
Dünyada salgının iki yüzü: Amerikan kabusu, Küba rüyası
Salgın bu düzenin insana verdiği değerin ne olduğunu da çok açık gösteriyor. ABD, sözde en 

müreffeh ülkeydi. Emekçileri, nüfusun ezici çoğunluğunu gözden çıkardılar. Sosyalist Küba ise 
her bir yurttaşının hayatını, sağlığını ve iyiliğini savunmak için tüm gücünü seferber etti. ● Sf4
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Bu düzende Sermaye  
her şeyden önce geliyor

İnsanlık unutmayacak
istanbul havaalanı, 
köprü ve otoyollar boş 
ama patronların cebi 
dolmaya devam ediyor

sömürü devam etsin diye, salgın 
günlerinde işçilere düşen işsizlik, 
ücretsiz izin ve zorla çalışma

Serbest piyasa koşullarının tek dokunul-
mazı patronların çıkarları. Bu salgın günleri 
için de geçerli. Avrupa ülkelerinde ABD’de 
ve ülkemizde de hükümetler patronlardan 
salgına destek için ricacı oluyor ama o kadar. 
Solunum cihazı üretmeleri, maske üretmeleri, 
maddi yardımda bulunmaları için sadece 
ricada bulunabiliyorlar. Onu da patronlardan 
gelecek yardımı misli ile onlara geri verme 
garantisiyle yapıyorlar. 
Bir şeye mutlak özen gösteriliyor bu düzende. 
Ne yapılırsa yapılsın ama sermayedarların 
elde etmiş oldukları haklar ve çıkarları zarar 
görmesin. Bunun en iyi örneklerinden birini 
salgın günlerinde ülkemizde yaşıyoruz. 
Osmangazi köprüsü, 3. köprü ve İstanbul 
havaalanı için devlet kasasından her ay para 
ödenmeye devam ediyor. Olmayan yolcu ve 
olmayan araçların parası devlet kasasından 
patronlara aktarılıyor. 

Sabah akşam insanlara “evlerinizden çıkmayın” çağrıları yapılıyor. Birçok 
ülkede hükümetler herkes kendi olağanüstü halini yaratsın diye bir tanım bile 
uydurdular. İşinize gelirse...
Evde Kal çağrıları sürerken birçok sektörde insanlar her gün işe gidip gelmeye 
devam ediyor. İşçiler için salgın kuralları işlemiyor.
Gerçi, salgın günlerinde işe gitmek zorunda bırakılan işçilerin tek derdi “evde 
kalamamak” da değil. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca işçi işten atıldı 
veya ücretsiz izne çıkarıldı. Bu sayı artmaya da devam ediyor. İşte salgın gün-
lerinde işçilerin can pazarı, işyerlerindeki sınıf savaşı... ● Sf 2-3

devlet ihaleleri salgın falan dinlemiyor

fatura ve kredi 
borçları da 
ödenmezse olmaz

Türkiye’de salgın yayılmaya başladığı günlerde herkes “neler yapılabilir, 
hükümet ne tedbirler almalı” diye konuşurken aradan sessizce geçirmeye 
çalıştılar: Kanal İstanbul projesinde yapılması planlanan Kanal İstanbul 
güzergahındaki iki tarihi köprünün rekonstrüksiyon proje ihalesi sessiz 
sedasız salgın günlerinde yapıldı. Tepkiler gelince “önceden tarihi belirlen-
mişti, ne yapsaydık salgın var diye ihaleyi mi iptal etseydik” diye açıkladı-
lar. Sonra arkası da geldi. 21 Mayıs tarihinde yapılması planlanan Kuzey 
Marmara otoyolunun belli bir bölgesine dair yap işlet devret proje ihalesi 
de resmî gazetede duyuruldu.
Bir de salgın nedeniyle oluşan ihtiyaçlar var. AKP salgını şehir hastanele-
rini pazarlamanın, yeni şehir hastanesi ve hastane ihalelerini gündeme 
almanın bir fırsatı olarak değerlendirdi. Son olarak AKP zengini Rönesans 
firması İstanbul’da iki ayrı sahra hastanesi inşaatı yapacağı basına yansı-
dı.
Dünyada da bizde de sermayedar sınıf ve ona bağlı iktidarlar salgını da 
patronlar için yeni ve kârlı kazanç olanakları olarak değerlendirmekten 
geri durmuyor.. 

