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ubatta Kadköy’de “Krizin Bedelini Ödemeyeceiz” iaryla gerçekletirilen mitinge on binlerce içi
katld. stanbul’un ve Marmara’nn dört bir yanndan gelen
içi kitleleri krizin faturasn ödemeyeceklerini haykrdlar.
Türk-, DSK ve KESK’in üç sendika konfederasyonu olarak ortak bir miting yapm olmas ve on binlerce içinin bu
mitinge katlmas kukusuz önemliydi. Önümüzdeki dönem, sermayenin saldrlarna kar içi kitlelerinin daha
fazla tepki verecei ve içi hareketinin yükselecei bir dönem olacaktr. Ancak patronlar snf da bo durmayacaktr.
Tüm güçlerini kullanarak mücadelenin yükselmesinin önüne geçmek isteyeceklerdir. Bundan dolaydr ki, içi hareketini bekleyen tehlikelere kar uyank olmalyz. Türk
Metal’in temsil ettii gangster sendikaclk bu tehlikelerden
biridir.
15 ubat mitinginde içi eylemini baltalamak isteyen
Türk Metal’de yuvalanm Mustafa Özbek etrafndaki faist
çete, gangster sendikaclklarn bir kez daha tescillemilerdir. Türk Metal’in mitinge katlmasnn nedeni içilerin çkarn savunmak deildi. Amaçlar Ergenekon davas kapsamnda tutuklanan Mustafa Özbek’e destek vermekti. çiler
tehditlerle Özbek ovuna çarlm ve gelmeyen içilerin
üzerinde bask kurmak için mitingde yoklama yaplmtr.
Buna karn, mitinge gelen Türk Metal üyesi içiler Özbek
çetesinin saldrlarna ortak olmamlardr.
Türk Metal’in banda bulunan Özbek ve çetesi, derin
devletin, faist güçlerin ve darbeci örgütlenmelerin bir parçasdr. Bu çete, içi snfnn çkarlarn savunmak amacyla
deil, metal içilerinin yükseltecei mücadelenin önünü
kesmek üzere görev üstlenmitir. Türk Metal sendikas, bugüne kadar içi snfna yöneltilen saldrlarn hiç birine kar
çkmamtr. çilerin de tepki vermesinin önüne geçmi, tabandan gelen mücadele isteini bastrmtr. Toplu sözle-

meler içilerin deil, patronlarn çkarlar gözetilerek imzalanmtr. Türk Metal’e bal iyerlerinin hiçbirinde içiler
kendi istedikleri temsilcileri seçemiyorlar. Tüm temsilciler,
patronlarla anlalarak tepeden atanyor. Ayn ekilde, ube
ve merkezi düzeydeki yöneticileri seçen ve denetleyen de
içiler deildirler. Tam anlamyla bir çete örgütlenmesi söz
konusudur. Muhalif ve mücadeleci içiler gangster yöntemlerle susturulmakta ve patronla ibirlii yaplarak iten atlmaktadr. te tüm bunlardan dolay da patronlar Türk
Metal’i mücadeleci sendikalara kar desteklemektedirler.
çi hareketini bekleyen tehlikelerden biri de, bürokratlar
eliyle snf hareketinin egemenler arasndaki kamplama
ekseninde bölünmek istenmesidir. Bürokrasi eliyle sendikalar ya AKP’nin ya CHP’nin ya da MHP’nin kuyruuna taklmak isteniyor. Oysa içi snf ile patronlar snfnn temsilcisi olan bu partiler arasnda hiçbir ortak çkar yoktur.
Sendikalarn görevi içi snfnn bamsz snf çkarlar temelinde hareket etmektir. Sendikalar içi kitlelerini u ya da
bu düzen partisine oy vermeye deil, haklarn almak üzere
mücadeleye çarmal ve bu mücadeleyi örgütlemelidirler.
Eer bugün sendikalarmz bürokrasi tarafndan felce
uratlmsa bunun nedeni yeterince örgütlü olamaymzdr. Sendikaya üye olmakla görevimizi tamamlam olmuyoruz. Tabanda yaratacamz örgütlülükle sendikalarmza
sahip çkmal, denetlemeli ve içi snfnn çkarna hizmet
etmeyen sendikaclar alaa etmeliyiz. Bugün önümüzdeki en büyük görevlerden biri, tabandaki örgütlülüümüzü
gelitirip güçlendirerek, bürokrasiyi ve gangster tipi sendikaclar sendikalarmzdan defetmektir. Bunu yapmakszn
patronlarn saldrlarna kar koyamayz. ten atmalar
durdurmak, krizin bedelini patronlara ödetmek ve haklarmz koruyup gelitirmek istiyorsak sendikalarmz gerçek
birer mücadeleci içi örgütü haline getirmeliyiz! 
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ten atmalar durdurulsun, i saatleri düürülsün, herkese i!
Ücretsiz izinler ücretli izinlere çevrilsin!
Herkese i güvencesi salansn!
Sendikasz çaltrmaya son!
Asgari ücret vergi d braklsn, vergiler patronlardan kesilsin!
çilerin kredi kart, elektrik, su ve doalgaz borçlar silinsin!
Elektrie, gaza ve suya zamlar durdurulsun, yaplan zamlar geri
alnsn!

Gda fiyatlar ucuzlatlsn!
Ev kiralar dondurulsun!
Emekçilere parasz salk, eitim, konut ve ulam!
Patronlarn muhasebe defterleri içilere açlsn! Üretimde içi
denetimi!
x Kriz gerekçesiyle kapatlan veya tensikata urayan fabrikalar
içilerin yönetimine!
x sizlik sigortas fonu içi yönetimine!
x sizlik sigortas ödenei i buluncaya kadar ödensin!
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Bürokrasiyi ve Gangster Sendikaclar
Sendikalarmzdan Def Edelim!

Türk Metal’in Gangster
Sendikaclna Kar Savaalm!
Bir grup metal içisi
izler metal sektöründe çalan bir grup Türk Metal üyesi içiyiz. Türk Metal gerçeini en yaknndan yaayan
içiler olarak bizler de sitenizde açtnz “Özbek ve Çetesi,
Türk Metal Gerçei” bölümünde, içi kardelerimizle düüncelerimizi paylamak istiyoruz.
15 ubat günü Kadköy’de “Krize ve ten Çkarmalara
Kar” düzenlenecek olan miting öncesinde, sendikaclar bizim çaltmz fabrikada da çarda bulunmulard. Çou
içi arkadamz bu mitinge, kendilerine yaplan haksz uygulamalara kar çkmak için orada bulunmalar gerekirken,
sendikaclarn basks altnda katld ve alanda kendi taleplerini deil, Mustafa Özbek ve ekibinin çkarlarn simgeleyen sloganlar atmaya mecbur brakld. Gerçekten de haklarn savunmak için mitinge katlmak isteyen arkadalarmz da vard; ancak onlar da miting baladnda neden
oraya getirildiklerini anlaynca kortejlerden ayrlmak zorunda kaldlar. Birçok arkadamz ellerine tututurulan Özbek
flamalarn görünce alan terk etti, kortejden ayrlamayan
dier içi arkadalarmza da “Özbek bizim babamz, Özbek
nerede biz oradayz” gibi sloganlar attrld. Mitingin düzenleni amacna uygun, yani “krizin bedelini patronlar ödesin,
isizlie kar ortak mücadele” gibi taleplerin hiçbir ekilde
esamisi okunmamtr. Alanda mitingi provoke ederek baltalama çabalar ise boa çkartlmtr.
Yaanan onca grev ve direni varken, birçok içi arkadamz ilerinden atlyor birçou da ücretsiz izinlere gönderiliyorken, içiler istifaya zorlanyorken, azlarndan bunlarla
ilgili tek bir söz bile duyamadmz Türk Metal’in bu sendi-
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ka aalar, bugün lügatlarna “içi” sözünü ekliyorlar.
Sendikasna “tekilat”, örgütlenmeye “tekilatlanma”, içilere de “çalan” sfatn uygun bulan bu gangsterlerin, “mitingi örgütleyenin Özbek olduu” yalannn altndaki gerçekler nelerdi?
Türk Metal bürokratlar, Mustafa Özbek’in ve onun finansal destek salad iddia edilen Ergenekon’un propagandasn yapmak amacyla, binlerce metal içisini alana
çarp, kirli çkarlarna alet etmeye çaltlar. Ergenekon,
bata içi snfnn mücadelesi olmak üzere, aydnlara ve
Kürt halkna kar örgütlenmi ve karanla hizmet eden bir
yapdr. Bu örgüt sendikalarn içine de szmaya çalmtr.
Türk Metal sendikasnn eski genel bakan yardmcs
Mahmut Tademir bir televizyon kanalna yapt açklamada bu ac gerçei itiraf ediyordu. JTEM’in Türk Metal sendikasnda toplantlar yaptn söylüyordu.
Bugün Mustafa Özbek içilerin adaletiyle yarglanmyor.
Onu yarglayan, egemen snflarn iç çatmas oldu. Eer
yerine gelecek kiiyi biz kendi irademizle seçip oraya getirmezsek o da bizi temsil etmeyecek ve deien bir ey olmayacak. O yüzden Türk Metal sendikasna üye içiler olarak
bu gangsterleri sendikalarmzdan kovmaktan baka yolumuz yok. Onlar bütün karanlk ileriyle beraber tarihin
çöplüüne gönderecek militan bir mücadele için, bilinçle
kuanmal ve örgütlenmeliyiz.
Kahrolsun Gangster Sendikaclk!
Yaasn Örgütlü Mücadelemiz!
Yaasn Militan Snf Sendikacl!
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On Binler Kadköy Meydanndayd!

