dünya başkanı Carlos
Ghosn’un yıllık maaşı 13 milyon avroyu buluyorken işletme maddi ve manevi fedakârlığı işçilerden bekledi.
Paris yakınlarındaki Peugeot Citroen-PSA otomobile ait Aunlay
fabrikasının 2014 yılında kapatılmasına karşılık işçilerin, 16 Ocak
2013’te başlattıkları süresiz grev devam ediyor.
Çalıştıkları fabrikanın satılması ve işten çıkarmalara karşı yüzlerce
Peugeot işçisi, PSA Peugeot Citroen'in Fransa'daki fabrikasını işgal
etmişti, daha sonra Genel Çalışma Konfederasyonu (CGT), tarafından
yaklaşık 3 bin işçinin fabrikada oturma eylemi yaptığı belirtildi.
Grevdeki Peugeot – Citroen (PSA) işçileri 23 Ocak saat 11’de
üç otobüsü doldurarak Renault işçileriyle buluştu. Coşkuyla
gerçekleşen eylemde işçiler sloganlarla alanı doldururken,
işçi ve işçi temsilcileri tarafından konuşmalar yapıldı. Daha
sonra Renault işçilerinin öğleden sonra işbaşı yapmasıyla
eylem sona erdi.
Her seferinde kapitalist sistemin bütün krizlerini
emekçilere ödetmeye hazır olan sistemin yöneticileri “
kemer sıkma ve fedakârlığı” her zaman işçilerden
beklediler, fakat kendi paylarına hiç dokundurmak
istemediler.
Biz de onlara tek yumruk olup cevap vermeliyiz.

Krizi biz yaratmadık siz yarattınız bedelini ödeyin

Renault İşçisinden Mektup Var…
Renault işçisi bizimle yılbaşından önceki sendika protesto sürecini ve problemlerini paylaştı.

İlk olarak saygılarımı sunarım.
Ben Oyak Renault’da çalışmaktayım. Yılbaşından önce toplu sözleşme için Bursa sendika başkanımız
konuşmak için fabrikaya gelmiştir. Montaj bölümün de üretim durmuş 15 dk izin verdiler toplantı için.
Fakat başkan hep kendi konuşmuş ve işçilere söz hakkı vermeyerek tepki görmüştür. Tepkinin nedeni
2002 den sonra girenlere iyileştirme yapılacağı söyleniyordu, yeni sözleşme de fakat sözlerin de
durmayıp işe yeni girenlerin maaşını nerdeyse 8 senelik bir işçi ile aynı ücreti alması için taslak
hazırlanmıştır.
Sendika başkanı ve temsilciler konuşmayı yarı da bırakıp montaj bölümün den ayrılmıştır ve işçiler de
tepki göstermek üzere, başkanı sözlü protesto ederek pres bölümüne kadar onu takip etmişlerdir.
Kalabalık gittikçe büyüdü ve üretim yapılamaz hale geldi. Protesto bütün fabrikayı sarmıştı hatta 12-8
vardiyasını fabrika yönetimi daha büyük kriz olmasın diye çalışmaya getirtmedi.
Bu gecenin ertesi günü toplam 36 kişi tazminatsız işten atıldı. Yılbaşından sonra da toplam 600 kişi
tutanak yedi ve susturulmaya çalışılıyor. Sözleşme biteceği zaman yaklaştı için. Aslında fabrika ile
işçiler arasın da sorun yok sendika ile var fakat yapılanlar fabrika da zarara sebebiyet verdiği için maddi
olarak yasal işlem yapmalarına sebep oldu. Bu durumun çıkmasındaki sebep sendikanın 2002 den sonra
girenlere iyileştirme sözünü tutmayıp yeni girenlere çok büyük bir zam yapma isteğidir. Çünkü gelen
yeni işçiler artık az paraya çalışmıyor ağır şartlarda.
Saygılarımla Bursa’dan Renault işçisi
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