Bir müjde gibi duyurdular. Halkın bu zor gün-
lerde elektrik, su ve doğalgazı kesilmeyecek, 
kredi kartı borcu yüzünden kapısına haciz 
için dayanmayacaklarmış. Ama salgın biraz 
durulsun, hemen alacaklar tahsil edilecek. 
Çünkü onlar sermayenin hakkı. Salgınmış, 
yoksulluk, işsizlikmiş bunlar da önemli 
ama diyoruz ya sermayenin çıkarı her şeyin 
üstünde. 
Bir de utanmadan yine müjde diye duyuru-
yorlar, elektrik ve su saatlerine bakılmaya-
cak, belli bir ortalama ile ezberden fatura 
kesecekler. 
Bu düzende insanlar üşüyebilir, susuz ve 
elektriksiz de kalabilir ama patronlar parasız 
yapamaz.

Korona gİder sömürü Kalır...

İnsanlık unutamayacağı, unutmaması gereken günlerden 
geçiyor. İçinde yaşadığımız düzenin bizi mecbur bıraktıkla-
rıyla aklın ve vicdanın bizlere söyledikleri arasında büyük 
bir çelişki söz konusu. Doğa ile insan ilişkisinin, ülkeler arası 
ilişkilerin ve insanların kendi aralarındaki ilişkilerin hepsinde 
çuvallayan bir düzenle karşı karşıyayız. 
Salgın karşısında alınması gereken tedbirler, insanların 
salgın karşısında sağlık ve yaşamlarının koruma altına 
alınması için aklın ve bilimin söylediği şeyler ile hayata 
geçirilenler arasında görünür bir farklılık var. İnsanların 
algılamakta zorlandığı, binlerce, belki on binlerce insanın 
göz göre göre salgın nedeniyle ölümüne neden olan bir 
fark.
ABD’de, Avrupa Birliği’nde, Türkiye’de, kısaca Küba gibi bir iki 
istisna dışında kalan tüm ülkelerde yönetenler aynı naka-
ratı tekrarlıyorlar. “Bu süreci ekonomik olarak en az zararla 
atlatmak için elimizden geleni yapacağız” 
Ardından patronlara sunulan destek ve güvenceleri sıra-
lıyorlar. Hatta bazı ülkelerde, bizde olduğu gibi, yöneten-
ler bu salgının ülke ekonomisi için bir fırsat yaratacağın-
dan bile bahsediyor.
Elbette insanların aç ve açıkta kalmaması, toplumsal yaşa-
mın devamlılığının sağlanması gerekiyor. Salgın nedeniyle 
insanların yaşam koşullarında oluşabilecek gerilemeye 
karşı tedbirler alınmasında da hiçbir tuhaflık yok. 
Ama bu düzende ekonomik hayatın güvenceye alınması 
denilince tek akla gelen patronların kasalarının ve kârla-
rının güvence altına alınması oluyor.
Milyarlarca dolarlık destekler açıklanıyor bir çırpıda. 
Devletler ellerindeki fonları, kaynakları sermayenin hiz-
metine sunuyorlar tereddütsüz.
İhaleler, sözleşmeler salgın falan dinlemiyor. Bomboş duran 
havaalanları, köprüler için tıkır tıkır dolarlar ödenmeye 
devam ediyor. Yurttaşların faturaları, kredi borçları özel 
şirketler lehine devlet tarafından güvence altına alınıyor.
Ve salgını durdurmak için alınan tedbirlerin her birinde 
patronlar için birer istisna yaratılıyor. İnsanlara evlerde 
kalın çağrısı yapılırken işçilerin her koşulda işe gitmesi, 
sömürünün devam etmesi için elli bin istisna getiriliyor.



polat renaissance otelleri’nde toplu işten çıkarma

E
vde Kal çağrıları devam 
ederken birçok sektörde 
çalışma sürüyor. İşçiler 
işini ve gelirini kaybet-
memek için işe gitmeye 
devam ediyor. Ancak, 

salgın günlerinde işe gitmek zorun-
da bırakılan işçilerin tek derdi de 
“evde kalamamak” değil. 