Esenler’den bir grup içi
ubatta Kadköy’de on binlerce içinin sesi yankland. Sendikalarn düzenlemi olduu “krizin faturasn ödemeyeceiz” mitingine, Türk-, DSK ve KESK’e
bal sendikalarn yan sra, demokratik kitle örgütleri,
emekten yana siyasi partiler ve devrimci gruplar katld.
Dondurucu havaya ramen içiler cokuyla sloganlarn, taleplerini haykrd. Mitinge katlan on binlerce içi, patronlara, “ayanz denk aln, yaam olduumuz kriz bizim deil sizin eserinizdir, faturasn da siz ödeyin” dedi. Kürsüden
atlan sloganlar içi-emekçilerin cokusuna coku katt.
Biz UD-DER’li içiler de krizin bedelini patronlara ödetmek hedefiyle alanda yerimizi aldk. Sabah erken saatte
Esenler temsilciliimizde toplanp yola koyulduk. Yolda
marlarmz ve sloganlarmzla coarak Kadköy’e vardk.
Sonra dier temsilciliklerimizden gelen içi arkadalarmzla
buluup kortejimizi oluturup sloganlarmz ve taleplerimizi
haykrdk: “Krizin faturas patronlara!”, “ saatleri ksaltl-
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“Ylgnlk
Yok Direni
Var! Ya Hep
Beraber Ya
Hiçbirimiz!”
Mersin’den direniçi bir içinin
çocuu
ersin limannda çalan içilerin iten çkarlmasyla tüm ailelerde olduu gibi bizim evimizde de geçim sknts balad. Sendika nedir bilmezken, imdi sendikal olmak için direnen
babamla pek çok ey örendik.
Atlan içilerin eleriyle, anneleriyle,
kundaktaki bebeklerle, tüm çocuklarla
direnie, eylemlere, mitinglere katlyoruz en ön sralarda. Babam da sahip ol-

M

sn, herkese i”, “Ücretsiz izinler durdurulsun”, “Yaplan
zamlar geri alnsn”, “Parasz eitim, parasz salk”...
çinden geçtiimiz süreç gösteriyor ki, buna benzer mitingler gene olacak; çünkü artk sorunlarmz susulacak boyutlar çoktan at. Dostlar, artk susmayp haykrmann zaman gelmedi mi? Biz UD-DER’li içiler olarak tüm içi
kardelerimizi alanlarda sorunlarmz ve taleplerimizi haykrmaya çaryoruz. Biliyoruz ki, sorunlarmz ancak biz içiler fabrikalarmzda, iyerlerimizde birlik ve beraberliimizi arttrdmz ve örgütlendiimiz zaman çözebiliriz. Yani
ya örgütlüyüzdür ve her eyizdir ya da örgütsüzüzdür ve
hiçbir eyizdir.
Biz içiler örgütsüz ve bilinçsiz olduumuz sürece bu sistemin tüm pisliklerine maruz kalyoruz. ten atlan, açlk ve
sefalet koullarna mahkûm braklan biz içi snf oluyoruz.
Açlk, sefalet kapitalizmin eseridir. Kapitalizmi ykp yeni bir
dünya kuralm. Yeni bir dünya için;
DÜNYANIN BÜTÜN ÇLER BRLEN!

mas gereken haklar burada örendi,
bunu uygulamak, korumak için mücadele veriyor. Bu haklar için dier içi
arkadalaryla birlikte direniyor. Ve bize
ilerde çaltmzda nasl mücadele etmemiz gerektiini gösteriyor. Ben de
daha önce mücadele etmeyi bilmezken, u anda 5 kardeimle beraber,
içilerle birlikte yumruumu skarak,
bararak destek veriyorum. Okuduklarmla dinlediklerimle örendim ki,
her eyi üreten babam gibi içiler olma sna ramen, üretilenleri sahiplenenler patronlardr.
Bu direni sadece hak almay öretmedi bana, hayatm da deitirdi.
Liseye gitmem gerekirken maddi skntlar yüzünden okulu brakp çalmaya balamtm. Sonra kriz beni de
vurdu, imdi i bulamyorum. Direni
alanna gelen örenci ablalar aabeyleri gören babam beni seneye
okula yazdrmaya karar verdi. Hakkn arayan, örenen, öreten, babam
gibi içilerin yannda olan bir örenci
olacam artk. u anda direni büyüyerek sürüyor. çiler haklarn birlikte
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güçlüce bararak, haykrarak ve artan
desteklerle birlikte mücadele ederek kazanacaklar. Bir kez daha görüyorum ki
direniler bize birçok ey öretti. Hep
birlikte mücadele etmeyi örenmek için
hak aranan her yerde olmalyz. 
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ZF Sachs’ta çi Kym
G
ebze Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ZF Sachs fabrikasnda 9 Mart tarihinde 24 içi,
kriz gerekçesiyle iten atld. Yaklak
500 içinin çalt fabrikada süspansiyon sistemleri üretiliyor. Türk
Metal’in örgütlü olduu fabrikada

iten atlmalara kar sendikann
hiçbir tepki vermemesi, sendikann misyonu gerei pek aknlk yaratmad. 2008 sonunda imzalanan
MESS grup toplu sözlemeleri döneminde, Türk Metal bürokratlar,
öncü içilerin seslerini yükseltme-

sinden son derece rahatsz olmulard. Bu süreç sonrasnda, öne çkan içiler bir bir atlmaya balanmt ve atlmalar halen devam ediyor.
Ekonomik krizin yükünün içilerin srtna yklmasna yardmc olan
ibirlikçi Türk Metal bürokratlarna
ve bir bütün olarak patronlar snfna kar mücadeleyi yükseltelim. 

Procter&Gamble
çileri Grevde
G

ebze Organize Sanayi Bölgesinde
(GOSB) bulunan Procter&Gamble’da,
193 içi, 18 ubatta greve çkt. DSK’e
bal Tümka- sendikasnn örgütlü olduu
fabrikada, patronun toplu sözleme görümelerinde sfr zam dayatmas karsnda
içiler mücadele karar aldlar. Fabrikann 7
gün 24 saat üretim yaptn belirten grevci
Procter&Gamble içileri, patronun krizi frsata çevirmek istediini vurguladlar. Kriz dolaysyla, sona eren toplu i sözlemesinin son
alt aynda hak ettikleri dönem zammndan
feragat ettiklerini, buna karn patronun
yine de kötü niyetli davrandn söylediler.
Yaanan ekonomik krizi frsata çevirmek için uraan
Procter&Gamble patronuna en iyi cevab GREV kararyla içiler verdi. imdi snf dayanmasn örerek,
snf mücadelesini yükseltme zamandr. GOSB bölge-

sinde grevlerinin sekizinci ayn geride brakan E-Kart
içileriyle de dayanmann güçlendirilmesi önemlidir. UD-DER’li içiler olarak tüm snf kardelerimizi
GOSB’da grevde bulunan Procter& Gamble ve E-Kart
içileriyle dayanmaya çaryoruz. 

E-Kart Grevi 263.
Gününde!

PTT çilerinden
Basn Açklamas

Gebze’den UD-DER’li içiler

G

ebze Organize Sanayi Bölgesinde Kurulu olan Eczacba
E-Kart fabrikasnn 19 içisi, 16 Haziran 2008’de greve
çktlar. Banka kart üreten 120 içinin çalt fabrikada Türk’e bal Basn- sendikas örgütlü bulunuyor. UD-DER’li içiler olarak, mücadelelerinin ilk günlerinden beri yalnz brakmadmz içi arkadalarmz grevlerinin 263. gününde bir kez
daha ziyaret ettik.
Grev buyunca yaadklarna deinen arkadalarmz unlar
söylediler: “Patronlar snfnn saldrlarna kar her koulda hazrlkl olmamz gerekiyor. 263 gün içinde bizim çkardmz en
önemli derslerden biri bu. Dieri ise nereli olursak olalm biz
biliyoruz ki artk, bizler dünya içi snfnn bir parçasyz ve çkarlarmz dorultusunda hareket etmeliyiz. Onun içindir ki buradaki mücadelemizi kazanacamza inanyoruz.” 
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G

ebze’deki PTT içileri 25 ubatta sloganlar
eliinde eski Öretmen Evi’nin önünden
PTT müdürlüüne kadar yürüdüler. Haber-Sen
sendikasnda örgütlü içiler, yürüyüün ardndan
bir basn açklamas yaptlar. Açklamada krizin
giderek derinletii ve birçok içinin iten atld
ifade edildi. Ayrca, kriz bahane edilerek kendi
ikollarnda da çalma koullarnn zorlatrld,
ücretlere zam yaplmad ve çok düük mesai
ücretleriyle hafta sonlar bile çalmaya zorlandklarn anlattlar. Yaanan tüm sorunlarn örgütlenerek ve mücadele edilerek alacann altn çizen içiler sloganlar atarak basn açklamasn sona erdirdiler. 
içi dayanmas • 15 Mart 2009 • no: 12
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Sinter ve Gürsa
çilerinin Sargazi
Yürüyüü
22

Aralktan bu yana fabrika kapsnda direnite olan
Sinter Metal ve Gürsa içileri, 5 Martta Sargazi
Demokrasi Meydan’na kadar uzun bir yürüyü gerçekletirdiler. Sinter Metal fabrikas
önünde bir araya gelen Sinter ve Gürsa içileri, saat 16.30’da kortej oluturarak yürüyüe
geçtiler. Birleik Metal- flama ve bayraklar
eliinde yürüyen içiler, eylemin sonuna kadar canllklarn korudular, sloganlarn hep
bir azdan haykrdlar. UD-DER olarak bizler
de Sinter ve Gürsa içilerinin yannda yer
alarak onlara destek verdik.
Alanda toplanan kitleye hitaben BMS
Genel Bakan Adnan Serdarolu bir konuma yapt. Konumasnda, Sinter ve Gürsa içilerinin 74 gün önce sendikal örgütlenme
hakkn kullandklar için iten çkarldklarn
hatrlatarak unlar söyledi: “Anayasa içiler

sendikalamakta özgürdür diyor. Fakat içiler örgütlenmeyi gerçekletirdikten bir gün sonra 400 içi iten çkarlyor.
Hükümetlerin bütün söyledikleri yalan çkyor. Patron, içiler örgütlenince krizi fark ediyor ve krizi bahane ederek
içileri çkaryor.”
Krizin nedeninin kapitalizm olduuna dikkat çeken
Serdarolu, kapitalizm hükmettikçe krizlerin de devam
edeceini, krizin yoksullar daha da yoksullatrdn söyledi. Sermaye içinde sürmekte olan kaykç kavgasna taraf olmayacaklarn da sözlerine ekledi. 