Kimisi “açlık mı virüs tehdidi mi” 
ikilemiyle işine gitmekteyken, “aynı 
gemideyiz” deyip duran patronu ta-
rafından birdenbire kapının önüne 
konuluveriyor. 

Bazıları işsiz kalmaktan farkı 

olmayan süresiz ve ücretsiz izin 
zorlamasıyla yüz yüze bırakılıyor.

Kimisi de önlemsiz atölyelerde, 
ofislerde, fabrikalarda, markette 
hastalığı ne zaman kapacağını düşü-
nerek çalışmak zorunda kalıyor.

Bu zorbalığa boyun eğmeyenle-
rin sayısı da az değil. Onlar işyerle-
rinde çalışmaktan kaynaklı risklere 
karşı fiili adımlar atıp, yasanın on-
lara tanıdığı “çalışmaktan kaçınma” 
hakkını kullanarak iş bırakıyor.

İşte salgın günlerinde işçilerin 
can pazarı, işyerlerindeki sınıf 
savaşı…
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işçiler kendilerine reva 
görülenleri unutmayacak

medical park ve liv hospital'da 
sağlıkçılara ücretsiz izin

Polat Renaissance Otel zincirlerinde salgın ne-
deniyle yaklaşık 55 işçinin işten çıkarıldığı iddia edildi. 
İşten çıkarılan otel işçileri Patronların Ensesindeyiz 
Ağı’na ulaşarak otel yönetiminin tazminat yükünden 
kurtulmak için özellikle son 6 ay içinde işbaşı yapan 
personeller arasından seçerek işten çıkarma yaptığını 
ifade etti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan bir THY 
Teknik BT çalışanı, birçok kişinin haksız yere işine son 
verildiğini aktardı. Toplantılarda konuşan ve koşullar-
dan rahatsızlığını ifade eden çalışanların işten çıkarıl-
dığını anlatan BT çalışanı, bazen yöneticilerin, "herkes 
ayağını denk alsın" gibi sözlerle çalışanları tehdit 
ettiklerini iletti. Baskıya ve mobbinge dayanamayan 
arkadaşlarının işten ayrılmak ya da birim değiştirmek 
zorunda kaldıklarını söyledi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Baltaş 
İplik fabrikasında çalışan işçilerin işlerine 
son verildi. Patron salgın sebebi ile işleri 
daha fazla sürdüremeyeceğini söyleye-
rek kıdem tazminatını vereceğini ama ih-
bar hakkını vermeyeceğini işçilere bildir-
di. PE ağına ulaşan işçiler salgını bahane 
ederek haklarının yendiğini ve buna karşı 
mücadele edeceklerini söylediler.

PE Öğretmen ağına ulaşan öğretmenlerin aktardıklarına göre, uzaktan eğitime geçilme kararının hemen ardından 
Şile’de bulunan Orman Okulları’nda öğretmenler çeşitli baskılarla karşılaştılar. Okul yönetimi öğretmenleri uzaktan 
eğitim başladığı hafta okula çağırdı. Gelmeyenlerin ücretlerinden kesinti yapılacağı söylendi. Öğretmenlerin, birlik için-

de ve kararlı bir şekilde salgın tedbirleri kapsamında okula çağrılma-
larının hukuksuz olduğunu belirtmeleri ve buna itiraz etmeleri üzerine 
okul yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı. Okula gelmeden evden 
ders yapılması ve uzaktan eğitimin maaş kesintisi yaratmayacağına 
dair öğretmenlere güvence verilmesi üzerine, online dersler başla-
dı. Ancak bir süre sonra öğretmenleri arayan okul patronu uzaktan 
eğitimi okulda kurulan sistemden değil EBA üzerinden yapacaklarını 
söyledi ve birçok öğretmenden istifa etmelerini istedi. Şile Orman 
Okulu öğretmenleri Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen 
Dayanışma Ağı ile işten çıkarmaya karşı mücadelesini sürdürüyor.

thy teknik bilgi teknoloJileri başkanlığı'nda işçi kıyımı ve mobbing

şile orman okulu’nda öğretmenlere istifa baskısı

baltaş iplik fabrikasında işten çıkarma
limak kuveyt'te baskı sürüyor:  
ya ücretsiz izin al ya işten çık!

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/04/02/polat-renaissance-otellerinde-toplu-isten-cikarma-iddiasi/

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/04/02/thy-teknik-bilgi-teknolojileri-baskanliginda-isci-kiyimi-ve-mobbing-iddiasi/  https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/04/04/medical-park-ve-liv-hospitalda-
saglikcilara-ucretsiz-izin/

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/04/05/limak-kuveytte-iscileri-ucretsiz-
izne-zorluyor-ya-ucretsiz-izin-yada-isten-cik/

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/04/03/baltas-iplik-fabrikasinda-isten-cikarma/

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/04/04/sile-orman-okulunda-ogretmenlere-istifa-baskisi/

Medical Park ve Liv Hospital markasıyla 30 hastaneyi bünyesinde bu-
lunduran MLP Sağlık Hizmetleri gelir kaybı yaşadığı gerekçesiyle hastane ve 
genel merkezin çalışanlarının önemli bir bölümüne zorunlu olarak ücretsiz 
izin kullandırıyor. Ücretsiz izinler 1 hafta ilâ 3 ay arasında değişiyor. Zorunlu 
tutulan ücretli izin emrini kabul etmeyen çalışanlara mobbing uygulanıyor.

Yapımını Limak’ın üstlendiği Kuveyt Uluslararası havalimanı inşaatında 
çalışan işçiler daha önce şantiyede salgına karşı önlemler alınmadığı için 
şantiye yönetimine tepki göstermiş, tepkiler Patronların Ensesindeyiz Ağı 
üzerinden kamuoyuna taşınmıştı. İşçiler şimdi de ücretsiz izin dayatması ile 
karşı karşıya olduklarını bildirdi.

Patronların Ensesindeyiz ağıyla temas eden işçiler, salgından dolayı 
şantiyede bazı kısımlarda faaliyetin durdurulduğunu, işçilerin ücretsiz izne 
zorlandıklarını, ücretsiz izni kabul etmeyenlerinse işten çıkarıldığını aktardı.

SALGIN GÜNLERİNDE EVDE KALAMAYANLARIN PAYINA DÜŞEN İŞSİZLİK, ÜCRETSİZ İZİN, ÖNLEM ALINMAYAN İŞYERİNDE ZORLA ÇALIŞMA OLDU

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

işten çıkarmalar zorunlu izin 
dayatması

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/04/02/polat-renaissance-otellerinde-toplu-isten-cikarma-iddiasi/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/04/02/thy-teknik-bilgi-teknolojileri-baskanliginda-isci-kiyimi-ve-mobbing-iddiasi/


SAMANALTI / Sait Munzur

gaziantep melike tekstil'de patronun 
inadına rağmen üretim durdu

Salgın günlerinde her gün “evde kal” 
çağrıları yapılırken, tekstil atölyeleri çalış-
maya devam ediyor. Beykoz’da bir tekstil 
atölyesinde çalışan tekstil işçisi, Patronla-
rın Ensesindeyiz Ağı’na durumlarını anlattı.

Beykoz’daki tüm tekstil atölyelerinin 
çalışmaya devam ettiğini söyleyen tekstil 
işçisi, hiçbir önlemin alınmadığını, çalışan-
ların bir kısmınınsa salgından korktukları 
için işten ayrılmak zorunda kaldıklarını 
aktardı.