zmir’de Belediye çilerinden Taeronlatrmaya Kar Açlk Grevi
zmir’den bir UD-DER üyesi



zmir’in temizlik ve bahçe ilerini
yapan içi kardelerimiz, ekonomik ve sosyal haklarn savunmalarnn ve örgütlenmelerinin önüne
geçmek için, belediye tarafndan iki
taeron firmaya ayrlmlar. zmir’in
güney bölgesinde çalan içiler Vira
taeron irketi, kuzey bölgesinde çalan içiler ise Kürat taeron irketi
altnda çalyorlar. Kürat taeron
irketi çats altnda çalan içilerin
ilerin bitmesine 1 hafta kala topla-

narak bir eylem karar almasndan 2
saat sonra Kürat yönetimi içilerle
bir görüme yapyor ve içilerin
zta bünyesine alnaca sözünü veriyor. Ancak irket sözünde durmayarak içilerden habersiz yeni bir
ihale düzenleyip içileri baka bir taeron irkete devrediyor.
31 Aralk 2008 tarihinden bu yana, güney bölgesinde çalan 600
içi iten atld. Bu iten atlmalarn
ve taeron sisteminin sonlandrlmas amac ile güney bölgesindeki bir
grup içi Konak Meydannda açlk
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grevi balattlar. çiler 7 Ocak 2009
tarihinden bu yana açlk grevini sürdürüyorlar.
Biz de UD-DER’liler olarak onlar grev yerinde ziyaret ederek, onlara destek verdiimizi ve yanlarnda
olduumuzu gösteriyoruz. Onlarla
sohbet ederek onlara bültenlerimizi
ulatryoruz. Bizi kurtaracak olan
sadece örgütlü ve bilinçli mücadelemizdir. Dünyann bütün içileri, bilinçli ve örgütlü mücadele için birlein! 

www.uidder.org
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Vodafone’da
çi Kym


ki bin sekiz yüz içinin çalt Vodafone’da 5 Martta 260 içi iten çkarld. Vodafone’da yaanan içi kymna kar, 6 Martta Maslak’taki Plaza
önünde eylem yapld. “Plaza Eylem
Platformu” tarafndan gerçekletirilen
basn açklamasnda, beyaz yakal içilere kar yürütülen adaletsiz uygulamalara son verilene kadar ylmadan
mücadele edilecei duyuruldu. Eyleme iten atlan birkaç Vodafone içisi,
IBM temsilcileri, MKB temsilcileri,
ATV grevcileri, Çar Merkezi Çalanlar Dernei, Bank-Sen ve DSK
yöneticileri katld.
Vodafone, 260 içinin iten
çkarlacan duyurup, içilerin bu fikre sessizce boyun emesini istemiti. 5
Mart günü öleden
sonra plaza önüne
ambulans çarld. Her
kata, her zamankinden 4
kat fazla güvenlik görevlisi yld. ten çkarlacak olan içilere sakinletirici haplar verildi.
ten çkarmalardan

iki gün önce Vodafone yönetimi, basna, 500 kiinin ie alnaca açklamalar yapmt. Böylece irketin büyüdüü mesaj verilerek borsadaki deerinin yükselmesi hedeflenmiti.
Krizi “kazanca” dönütürmek isteyen Vodafone yönetimi, içi saysn
azaltarak daha ucuz içilere daha çok
i yüklemek istiyor. Üstelik iten atlmayan içiler, her an atlmay bekleyerek var güçleriyle çalmaya zorlanyor.
Ancak beyaz yakal içiler, örgütlenmekten alabildiine kaçnyorlar.
Tüm bu sorunlara kar, plazalarda
çalan beyaz yakal içiler ortak bir
platform altnda toplanyor ve dayanma eylemleri düzenliyorlar. Son eylem de bunlardan biriydi. Eylemde basn
açklamasn
“Plaza
Eylem

Platformu” adna Nedim Akay gerçekletirdi. Akay, biliim, iletiim, bankaclk, eitim, finans, salk, basn gibi birçok alanda, çok sayda “örgütlenmemi” beyaz yakal içinin iten çkarldna ya da ücretsiz brakldna dikkat çekti. Akay, “Bizler IBM’e, ATV-Sabah’a, Vodafone’a ve dierlerine yllarca para kazandrdk. 2008’de Vodafone 12,6 milyar dolar büyüme ve kâr
açklad. Vodafone çalanlar yllarca
düük ücretle çaltrlmalarna ramen, milyar dolarlar kazanan irkete
kar sesini çkaramam, bugün daha
fazla kâr isteyen yöneticilerin kurban
olmutur. Beyaz yakal içiler olarak
emeimize ve onurumuza sahip çkacaz, hakszlklara ve sömürülmeye
kar mücadele edeceiz” dedi. 

Kadköy’de Kadn
çi enlii
7

Martta Kadköy Akta Düün Salonunda bir araya gelen sendikalar (Basn-, Birleik Metal-,
Dev Salk-, Deri-, Kristal-, Petrol-, Tek Gda, Tez Koop-, Hava-) “Kadn çi enlii” adyla
bir etkinlik düzenlediler. Etkinlie ayrca Desa Deri,
Sinter Metal, ATV-Sabah önünde direnilerini sürdüren
kadn içiler ile Irakl kadn sendikaclar da katldlar.
UD-DER’li kadn içiler olarak bizler de oradaydk.
DSK’li kadnlar adna yaplan konumada, “Kapitalizmin bize uygun gördüü rolü kabul etmeyeceiz.
Kadnlar için üç çocuk dourmay uygun görüyorlar…
Kapitalizm kendi krizini zenginleme frsat olarak görüyor, bize ise cehennemi reva görüyor. DSK’li emekçi kadnlar olarak bunlar asla kabul etmeyeceiz” denildi.
Bu konumadan sonra, Dario Fo’nun “Japon Kuklas”
adl oyunu sahnelendi. çiler tarafndan beeniyle izlenen
bu oyunun ardndan, direnilerini Desa, Sinter ve ATV’de
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sürdüren kadn içiler sahlerini alarak direnileri hakkonumalar yaptlar. Irakl
lar da Kürtçe birer konuma ger-

nede yerknda ksa
kadn sendikacçekletirdiler.
Günyüzü Müzik Topluluu ile Nurcan Erten adl solist srasyla sahne alarak Arapça, Kürtçe ve Türkçe arklar seslendirdiler. Halay ve oyun havalarnn ardndan enlik sona
erdi. 
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DÜNYA Ç HAREKETNDEN

Belçika Posta çileri Grevdeydi

B

elçika’daki 30 bin posta çalan 3-5 Mart tarihleri arasnda
ülke çapnda 3 günlük bir grev gerçekletirdi. Grev tüm
posta hizmetlerini 3 gün boyunca durdurdu. 3 Martta meydanlara inen posta içileri, özelletirmeleri, i güvencesinin ortadan
kaldrlmasn, tam süreli çalan içilerin saysnn azaltlarak yerini part-time çalmann almasn protesto ettiler.
çilerin srtndan muazzam kârlar elde eden irket, içilere
yönelik saldrlarn alabildiine trmandryor. Belçika posta iletmesi, Danimarka devletine ait olan posta iletmesinin
%25’lik hissesini de satn alm bulunuyor. 

ran’da çilere Yönelik
Saldrlar Devam Ediyor



ran’da Ahmedinecad yönetimi, krizin derinlemesiyle birlikte
artmaya balayan içi eylemlerinin ülke dna szmamas için
elinden geleni yapyor. çi hareketinin önünü kesmek için sendika yöneticilerini tutuklayarak gözda veriyor, grevleri engellemeye çalyor.
Haft Tapeh ekerkam çileri Sendikas yönetim kurulu
üyesi 5 içi hakknda, Half Tapeh’te gerçekletirdikleri grev ve
burada kurduklar bamsz sendika nedeniyle 23 ubatta dava
açld. Kadn Konseyi üyesi Suzan Raazani ile çi Örgütlerine
Yardm çin Koordinasyon Komitesi üyesi iva Hairabady ise
18 ubatta krbaçla cezalandrld. Her ikisi de geçen ylki 1
Mays eylemlerine katlmaktan suçlu bulunmulard. Birkaç ay
içinde onlarca mücadeleci içi ran güvenlik güçleri tarafndan
tutukland. Tutuklanan içilerin serbest braklmas için dayanma kampanyas örgütleyen çi Örgütleri Dayanma Konseyi
bütün dünya içi örgütlerine dayanma çarsnda bulunuyorlar. 

rlanda’da 120 Bini
Akn çi Yürüdü



rlanda’nn bakenti Dublin’de 120 binden fazla içi, ekonomik krizin faturasnn içi snfna çkarlmasna kar sokaa
çkt. Burjuvazi her yerde olduu gibi rlanda’da da krizin yükünü içi snfna ykyor. rlanda hükümetinin son saldr hamlelerinden biri de 350 bin kamu içisine ek vergi bindirmek. 21
ubatta gerçekletirilen eylemde içiler sermaye snfnn saldrlarn protesto ettiler. Mitingde kamu içilerinin yan sra özel
sektör içileri de yer aldlar.
“Kelt Kaplan” olarak nitelenen ve AB’nin büyüme mucizesi
olarak gösterilen rlanda bugün gelinen noktada ekonomik krizden en çok etkilenen ülkelerden biri durumunda bulunuyor.
2008 sonbaharndan bu yana rlanda’da isizlik ç gibi artmaya balad. AB’nin 4 milyon nüfuslu bu küçük ülkesinde, isizlik
yardm alanlarn says, Ocak aynda tarihinin en yüksek düzeyine çkarak 326 bine ulat. Sermayenin saldrlarna dur diyebilmek için içi snfnn sesi tüm dünyada daha gür çkmak zorunda. 
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talya’da Grev Hakk
Snrlanyor



talya’da Silvio Berlusconi hükümeti, hazrlad yeni
yasa tasarsyla, ulam sektöründe gerçekleecek
grevlerin önünü kesmeyi hedefliyor. Tasarya göre, grev
çarsnn yaplabilmesi için bir takm koullarn yerine
getirilmesi gerekiyor. Buna göre, sendikann içilere
grev çars yapabilmesi, ulam sektöründe çalan içilerin yüzde 50’sini temsil etmesi artna bal olacak.
Sendikann içilerin ancak yüzde 20’sini temsil etmesi
durumunda ise ulam içilerinin en az yüzde 30’nun
oy birlii art aranacak.
Ulam içileri i durdurup greve çktklarnda yollar
ve havaalanlarn bloke ediyorlar, böylece olaan yaam büyük ölçüde etkileyebiliyor. talyan içi snf uzun
yllar boyunca yürüttüü mücadele sayesinde bu güce
ulaabilmi durumdadr. talyan hükümeti söz konusu
tasaryla içilerin bu gücünü krmak istiyor. 