Korozo Ambalaj'dan işçiler PE Ağına ulaşmaya devam 
ediyor. Geçtiğimiz haftalarda testi pozitif çıkan bir işçinin 
varlığının kurum yöneticileri tarafından yalanlandığı ileri 
sürüldü. İşçiler, özellikle gıda ambalajı üreten departman 

çalışanlarının izne çıkarılmasının fabrikadaki diğer işçiler 
arasında şüphe uyandırdığını belirtiyorlar. Türkiye’de 
artan vakalara, şirket içindeki duyumlara ve işçilerin ta-
leplerine rağmen maske temin edilmediğini söylüyorlar.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet göste-
ren Eaton Polimer, eski adıyla Sel Hortumları fabrikasında 
3 işçinin korona virüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Pat-

ronların Ensesindeyiz Ağı ile iletişime geçen işçiler buna 
rağmen fabrikada üretimin devam ettiğini aktardı. İşçiler, 
fabrikada üretimin neden hâlâ durdurulmadığını soruyor.

Enerji, tekstil ve tüketici elektroniği dâhil birçok farklı sektörde faaliyet 
gösteren Zorlu Grubu, biri taşeron olmak üzere 7 işçinin Kovid-19 testlerinin 
pozitif çıktığını duyurdu. Zorlu Grubu, pozitif vakaların hangi şirket ya da 
fabrikalarda görüldüğü bilgisini paylaşmazken, 30 Mart-6 Nisan haftası 
duruş yapan Zorluteks ve Vestel fabrikaları 6-13 Nisan haftası için düşük 
kapasiteyle üretime devam kararı aldı. İşçiler, enfekte hastaların hangi 
şirkete bağlı bulundukları bilgisinin kendileriyle paylaşılması ve ücretli izin 
tedbirinin hayata geçirilmesi taleplerini PE aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.

En örgütsüz iş kollarından biri olan eczane işçiliği; fazla 
mesai saatleri, asgari ücret ve güvencesiz iş koşullarından 
uzun zamandır mustarip. Pandemiyle birlikte bu durum 
daha da vahim bir hal aldı. Şu an birçok eczane sahibi eczacı 
herhangi bir kronik hastalıkları olmadığı halde eczanelerine 
uğramıyor, ayrıca çalışmaktan çekinen personelin üzerin-

de sosyal medya grupları ve meslek örgütleri aracılığıyla 
baskı oluşturuyorlar. Çoğu eczanede gerekli önlemler hâlâ 
alınmamış. Kendi personeline koruyucu ekipmanı bedeli 
karşılığında sağlayan eczacılar bile var! 1. Bölge İstanbul 
Eczacı Odası dahi gerekli ekipman tedarikini yapmaya yeni 
karar verdi ve hâlâ eczanelere tedarikini gerçekleştiremedi.

beykoz’da çalışan bir tekstil işçisi anlattı: salgın koşullarında ya 
çalışmak ya da işten ayrılmak zorunda kalıyoruz

korozo ambalaJ'da virüs tespit edilmesine rağmen üretim tam gaz

zorlu 7 çalışanda covid19 çıkmasına rağmen üretime başlıyor

tekzen çalışanları covid-19 önlemi 
alınmamasından şikayetçi

virüs tespit edilen eaton polimer'de işçiler üretimin 
durdurulmasını istiyor

pandemi koşullarında eczane çalışanlarının durumu

iş bırakmak isteyen akar tekstil işçilerine 
sopalı saldırı

limak'ın kuveyt havalimanı şantiyesinde 
çalışan inşaat işçileri alacaklarının 
tamamını alıp evlerine dönmek için iş 

bırakma eylemi yapıyor

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/04/04/gaziantep-melike-tekstilde-
patronun-inadina-ragmen-uretim-durdu/

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/04/04/akar-tekstilde-iscilere-sopali-
saldiri/ 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/04/07/limakin-kuveyt-havalimani-
santiyesinde-calisan-insaat-iscileri-alacaklarinin-tamamini-alip-evlerine-donmek-

icin-is-birakma-eylemi-yapiyor/

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/04/04/beykozda-calisan-bir-tekstil-iscisi-anlatti-salgin-kosullarinda-ya-calismak-
ya-da-isten-ayrilmak-zorunda-kaliyoruz/

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/04/04/korozo-ambalajda-virus-tespit-edilmesine-ragmen-uretim-tam-gaz/

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/04/04/zorlu-7-calisanda-covid19-cikmasina-ragmen-uretime-basliyor/

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/04/03/virus-tespit-edilen-eaton-polimerde-isciler-uretimin-durdurulmasini-istiyor/

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/04/02/pandemi-kosullarinda-eczane-calisanlarinin-durumu/

 https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/04/02/tekzen-calisanlari-covid-19-
onlemi-alinmamasindan-sikayetci/

Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Melike Tekstil 
fabrikasında çalışan işçiler Kovid-19 testi pozitif çıkan iki arkadaşlarının 
karantinaya alınmasının ardından iş bıraktı. İşçilerin bir kısmı evlerine dö-
nerken bir kısmı da fabrika önünde bekleyerek durumu protesto etti. Melike 
Tekstil Patronu Cengiz Şimşek üretimin devam etmesi yönünde işçilere 
baskı uygularken, işçilerin kararlı duruşu sonrası üretime 15 gün ara vermek 
zorunda kaldı.

Türkiye çapında AVM’ler dışında-
ki 80 TEKZEN mağazası çalışmaya 
devam ediyor. Çalışanlar, bu ma-
ğazalarda salgına karşı önlemlerin 
yetersiz olduğunu şöyle aktardılar:

    • Uzunca bir süre kasiyerler 
dışında maske ve eldiven kullanımı 
sınırlıydı. Mağaza müdürleri yeni 
maske ve eldiven dağıtımını durdur-
duğu için günlerce böyle çalıştık. 

    • İzin isteyene senelik izin-
lerden kullandırıyorlar. Eğer 2020 
senesinin izni bittiyse önümüzdeki 
senenin izninden borçlanıyoruz. 
Süreç uzadığında kaç yıl daha borç-
lanacağımızı bilmiyoruz.

    • Mağazada 10 m2  yemekha-
nede öğle yemeği yeniyor. Burada 

sosyal mesafenin nasıl korunacağı 
büyük bir soru işareti.

    • Virüsün temaslı bulaştığı 
ortada olmasına rağmen hâlâ par-
mak izi okumasıyla mesailer kontrol 
ediliyor.

İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Böl-
gesinde bulunan Akar Tekstil fabrikasında 
çalışan işçilerde Kovid-19 testi pozitif çıkanlar 
olmuştu. Bunun üzerine çalışmak istemeyen 
işçilere patron tarafından açıklama yapıldı. 
Patron temsilcileri, “İl Sağlık Kurulu herhangi 
bir kusur görmedi. Çalışmamız için tüm koşul-
lar uygun herkes işinin başına dönsün, bu ay 
maaşınızı alabilmek için çalışmak zorunda-
sınız” sözlerini sarf etti. Çalışırken maske bile 
verilmeyen işçilerse yasalardan elde ettikleri 
“işten kaçınma” hakkını kullanmak istedi. 
Ancak İl Sağlık Kurulu tüm önlemlerin tam 
olduğu raporu tuttu.

Bu sabah işbaşı yapmak istemeyen işçi-
lere, patronun şoförleri ve fabrikanın sözde 
güvenlikleri sopalarla saldırdı. Patronlar saldırıyı kenarda gülerek izledi.

Limak'ın yapımını üstlendiği Kuveyt havalimanı şantiyesinde çalışan 
yüzlerce inşaat işçisi alacaklarının tamamının ödenmesi ve memleketlerine 
dönmek için iş bıraktılar.