Ukrayna: Kherson
çileri Yönetim
Binasn gal Etti

U

krayna’nn en büyük ve en eski fabrikalarndan
olan ve tarm makineleri üreten Kherson fabrikasnda çalan 300 içi, 3 ubatta yönetim binasn igal
etti. Geçtiimiz yln Eylül ayndan bu yana ücretleri
ödenmeyen içiler, birikmi ücretlerinin ödenmesini,
patronun banka hesaplarnn dondurulmasn ve fabrikann devletletirilmesini talep ediyorlar. Fabrika bütünüyle direniçi içilerin oluturduu içi konseyinin denetimine girerken, giderek artan sayda içi de igale
destek amacyla fabrikann dnda dayanma eylemlerine katlyor.
Fabrikann kapanmas durumunda 1300 içi iini
kaybedecek. Bu yüzden içiler fabrikann patronlara
bedel ödenmeksizin devletletirilmesini, birikmi ücret
alacaklarnn da derhal ödenmesini talep ediyor. çi
konseyinin yaynlad bildiride, ayet sorun çözülmezse ailelerini açlktan ve souktan korumak için çok daha radikal eylemlere giriecekleri vurgulanyor.
Bir yanda milyonlarca içi ve emekçi i ve ekmek talep ederken, patronlar snf kârsz ya da riskli bulduklar için üretimi durduruyor, halk isizlie ve yoklua sürüklüyor. te bu yüzden içiler, kapanan fabrikalara el
koymakla ie balayp, üretimi ve tüm ekonomiyi içi
ve emekçilerin ihtiyaçlar dorultusunda planlamay hedeflemek durumundalar. Bunun yegâne yolu ise, içi
konseylerinde birleecek milyonlarca içinin siyasi iktidar eline almas ve bu akld, anarik, insan deil kâr
esas alan kapitalist sömürü düzenine son vermesidir. 
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eitim seminerleri ve etkinlikleri içi tiyatrosu film gösterimleri içi korosu müzik çalmalar resim-folklor-gitar-balama kurslar eitim seminerleri ve
etkinlikleri içi tiyatrosu film gösterimleri içi korosu müzik çalmalar resim-folklor-gitar-balama kurslar eitim seminerleri ve etkinlikleri içi tiyatrosu

UD-DER’de GEÇEN AY

Çözüm Mücadelede!
U

D-DER’in çeitli bölge ve semtlerde sürdürdüü çalmalar büyük
bir disiplin, özveri ve artan bir katlmla
devam ediyor. Geçen ay bütün temsilciliklerimizde e zamanl seminer ve film
gösterimleri yaptk. Yan sra direni ve
grevleri ziyaret ettik ve mitinglere katldk. Krizin ve savan içi snfn “teet”
geçmedii ortada. Gerçekletirdiimiz
tüm etkinliklerde snf kardelerimize,
tek çözümün içi snfnn mücadelesinden geçtiini anlatyoruz.
ubat’n 15’inde sendika konfederasyonlar öncülüünde Kadköy’de düzenlenen mitinge katlan on binlerce içi, sömürü düzenine olan öfkesini ve taleplerini haykrd. Çeitli ikollarndan
içilerin katlmyla oluan UD-DER
korteji de, miting boyunca snf disiplinini ve cokusunu sürdürdü. “Krizin Faturas Patronlara!”, “Kahrolsun Gangster Sendikaclar!”, “Tüm Çalanlara 
Güvencesi!”, “Sefalet Ücretine Hayr!”,
“Dünyaya Bar çilerle Gelecek!”,
“Ulusalc Deil Enternasyonalistiz!” sloganlarn haykrdk. Kortejimizde sk sk
haykrdmz “Kriz, Sava, sizlik: Çözüm çi ktidarnda” sloganyla içi snfnn kurtuluunun kapitalizmi alaa
etmekten geçtiini vurguladk.
UD-DER’in bütün temsilciliklerinde
düzenli olarak gerçekletirdii seminerlerin geçen ayki konusu “Kriz, Sava ve
çi Snf” idi. Seminerde, savalar dur-
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duran, krizin faturasn patronlara ödettiren içi mücadeleleri tarihsel ve güncel
örneklerle ilendi. Semineri içi kardelerimiz ilgiyle izlediler.
UD-DER’in aylk içi bülteni olan
“çi Dayanmas”n da her hafta fabrikalarda, sanayi sitelerinde, içi mahallelerinde ve içilerin youn olduu ulam
noktalarnda içi kardelerimize ulatrmaya devam ediyoruz. Derneimiz
bünyesinde fabrikalar arasnda sürdürdüümüz futbol karlamalarna da devam ediyoruz. Spor tekellerinin içileri
fanatikletirdii, tribünlerde birbirine
düürdüü, sahte baarlarla oyalad
yoz kültüre kar, UD-DER’li içiler, sahada da fabrikada da dayanmay ve
birlik olmay ön plana çkaryorlar.
Geçen ay derneimizin içi filmleri
kuanda iki ayr film izlendi. Ankara’da “Seattle’de syan” ve Esenler’de
ise “Hasta” adl film. Her iki film de
ABD’de yaanan snf çelikilerini perdeye yanstyordu. “Hasta” filmi ABDde milyonlarca içinin nasl salk güvencesinden yoksun braklp ölüme
terk edildiine iaret ederken, “Seattle’de syan” filmi de Amerikan içilerinin Dünya Ticaret Örgütü gibi emperyalist kurumlara kar mücadelesine
vurgu yapyordu. Filmler sonrasnda
yaptmz tartmalarda, ABD emperyalizmine duyulan hakl öfkenin Amerikan içilerine kar bir dümanla dö-

nümemesi gerektiinin de alt çizildi.
8 Mart günü, UD-DER temsilciliklerinde, Uluslararas Emekçi Kadnlar Günü vesilesiyle düzenlenen enliklerde bir
araya geldik. Grev ve direnilerini sürdüren Sinter ve ATV-Sabah içileri, birçok sektörden içi ve ev kadnlar etkinliimize katld. Etkinlikte özellikle u
nokta öne çkt: Kadn içiler mücadeleye katlmadan özgürleemezler ve içi
snf kurtulamaz. arklarmz, marlarmz ve halaylarmzn yan sra, içi kürsüsünde söz alan kadn ve erkek içiler
omuz omuza mücadelenin önemini dile
getirdiler.
UD-DER temsilciliklerinde geçen ay
boyunca gerçekletirdiimiz etkinliklerin
yan sra, direni ve grev mücadelelerini
sürdüren içi kardelerimizin de yanndaydk. Tersane bölgesinden deriye,
metalden tekstile, salktan eitime dek
çeitli sektörlerde yürüyen mücadelelere
destek veriyor ve mücadeleyi büyütmeye çalyoruz. Bizler, küçük kanallardan
akan mücadele dereciklerinin eninde
sonunda tüm dünyay saran dev dalgalara dönüeceinden eminiz. Sermayenin tüm dünyada neden olduu kriz
ve savalardan, isizlik ve yoksulluktan
kurtulmann tek yolunun içi snfnn
uluslararas mücadelesi olduunu biliyoruz ve bu bilinçle hareket ediyoruz. 
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ETKNLKLERMZDEN

çi Dayanmas Mersin’de
Direniçi Liman çileriyle
Mersin’den bir içi
çi Dayanmas bültenimizi, Mersin
Limannda direnilerini sürdüren
Akan-Sel içilerine de ulatrdk. Dünyadan ve Türkiye’den direnileri, grevleri, krize kar mitingleri ve içi haklarna dair haberleri ve yazlar okuyan içilerin bültenimize ilgisi görülmeye deerdi. Bir içi “yalnz deiliz bak, insann
olduu her yerde hak arama mücadeleleri yaplyor” dedi yanndaki içi arkadana. Haberleri konutular, birbirlerine gösterdiler, sahiplendiler snfmzn
hakl taleplerini, mücadelelerini.
nternet sitemize de bakm baz içi
arkadalar. “Benim düündüklerimi,
içimden geçenleri yazmlar” diyor
biri, içi snfnn mücadeleci sesinin ortak olduunu hissederek. Bu bültene
yazanlarn da, basanlarn da onlar gibi
mücadeleci içi olduunu duymak daha
da sevindiriyor içileri. “Bizler isteyince
neler yapabiliyoruz” dediler. Sendika
bakan da bu konumalar srasnda,



Mersin liman direniinin, çoluk çocuk,
anne, e, çalan içi, atlan içi tüm aileyi kapsamasna ve bunun olumluluuna vurgu yapt. “Çalan içilerimiz, öle
tatilinde, i çklarnda, kortej halinde
sloganlarla direnie katlyor her gün.

Hayat m, Yoksa Para m?
Esenler’den bir metal içisi
D-DER’in düzenlemi olduu film etkinliinde çeitli iyerlerinden içi kardelerimizle beraber Michael
Moore’un Hasta adl filmini izledik. Filmde Amerika’daki
salk sistemi eletiriliyordu.
nsanlarn özel sigorta irketleri tarafndan nasl ölüme
terk edildiini,
bize özgürlükler ülkesi diye anlatlan
ABD’nin aslnda insanlar için ne kadar ölümcül olduunu
gördük. Hastane masraflarn ödeyemedii için hastanelerde rehin tutulmalar, hasta yaknlarna hastanenin temizlik
ilerinin yaptrlmas, devlet hastanelerindeki hasta kuyruklar, muayene ücretlerinin arttrlmas, birçok ilacn sigorta
kapsam dna çkarlmas, iyerlerimizdeki salk ekibinin
yetersizlii, emekli yann ve prim gün saysnn yükseltilmesi ve bunlar gibi birçounun daha son SSGSS yasasyla
hayata geçirilmesi. te bunlarn hepsi de bizim ülkemizde
de olmuyor mu?
çi kardeler, bizlerin de en temel haklarmz için mücadele etmemiz gerekmez mi? Zaten iten çkarmalar oluyordu, krizle beraber daha da art. Ücretsiz izinler, toplu iten
çkarmalar, elektrie, suya, gaza, gdaya vs. yaplan zamlar
sonuç olarak bizim hayatmz etkiliyor, patronlarnkini deil. Biz ölmüüz, aç kalmz, hastalanmz onlarn ve devletlerinin umurunda deil.

U
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Aileler haftada bir buray ziyaret ediyorlar, eylemlerde bu direnii sahiplenerek
en ön saflarda yer alyorlar. Mersin halk
daha duyarl olup direnie destek vermeli ki limanda yanan bu ate tüm
Mersin’i sarp dünya gündemine otursun” dedi. Direniçi içiler, ayrca, bültenimizin çkmasnda emei geçen ve direnilerine destek veren tüm içilere teekkürlerini ilettiler. Liman içileriyle dayanmay yükseltelim! 

Kardeler, biz bizi biliriz, içiler olarak yaam koullarmz
düzeltecek olan da birlik ve beraberlik çerçevesinde bizleriz.
“Biz içiler için hayatmzn paradan daha önemli olma zaman gelmedi mi?” deniliyordu bir film etkinliinde. Evet,
hayatmzn paradan daha önemli olma zaman geldi. Ya size göre kardeler? 

Salk Sistemini ve Yaadmz
Sorunlar Tarttk
 Gebze’den bir içi
ubat Pazar günü derneimizin Gebze temsilciliinde, çeitli fabrikalardan içi arkadalarn katlmyla salk sistemini ve yaadmz sorunlar tarttk. En temel ihtiyaçlarmzdan biri olan salk hizmeti artk bir sektör haline getirilmitir.
Yaadmz yüzylda teknolojinin muazzam bir gelime kaydetmesine ramen, her gün tedavi edilebilir hastalklardan
binlerce insan bile bile ölüme terk edilmektedir. Sermaye snf
ve onlarn temsilcileri, her gün yeni yasalar çkartarak ücretsiz
salk hizmetini ortadan kaldrmaya çalmaktadr. Daha fazla
kâr için insan saln hiçe sayan kapitalist sistem, çürümülüünü her geçen gün daha da gözler önüne sermektedir. Tpk
dier sorunlarmzda olduu gibi salk sorunlarmzn da mücadele edilerek alacann alt çizilen etkinlik, iir ve marlarla sona erdi. 

8

www.uidder.org

9

ETKNLKLERMZDEN

Krize ve Emperyalist Savalara Kar Örgütlenelim
 Aydnl’dan bir içi
rizin yaratt sonuçlar gün geçtikçe büyüyor. Krizin patlak vermesiyle beraber hemen hemen her sektörde içiler “kriz var” denilerek patronlar tarafndan iten atlyorlar.
Bu iten atmalar önümüzdeki dönemde artarak devam edecektir.
Yaanan sorunlarn gerçek nedenlerini göstermek için
Aydnl’daki Tuzla temsilciliimizde “Kriz, Sava ve çi
Snf” konulu bir etkinlik gerçekletirdik. Etkinliimizde, krizin ortaya çkmasyla beraber içilere yönelik saldrlar ve içilerin saldrlar karsnda aldklar tutumlar, sendikal olmann önemi, dünya genelinde krizle birlikte içilerin mücadelesi konular yer ald. Patlak veren krizin sadece iten atlmalarla snrl kalmayaca, emperyalist savan büyümesi gibi çok
daha kötü sonuçlar douraca vurguland. Emperyalist ülkeler krizden kurtulmak için bir kez daha dünyay kana bulayacaklardr. Afganistan’da, Irak’ta, Kafkasya’da balatlan sa-

K

valar üçüncü paylam savann baladnn göstergeleriydi. Emperyalist ülkeler imdiden kendi aralarnda saflamaya
baladlar. Türkiye’nin egemenleri de pastadan pay kapma
düüncesiyle savan içerisinde yer alp içi ve emekçileri
cepheye süreceklerdir.
Patronlar saldrlarn azgnca sürdürürken, içilerin de
kendi güçlerinin farkna varmalar gerekiyor. Gerek
Türkiye’de gerekse de dünyada birçok defa içiler bu güçlerini gösterdiler. Etkinlikte de bahsedildii gibi ksa zaman önce
2000 ylnda Arjantin içi snf krizin bedelini ödemeyi kabul
etmedi. Ülkenin pek çok yerinde içiler fabrikalarn igal
ederek patronlar kovdular. Fabrikalarda üretime devam
ederek denetimi ellerine aldlar. çi kitleleri Asya’dan
Avrupa’ya, Afrika’dan Amerika’ya dein fabrika igallerini
ve grevleri yaygnlatrm durumdadr. Krizleri ve emperyalist savalar ancak içiler bir araya gelerek durdurabilir. O
halde bu birlikteliin olumasn geciktirmemek gerekiyor. 

Yaasn 8 Mart!
Bostanc’dan UD-DER’li içiler
Mart Uluslararas Emekçi Kadnlar Günü dolaysyla Bostanc UD-DER’de düzenlediimiz etkinlie, grev ve direnilerden de
gelen çok sayda içi arkadamz katld. Hazrlanan program ilgi ile
izleyen arkadalarmz Snf Kürsüsü’nde söz alp yaadklar sorunlar
hakknda konutular.
Dikta plik fabrikasndan etkinliimize katlan ve iten atlan
bir kadn içi arkadamz, krizle birlikte yüzlerce içinin iten atldn
söyledi. Çounluunu kadn içilerin oluturduu fabrikada, 900 kiinin örgütsüzlüün bedelini çok ar ödediini belirtti. 8 Mart gününü
yaratan kadnlarn yeniden örgütlü mücadele içinde olurlarsa, haklarn ve içi arkadalarn koruyacaklarn dile getirdi.
Aralk ayndan bu yana direnite olan Sinter içileri de 8 Mart
etkinliimize katldlar. çiler adna söz alan bir Sinter direniçisi, yaadklar sendikalama mücadelesinden bahsetti. Sinter içisi, UDDER’de yaplan etkinliklerin anlaml ve önemli olduunu ifade ederek, tüm kadnlarn mücadele gününü kutlad.
Etkinlie katlan bir ATV-Sabah içisi de toplumu bilgilendirmesi gereken basn çalanlarnn sendika ve örgütlenme kelimelerinden
dahi korkuya kapldklarn aktararak, onur mücadelesi için grevi sonuna kadar yürüteceklerini söyledi. Sendikalama mücadelesi ve
grevleri hakknda bilgi veren grevci içi, plazalarda çalan içilerin
hiçbir güvencelerinin olmadn, tek doru yerin mücadele olduunu
ifade etti.
Eitim, salk, metal gibi sektörlerde çalan kadn içilerin ve 1
Mays Mahallesinde oturan bir annenin yapt konumalarda da 8
Mart’n ve kadnlarn örgütlenme içindeki öneminden bahsedildi.
Televizyon programlarnda “Dünya Kadnlar Günü” denerek egemen
snfn kadnlarnn yaamlarndan dem vurulduu söylenerek, bugün
asl konumas gerekenlerin emekçi kadnlar olduu vurguland.
Etkinliimiz sloganlarmz ve hep birlikte okuduumuz Enternasyonal
mar ile sona erdi. 
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Söütlüçeme’de
Film Gösterimi
Söütlüçeme’den bir matbaa içisi

B

iz içiler mahallelerimizde sosyal aktivitelerden
tamamen yoksun braklmz ve burjuva medya tarafndan bizlerin görüleri köreltilmi durumda. Bu tabii ki hep böyle gitmeyecek ve gitmemeli
de.
UD-DER’li içiler olarak Söütlüçeme Mahallesinde bir arkadamzn evinde film gösterimi
yaptk. Seattle’da syan adl bu filmin konusu,
Amerika’nn Seattle kentinde içilerin Dünya Ticaret Örgütüne kar gerçekletirdikleri miting idi.
Film biz içilerin bir araya geldiinde neleri baarabileceimizi anlatmada örnek olacak filmlerden birisi. Filmde aklmda kalan bir cümle vard: Neden
kaybedeceklerini bilerek ön saflarda duruyorlar?
Cevap: kazanacaklarna inandklar için! Bunun gibi birçok çarpc noktalar olan bir film gerçekten
de.
Bizler kendi vermi olduumuz emein karln almak istiyorsak eer, vermi olduumuz mücadeleye inanmamz gerekiyor. Film sonras yaplan tartmada katlan arkadalarmz kendi görülerini dile getirdiler. Herkesin kendince fikirleri var
olmasna ramen ortak düüncemiz aynyd: Bu
kapitalist sistemin bizlere hiçbir yarar yoktur. Tabii ki bu sistem kendiliinden yklmayacak.
Bunun için bilinçlenmememiz, örgütlenmemiz ve
kavgaya atlarak kendi alternatiflerimizi yaratmamz gerekiyor. En bata da snf dayanmasn gelitirmemiz gerekiyor. 
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Alpagut çi Yönetimi Deneyimi
S

ermaye snf yaanan ekonomik krizin faturasn iten
çkarmalar, ücretsiz izinler, hak gasplaryla içi snfna
ödetmeye devam ediyor. Krizin bandan bu yana iten çkarmalarn yaand birkaç fabrikada içiler iyerlerini terk
etmeyerek igal eylemleri gerçekletirdiler. Fakat içilerin
örgütsüz ve hazrlksz olmalar nedeniyle bu igaller ksa
bir süre devam edebildi.
Oysa mücadele tarihimizde, içi kardelerimizin kendi
taban örgütlülüklerini yaratmay baardklar fabrikalarda, yönetime el koyup üretimi yeniden örgütledikleri deneyimler de yaanmtr. Bu deneyimlerden en önemlisi,
1969 ylnda yaanan, Çorum l Özel daresine bal
Alpagut Linyit letmeleri igalidir.
1969 ylnda, Bamsz Çorum ve Ahalisi Maden çileri
Sendikas’nn örgütlü olduu Alpagut Linyit letmesinde çalan içilerin
zaten düük olan ücretleri bir de parça parça
ödeniyordu. Ayrca içiler çalma güvenlii için
gerekli teknik donanmdan da yoksunlard. Bu
sorunlarn giderilmesini
isteyen içilerin talepleri,
üretimin düük olduu
bahanesiyle
reddediliyordu. Bu durum karsnda fabrikada bir araya
gelip toplantlar düzenleyen içiler neler yapabileceklerini tarttlar. çlerinden seçtikleri temsilci arkadalarn sendikaclarla görümek üzere Ankara’ya gönderdiler. Fakat sorunlarnn çözümü konusunda sendikaclardan bekledikleri destei alamadlar. Sendika ube bakan Mehmet Kocatüfek, ayn zamanda iletmenin bölge müdürüydü. Kocatüfek içilerden
deil patrondan yana tutum almaktayd. Ama igalden
sonra tavr deitirecekti.
Bütün bunlara, zarar edildii gerekçesiyle 73 gündür
ücretlerin ödenmemesi de eklenince, 786 maden içisi 16
Haziran 1969’da harekete geçti ve fabrikay igal edip yönetime el koydu. letme tümüyle içilerin eline geçmiti.
galle birlikte fabrikadaki üretim içiler tarafndan yeniden
düzenlendi. lk i olarak, iletmedeki tüm içilerin yer ald
çi Genel Kurulu oluturuldu, bu kurul da üretimi yönetecek bir çi Konseyi seçti. Konsey üyeleri gerektiinde
kurul tarafndan deitirilebiliyordu. letmenin hesaplar
düzenli bir biçimde tutuluyordu. Kömür sat, oluturulan
sat komiteleri araclyla gerçekletiriliyordu. Üretim
8’er saatlik üç vardiya halinde yeniden örgütlendi. Vardiyas biten içiler, 8 saat daha fabrikada kalp olas
bir saldrya kar nöbet tutuyorlard.
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çiler arasnda ibölümüne gidilmiti ve hiç kimseye
ayrcalk tannmamt. Yüksek maal yöneticilerin iine içiler tarafndan son verildi. Büro içileri, teknik personel ve
muhasebeciler de konseyin denetimi altnda çalmaya
baladlar. Konsey, düzenli olarak haftada bir, acil bir durum karsnda ise hemen toplanyordu.
letme, patronun yönetimi altnda zarar ederken, içilerin yönetimi altna girdikten ksa bir süre sonra
kâr etmeye balad. 2. ve 3. haftalarda üretim hacmi
yüzde 50 artt. Eskiden 250-300 ton olan üretim, 410-450
tona kadar yükseldi. Günlük sat bedeli ise 8 bin liradan
40 bin liraya çkt. galden önce içilerin yönetimine kar
çkan sendika yönetimi, içilerle yapt toplant sonunda
iletme yönetimine katld. Alpagut içileri, bu eylemleriyle ilk defa patronlar olmadan da
üretebileceklerini,
üstelik yönetim iinde de çok daha baarl olabileceklerini
ortaya koymulard.
Patronlar snfn esas rahatsz eden de buydu.
Bu nedenle hükümet içilerin bu hareketini bir
an önce bastrmak için
harekete geçti. çileri
Bakanl
tarafndan
Çorum Valiliine talimat
verildi. Ankara’dan Çorum’a gönderilen jandarma birlii, 17 Temmuzda madeni kuatt. Direnmeye hazrlanan içiler sendika yönetimi tarafndan yattrld için jandarmann müdahalesi ksa sürdü. Operasyonun sonunda 35 gün boyunca süren içi yönetimine son verildi. Jandarma komutan,
valilikten ald emirle 7 içi, 3 sendikac ve 1 memurun iine son verildiini ve iletmenin yönetimine el koyulduunu
bildirdi. çiler bu karara kar 2 gün boyunca ocaklara inmeyerek tepki gösterdiler.
ten çkarlan sendika ube bakan Mustafa Kocatüfek,
igalin ardndan içilere ve kendisine yöneltilen suçlamalara kar, “Davranm suç ise neden 32 gün sonra müdahale ettiler? 1 milyon lira alacaklyz, jandarma göndereceklerine alacaklarmz göndersinler” sözleriyle yant veriyordu.
galin sona ermesiyle sendika ile iveren arasnda toplu
sözleme gerçekletirilecekti. ten atlan içiler yeniden ie
alnd. letme bir süre sonra içilerin talepleri dorultusunda Türkiye Kömür letmeleri’ne devredilerek devletletirildi. Alpagut igali, içilerin özyönetiminin bu topraklardaki
en önemli örneklerinden biri olmutur. Bu deneyim, biz
içilerin üretmekle kalmayp bal gibi yönetebileceimizi de bir kez daha kantlamtr. 
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Erdemir’de Gangster Sendikaclk
Zonguldak Ereli’den UD-DER üyesi bir içi
rdemir’de toplu sözleme Türk Metal tarafndan imzaland. Ancak Türk Metal bürokrasisi her zamanki
oyununu oynamay ihmal etmedi. Önce, Özbek’in
Ergenekon davasndan tutuklanmasna karlk
hükümete gözda vermek amacyla sözlemeyi tkad, sonra da imzalad. Tabii bu arada madur olanlar yine içiler oldu. Erdemir, 2008 yl itibaryla 800 milyon dolara yakn kâr açklam olmasna ramen içiler
enflasyonun altnda bir ücret zammna mahkûm edildiler.
Derneimizin web sitesinde, gangster sendikacla
dair bir köe ve aydnlatc birçok yaz var. Çou da bizzat
Türk Metal üyesi içiler tarafndan yazlmlar. Ben de
Karadeniz Ereli’sinden bir UD-DER üyesi olarak,
Erdemir’de çalan içi dostlarmn anlattklarndan yola
çkarak sendikann buradaki icraatlarna örnekler vermek
istiyorum.
Bu öyle bir zihniyettir ki, içinin en doal hakk ve silah olan grevi bile kendi çkarlarna alet etmekten kaçnmamtr. Erdemir’deki içilerin %90’ greve kar olduu
halde grev karar alnmtr. Karara kar duran içiler tehdit edilerek, sindirilerek ve filenerek safd braklmlardr. çiler, grev kararnn Özbek’in gözaltna alnmasyla
alâkal olduunu gayet iyi bildikleri halde seslerini çkartamamlardr.

Sendika temsilcileri adeta ajan gibi çalmakta, sendika yönetiminin aleyhine davranan ve konuan herkesi ispiyon etmektedir. Hiçbir içinin fikrini özgürce dile getirme hakk yoktur. Muhalif olanlar annda iten atlmaktadr. Braktk içilerin sorunlaryla ilgilenilip hakknn korunmasn, sendika yöneticileri patronun adamlarndan
daha fazla içiye dümanlk etmektedir.
Türk Metal’in 35 yllk yönetim kurulu, kendisine biat
edenlerden ve akrabalarndan olutuundan, kontrgerillac Özbek bugüne kadar diktatörlüünü sürdürebilmitir.
Gerek kendi genel kurulunda gerekse bal bulunan ubelerin yönetim kurulu ve iyeri temsilcilerinin seçiminde,
anti-demokratik yollarla ve sendikaclk kanununa aykr
davranarak seçimler yaplmaktadr. Oy kullanacak üyelerinin ellerine sanda gitmeden önce pusula vererek, seçilmesi gereken kiileri demokratik olmayan biçimde seçmilerdir. Sendika eitimleri en azl faistler tarafndan
verilmekte ve sendikann olanaklar faist militanlar yetitirmenin bir arac olarak kullanlmaktadr.
Elbette bu durumun sürmesini salayan ey içilerin
örgütsüzlüüdür. Ama bunun da uzun sürmeyecei kesindir. Her ne kadar bugün seslerini çkartamasalar da,
günü geldiinde Erdemir içisi de bu faistlere gereken
dersi vermekte duraksamayacaktr. 

Snfmn Farkna Varmak

Sincan OSB’de de ten
Atmalar Sürüyor!

E

 Dudullu OSB’den bir içi
en Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde çalan 19 yanda
bir metal içisiyim. UD-DER’le tanmadan önce, iyerindeki
çalma koullarndan, patron iyerinde toplant yaptnda içilerin kendi haklarn dile getirmekten bile korktuklarndan,
üstelik bu kriz döneminde patronlar faturay bize ödetmeye
çaltklar halde içilerin bir araya gelemeyiinden yaknan, ama “tek bama ne yapabilirim
ki” diye düünen bir içiydim. Ta ki UDDER’in düzenledii bir etkinlie katlana kadar. Katldm etkinlikte içilerin
bir araya gelebileceini ve o zaman neler yapabileceklerini, geçmite verilmi
pek çok mücadele örnei olduunu örendim. Ve en önemlisi dünyann neresinde olursa olsun din, dil, rk ayrm olmakszn içilerin
sorunlarnn ve mücadelesinin ortak olduunu
anladm. Yani snfmn farkna vardm. Artk
kaderimizin kendi elimizde olduunu ve bu
dünyaya bar, kardelii, eitlii, gerçek anlamda sadece ve sadece içi snfnn getirebileceini biliyorum. Bunu baarabilmek için de tek
çözüm yolunun örgütlü mücadele olduunu u
sloganmz çok güzel anlatyor: KURTULU
YOK TEK BAINA, YA HEP BERABER YA
HÇBRMZ! 

B
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 Ankara’dan UD-DER’li bir içi
atronlar ve uaklar “kriz bize dokunmaz, eeimizi
salam kaza baladk” gibi zrvalamalarda bulusa
nurlarkeen, iten atmalar, ücretsiz izinler, kapanan fabrika
alar gözle görünür bir biçimde artm durumda.
sttanbul, zmir, Kocaeli, Bursa ve Adana gibi metro
opollerde iten atlanlarn says yüz binleri buluyor. Ankara’da da durum farkl deil.
Ankara’nn en büyük sanayi merkezlerinden
biri olan Sincan Organize Sanayi Bölgesinde
ücretsiz izinler, iten atmalar son dönemlerde
hayli artm durumda. Organize Sanayi
Bölgesinde Kasm ayna kadar toplam 40 bine
yakn içi çalyordu ve u anda bunlardan 10
bini iten atlm bulunuyor. Metal sektöründen
plastik sektörüne, gdadan matbaa sektörüne
kkadar her alanda iten atlmalar ve isizlik tehdidi yaanyor.
d
Oysa krizin sorumlusu içiler deil, gözü doyma
ak bilmeyen patronlar ve onlarn sömürü düzeni
olan
n kapitalizmdir. Kapitalizm içiler için açlk, yoksullukk, sava ve ölüm demektir. Kapitalizm içiler için
salkszz koullarda sürünmektir, kundaktaki çocuklarnn bed
denlerinin bombalarla paramparça olmasdr. 

P
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Aks Otomotiv Patronu
Krizin Faturasn
çilere Yüklüyor
Tuzla’dan bir içi
en Aks Otomotiv fabrikasnda çalyordum. Ekonomik kriz nedeniyle fabrikann küçülmeye gittii söylenerek beni de iten attlar.
Fabrikann duyuru panosuna aslan bir ilan ile 21 içiye yllk izinlerinin
kullandrlaca, bir içinin ise senesi dolmad için ücretsiz izne çkarlaca içilere bildirildi. Ücretsiz izne çkarlmak istenen içi, ilandan iki gün
sonra iten atld. Bir içinin de yllk izne çkmasn ertelediler. Böylece
21 ubat itibariyle 20 kii yllk izne çkarld.
Tuzla’da bulunan Aks Otomotiv’de yaklak iki senedir Birleik Metal sendikasnda sendikalama mücadelesi sürdürülüyor ve patron iyerinde örgütlülüü krmak için elinden gelen tüm oyunlara bavuruyor. Yllk
izne çkarlan içiler de özenle seçilmi. zne çkartlan içiler, iyerinde ön
plana çkm, patronun tehlikeli olarak gördüü kiilerdir. Bu da Aks patronunun içilere yapm olduu bir oyundur. Patron, yllk izinlerin olduu bir zamanda içerde çalmaya devam eden içiler üzerinde bir bask
kurabilir, sendikal örgütlülüün krlmas için elinden gelen her eyi yapabilir. Bizler buna izin vermemek için iyerinde ve darda içi arkadalarmzla balant içerisinde olacaz ve mücadelemizi sürdüreceiz. 

B

Lüleburgaz’dan
Merhaba!

 Lüleburgaz’dan bir cam içisi
elam, tüm snf kardelerime merhaba! Ben
Lüleburgaz’da ikamet eden bir cam içisiyim. Bugünkü mitingin balangc çok iyiydi.
Sizlerin disiplinli bir ekildeki yürüyen kortejinize katldm ve sizlerle birlikte yürüdüm. Kristal üyesiyim. Fakat sizlerle yürümek bu yolda
daha bir haz verici oluyor. Snf mücadelesinde
sizler gelecek nesillere öncülük ediyorsunuz.
Baarlarnzn devamn diliyorum ve HEPNZ TEBRK EDYORUM. Davamza ilikin çok
yürekli ve diri bir birliktelik yaratlm. Snf mücadelesi adna büyük bir geliim. 

S

Alba Kalp’ta çi Dayanmas Datm
Dudullu’dan UD-DER’li bir içi
çi Dayanmas bültenimizi UD-DER’li içiler olarak
Sargazi’de bulunan ALBA KALIP fabrikasnda dattk. Bu
fabrikada yaklak 100 metal içisi çalyor. Esnek çalma
dahil birçok haksz uygulama ve ar çalma koullar, ALBA
KALIP içileri için de geçerli. Konutuumuz içilerin yüzlerine ve sözlerine yansyan bu gerçekler, hepimizin bu düzende
içi oluumuzdan kaynakl yaad ortak skntlar.
ALBA’da sohbet ettiimiz içi arkadalarmz bizlere bu
sorunlardan ve skntlardan bahsettiler ve bizler de bunlar,
birlikte mücadele ederek ve içiler arasndaki dayanma an genileterek alabileceimizden bahsettik. Son dönem ya-
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anan grev ve direnilere bakarak, iten atlmalara ve esnek
çalmalara kar nasl mücadele etmemiz gerektii vurgusunu yaptk. Sendikalara güvensiz olduklarn açkça dile getiren içi arkadalarmzla, sendikann ve içindeki bürokrasi
engelinin birbirinden ayr tutulmas gerektiini ve bugün sendikalarn içinde bulunduu bu durumun yalnzca biz içilerin
içinde yer alp, ona sahip çkmas ve denetlemesiyle ortadan
kalkabileceini anlattk. Sendika “biz” olursak sendika olur
dedik. Kapitalist sömürü sisteminden kurtulmamzn tek yolu
ona kar mücadele etmekten geçiyor. Bunun için de mücadele örgütlerimizi güçlendirmeliyiz. 
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dan da içileri yattrmaya çalyordu.
Ama yaad tedirginliini gizleyemiyordu. Oysa içilerin daha düne kadar bu adamdan ödü
kopuyorken bugün karsna geçip paralarnn ödenmesini ve ne zaman ödeneceine dair bir gün verilmesini istiyorlard. Müdür ise talebimizin hakl olduunu fakat
makine kapatmamzn haksz olduunu, kendisinin de maa
almadn söylüyordu.
Onun maan alp almadndan bize ne? Ayrca makine
kapatmamz gerçekten de doru deil mi? çiler zaten ne
zamanki o alterleri aa indirirler ite o zaman sesleri yükselmeye ve patronlarn yüreklerine korku salmaya balarlar. Sonunda çeitli çabalarla içileri makinelerine döndürse de, kimse ikna olmamt. Pazartesi iba yapar
yapmaz fazla mesailerimiz ödenmeye balad. Demek ki ses çkarnca, alterleri indirince oluyormu. Bir bölümün i durdurmas, bir anda dalga dalga dier bölümlere de yansd ve dier
içi arkadalarmz da alterleri indirmeye balad. Burada içilerin birleirse ne kadar güçlü olacan bir kez daha gördük.
Brillant’ta çok uzun bir suskunluktan sonra böyle bir eyin olmas üphesiz önemliydi, fakat daha yolun bandayz, çünkü
sorunlarmz çözülmedi.
Ayrca buradan da bir ders çkarmak gerekirse, demek ki
bir bölümde makineler durduruluyorsa eer, bunu bir bölümde brakmayp dier bölümlere de tamak gerekir. Bütün içilerin i durdurmasn salamak gerekir. Ne istediimizden
eminsek, onu alana kadar geri adm atmamak gerekir.
Bu biz içiler için bir deneyim oldu. Önümüzdeki süreçte üphesiz bu durumlar yine yaayacaz. Bu süreçte içilerin birbirlerine sk sk sarlmalar ve patronlarn onlara dost olamayacan bilerek snf dayanmasn güçlendirmeleri gerekir. 

Brillant’ta alterler nince


Kraç’tan bir içi

D

ier iyerlerinde olduu gibi Brillant’ta da uzun zamandr ar sömürü koullar hâkim.
Çalma saatleri sözde 8 saat olsa da neredeyse bir yldr içiler 12 saat çaltrlmakta, her gün zorla fazla mesaiye braklmaktalar. 3 aydr ücretlerimizin ve fazla
mesailerimizin ödenmemesi, hele ki ayn aileden burada birkaç kiinin çalmas, içileri ciddi anlamda ekonomik
bir çkmaza sokmutur. “veren”imiz
sadece i vermekle megulken ücretleri aklna bile getirmemekte,
Msr’da yeni fabrika açma telândadr. çiler ise açlk çekmektedir.
Canlarna tak eden bu durum yüzünden içiler 7 ubat Cuma akam
vardiyas teslimi sonras i brakarak makinelerin önlerinde toplanmaya balad.
Dier iki bölümün de destek vermesiyle bir
anda, birbirine uzun zamandr yabanc olan
içiler kaynamaya baladlar. Üç bölümden
içilerin bir araya toplanmas ve ilk defa böyle
bir ey yaplmasnn cesaretiyle içilerin kendilerine güveni gelmiti. Çok sürmeden fabrikann müdürü, müdür yardmcs, onun da yardmcs ve bölüm efleri nefes nefese geldiler.
Neye uradn aran müdür bir yandan ne olduunu anlamaya çalrken, bir yan-

Zeki Triko’da B

Umur Matbaasnda
çiler Tedirgin!

Tuvalete
Gitmek de
YASAK?

MES’ten bir içi
Fabrika önünde yaptmz datmlarda Umur içisi arkadalar, krizin etkilerini giderek iddetli bir ekilde yaamlarnda ve iyerinde hissettiklerini belirttiler. Bir Umur içisi, “ekonomik kriz nedeniyle iten atlma korkusunun tüm içi arkadalarnda olumaya baladn,
ekonomik krizin içiler için açlk, yoksulluk ve isiz kalmak” demek olduunu belirtti. Bir dier arkada ise, fabrikada bulunan tek patrona bal onlarca
irketin içileri böldüünü, birlik ve beraberliin önünde engel olduunu söyledi. Daha önce 100’den fazla içinin
atld fabrikada, içiler Mart ve Nisan
aylarnda da iten atlmalarn olabileceini söylediler.
Patronlar kendi yarattklar krizlerinin bedelini biz içilere ödettirmeye çalyorlar. Krizin bedelini ödememek için
yaadmz sorunlara kar birleerek
örgütlü bir ekilde mücadele etmeliyiz.

en, Zeki Triko’da çalan bir içiyim.
Zam aymz gelmesine ramen, krizi bahane ederek bizlere hiçbir zam vermediler. Utanmadan imdi de tuvaletlere yasak getirdiler. Tek dertleri bizleri
nasl daha çok çaltrabilecekleri.
Bakn yasa uygulamaya nasl soktular. Önce tek bir bölüme bu yasa
uygulayarak bir nabz ölçtüler. Yasan
henüz uygulanmad bölümlerdeki içilerin tepkileri “sizin efinizin ses çkarmamas yüzünden bunlar oluyor, asla
bizim bölümde olmaz” eklindeydi.
Tabii kimseden ciddi bir tepki gelmedi.
Çünkü biz maalesef örgütlü deiliz. Baktlar ki sesini çkaran yok tüm bölümlere
ayn yasak geldi. Sizin efiniz yüzünden bunlar oluyor diyenlerden de hiç ses
çkmad. imdi artk her içinin tuvalete günde iki sefer gitme hakk var.
Evet, patronlar en insani ihtiyacmz bile bize çok görüyorlar. Biz bu kadar
örgütsüz ve haklarmzdan bihaber olduumuz için de istediklerini istedikleri gibi uyguluyorlar. Biz içiler bir araya gelmezsek, haklarmz örenmez ve insan kalabilmek için mücadele etmezsek daha kim bilir bamza neler
gelecek. Zeki Triko’da çalan içi kardelerim, gelin bir araya gelelim ve haklarmza sahip çkalm. Bu akl almaz uygulamalar engellemenin ve yeni yasaklarla karlamamann tek garantisi bizim birlikteliimiz olacaktr.
Bana tüm bunlarn mümkün olduunu öreten UD-DER’dir. Siz de UD-DER’e
gelin. Bu sistemin tüm pisliklerine kar birlikte mücadele yürüyelim.
Sütlüce’den bir tekstil içisi
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HAKLARIMIZI BLELM

Part-Time Çalanlarn Salk Primleri
Kaynarca’dan bir kadn içi
“Gelecek için bugünden; sürdürülebilir, kabul edilebilir
ve uygulanabilir bir sistem” sloganyla lanse edilen Sosyal Güvenlik Reformu, içi haklarna yönelik saldr
planlarnn en kapsamls olarak 1 Ekim 2008’de uygulamaya konulmutu. Bu yasayla amaçlanann, devletin
salk sisteminden elini çekerek, sosyal güvenlik hakkn
piyasaya, ilaç tekellerine, özel emeklilik ve sigorta irketlerine, özel hastanelere teslim etmek, yani ksacas salk hizmetlerini sermaye snfnn istekleri dorultusunda paral hale getirmek olduu görülüyor.
Kayt d istihdam önlemek amacyla uygulamaya konulduu belirtilen ve kanunda, “ksmi süreli ve çar
üzerine çalma” kapsamna girenleri yani part-time
çalanlar ilgilendiren konu ise, eksik kalan sigorta primi
ödemelerinin içinin kendisi tarafndan her ay 30 güne
tamamlanmasnn zorunlu hale getirilmesi.
Bu uygulama soygundan farkszdr. Çünkü eksik kalan sigorta primi ödemeleri orannn istee bal sigortallk kapsamnda %32’ye çkarld ve ödenecek asgari
rakamn 30 gün temel alnarak 204,38 TL’ye denk geldii göz önüne alndnda, ksmi süreli çalan içilerin aldklar ücretleri neredeyse eksik kalan sigorta primlerini
yatrmak için kullanaca da görülür. Eer içi 30 günlük sigorta primi ödemesini tam olarak yapmazsa ne kendisi ne de bakmakla yükümlü olduu
yaknlar salk hizmetlerinden yararlanabiliyor.
Üstelik kanunun bu maddesi ile ilgili olarak uygulamada

hâlâ hiçbir ey netlemi deil ve eksik prim ödemelerinin nasl yatrlaca konusu tamamen belirsiz.
“Herkese salk hakk” olarak ilan edilen yasann
en önemli “getirisi” ise, isiz dahi olsanz salk
haklarndan yararlanabilmek için mutlaka sigorta primi ödeme zorunluluunun olmas. siz dahi
olsalar, kiilerin ödeyecei primler öyle olacak: Aylk
geliri 212,90 ile 638,70 TL arasnda olanlar ayda 25,55
lira; aylk geliri 638,70 ile 1277,40 TL arasnda olanlar
ayda 76,64 lira; aylk geliri 1277,49 TL’den fazla olanlar
ise ayda 153,29 lira. Genel Salk Sigortas primlerini kii her ay gidip bankalara ödeyecek. 1 YTL dahi prim
borcu olanlar salk hizmetinden yararlanamayacak. Milletvekilleri ise bu bedeli ödemeyecek.
Çalabilen bir içi bile yeterli salk hizmeti alamazken, isiz bir içinin hangi parayla bu primi ödeyebilecei sorusu yasann ilevini bir kez daha sergiliyor. Tüm
dünyada içi snfnn bütününe yönelik gerçekleen saldrlarn, baskc ve yaam hakkn elinden alan uygulamalarn durdurulabilmesi ancak örgütlü ve militan bir
mücadele ile mümkün olabilecektir. Snfn örgütsüzlüünden ve sendika bürokratlarnn pasifist ve
uzlamac tutumlarndan cesaret alarak hayata
geçirilen saldrlarn, bu sömürü düzenine son
verilmedii sürece arkas kesilmeyecektir. Bu sömürü düzenini ykmak ve saldrlara snfmzn gücüyle
yant verebilmek için UD-DER saflarnda mücadeleyi
yükseltelim. 
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Emekçi Kadnlar Mücadeleyle Özgürleecek!
8

Mart Uluslararas Emekçi Kadnlar Günü, sömürüye,
baskya ve eitsizlie kar emekçi kadnlarn açt isyan bayrann sembollerinden biridir. Kadn içiler 8 Mart
1857’de, sömürü ve basky douran ücretli kölelik düzenine kar, mücadele bayran yükselttiler. Bu mücadele
bayra, snflarn ve sömürünün olmad, sava ve basklarn son bulduu bir dünya özlemiyle göndere çekilmiti.
1857 ylnn 8 Martnda Amerika’nn New
York kentindeki kadn tekstil içilerinin “eit
ie eit ücret” talebiyle yükselttikleri mücadele, patronlarn saldrs ile karlam ve
129 kadn içi bir tekstil fabrikasnda çkartlan yangnla katledilmiti. Barbarca
bir katliamn yaand o günü içi snf
hiç unutmad. 1910 ylnda içi
snfnn uluslararas örgütlerinden birinin toplantsnda, snfmzn kadn önderlerinden Clara Zetkin’in önerisiyle 8 Martn Uluslararas Emekçi
Kadnlar Günü olarak
kutlanlmasna karar verildi. O günden bu yana
emekçi kadnlar, sömürü ve
basky yok etmek ve yaanan katliamlarn hesabn sormak için 8 Martta mücadele bayran yükseltiyorlar.
Günümüzde kadn emekçiler sermaye düzeninden kaynaklanan ar sorunlarla kar karyalar. Fabrikalarda sendikasz, sigortasz uzun saatler boyu çalyor, erkek içilerden daha düük ücret alyor, toplumda ikinci cins
olarak görülüyor, taciz ve tecavüzlerle karlayorlar.
Tüm bunlarn yan sra, evde de ev ilerinin ve çocuklarn bakmnn ar yükü altnda ezilmekle kalmyor bir de
sklkla iddetle, horlanma ve aalanmayla yüz yüze kalyorlar. Asgari ücret ve isizlikle bouan kadn emekçilerin
yaad sorunlar her geçen gün katmerleerek artyor.
Emperyalist, haksz ve gerici savalarda da kadn içi ve
emekçiler katlediliyor, tecavüze uruyor, açla mahkûm
ediliyorlar. Üstelik bu kanl savalarn yürütücüleri arasnda kadn patronlar, siyasetçiler ve generaller de bulunuyor.
srail dileri bakan Livni, ABD eski dileri bakan Rice
ya da imdiki Clinton ve Türkiye eski babakanlarndan
Çiller, haksz savalarn sorumlularndan yalnzca birkaçdrlar.
Ekonomik krizlerde ilk iten atlan, çalma koullar
arlaan, geçim zorluu yaayan ve kt kanaat çocuklarn
geçindirmeye çalanlar da emekçi kadnlardr. Uluslararas Çalma Örgütü’nün yapt açklamaya göre, 2009
yl içinde 22 milyon kadn içi isiz kalacak. ten atlan,
ücretsiz izne yollanan ve kazanmlar yok edilenler, patron
olan kadnlar ya da erkek patronlarn karlar ve kzlar de-

il, kadn içilerdir.
Kadnlar fabrikada ve evde çifte ezilmilik ve sömürüye
maruz kalmaktadrlar. Snfl toplumlarn ürettii erkek egemen yaklamlar, hayat kadnlar için iki kat daha zor hale
getiriyor. Dayak ve iddet olaan karlanyor. Fabrikada
ucuz içi olarak sömürülen kadn, sokakta, iyerlerinde tacize uruyor, ev ilerinin ar yükünü tek bana çekiyor.
Ayrca bu kapitalist sömürü düzeni kadn
bedenini her gün medya araclyla ticari bir mal olarak pazarlyor.
kiyüzlü kadn ve erkek egemenler,
“Dünya Kadnlar Günü” ad altnda, 8
Mart’n emekçi özünü gözlerden saklamaya çalyorlar. Oysa içi, emekçi
kadnlarla burjuva kadnlarn yaadklar sorunlar
hiçbir zaman bir olmad.
Desa Deri’de, Sinter Metal’de, E-Kart’da, Kzlayda
ve daha nice iyerinde
mücadele veren ve fabrikalarda alnteri aktan kadn içilerle, sermaye snfnn kadnlarnn sorunlar
ayn deildir.
8 Mart tüketim ve magazin gününe dönütürülmekte, gerçek sorunlarn
üstü örtülmektedir. Egemen snfn kadnlar patroniçe, babakan, bakan
vs. olabilmekte, sömürü ile
elde ettikleri zenginliklerle
erkek snfdalaryla zevkü
sefa içinde yaamaktadrlar. Emekçi kadnlarn mücadelesini saptrmaya çalan egemen snflarn kadnlarnn ikiyüzlü tutumlarna aldanmamal ve snf dümanlarmza kar kadnyla
erkeiyle birlikte mücadeleye etmeliyiz.
152 yl sonra bugün de kadn ve erkek emekçilerin insanca, eit ve özgür yaamalarnn önünde hâlâ ayn engel
var: Tüm dünyada hüküm süren sermaye düzeni! Kapitalist sömürü düzeni yerle bir edilmedikçe ne emekçi kadnlarn ne de emekçi erkeklerin yüzü gülecek. Sömürü ve sava düzenini ykmak ve yerine hiçbir ayrmcln olmad,
snfsz, sömürüsüz bir dünya yaratmak, kadnyla erkeiyle tüm dünya içi snfnn elindedir. nsanl bir sava cehennemine sürükleyen emperyalist-kapitalist düzeni alaa edip, cinsel, ulusal, dinsel ayrmcln olmad, snflarn ve sömürünün son bulduu, müreffeh ve bar dolu bir
dünya yaratmak bizlerin elindedir. O halde birleelim, örgütlenelim ve yeni bir dünya için mücadeleyi yükseltelim!