İşçiler yaklaşık üç haftadır şirket yetkililerine korona virüs salgınından 
dolayı tedirgin olduklarını ve şantiyede önlemler alınması gerektiğini söylü-
yorlar. Son birkaç gün içinde işçi çıkarılması ve ücretsiz izinle yüzlerce işçinin 
Türkiye'ye gönderilmesinin ardından işçiler yetkililerden haklarını istedi.

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

hastalık riskine karşı 
iş bırakan işçiler

önlemsiz işyerlerinde çalışmaya zorlama



Mc Donald’s çalışanlarının %95’i ücretli izin hakkından yoksun: fast food’da kural yok

göçmenlerin  
hiçbir hakkı yok 

abd işçi sınıfı mücadele ediyor
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İşçi sınıfı kendini hedef alan 
bu saldırıya karşı zayıf ve güçsüz 
değil. Chipotle çalışanları karşı-
laştıkları işçi düşmanı politikalara 
karşı greve gidiyor. Amazon işçileri 
firmalarının kendilerine yalan söy-
lediğini, depolarda hastalık taşıyan 
işçi sayılarının yanlış yansıtıldığını 
ifade ediyor ve greve gidiyor. Krizi 
çalışanların hastalık izinlerini takas 
ederek göğüslemeyi öneren Whole-
foods CEO’su da işçilerin direnişiyle 
karşılaşıyor, işçilerin tepkilerine 
karşı saatlik ücreti 2 dolar artıran 
CEO’ya karşı Wholefoods işçileri 31 
Mart günü işe gitmeme kararı aldı.

Havacılık sektöründeki işçile-

rinin %10’unu işten çıkaracağını 
belirten General Electric’te ise 
işçiler, işçi sınıfının gücünü tüm 
dünyaya gösteriyor: ABD’nin karşı-
laştığı ventilator (solunum cihazı) 
kıtlığı içerisinde firmalarının normal 
koşullarda uçak motoru yapan 
tüm aletlerinin boşta tutulduğunu 
belirten işçiler fabrikaların solunum 
cihazı üretimine başlaması için pro-
testo eylemleri düzenledi. İşçiler 
Lynn, Massachusetts merkezle-
rinde aralarında 2 metre mesafe 
bırakarak sessiz protesto eylemleri 
yaparken GE Boston merkezinde 
sendika üyeleri yürüyüşler düzen-
ledi.

30 milyona yakın ABD vatan-
daşının hiçbir sağlık sigortası yok 
ve bu büyümekte olan nüfusun 
büyük bir kısmını işçi sınıfı oluştu-
ruyor. Sağlık sigortasının sıklıkla 
çalışılan işe bağlı olduğunu dola-
yısıyla işini kaybeden emekçilerin 
sigortalarını da kaybedeceklerini 
belirtmekte fayda var. 

Karşılaştıkları talep daral-
masına karşı iş yerlerini geçici 
olarak kapatan işletmeler bu krizi 
büyütecek gibi görünüyor, yaz ay-
larına kadar 3 milyon kişinin işsiz 
kalabileceği belirtilirken, işsizlik 
sigortasına başvurular bir haftada 
70.000 kişi kadar artış gösteriyor.

salgın karşısında 
ihtiyaçlarını karşılamak 
için karaborsacılara 
mahkûmlar

Sağlık hizmetlerinde piyasaya 
mahkûm emekçiler, temel ihti-
yaçlarında da karaborsacılarla 
mücadele etmek zorunda kalıyor. 
Hemen hiçbir markette tuvalet 
kâğıdı bulmak mümkün değil, 
bütün büyük marketler bir kerede 
satın alınabilecek temizlik ürünü, 

makarna, ton balığı, un gibi mal-
zemelere sınır getirdi ve tayına 
bağladı. Gündelik hayatlarını 
salgın ortamında onlarca insana 
temas ederek geçiren emekçiler, 
birkaç dolara alabildikleri temiz-
lik losyonlarını karaborsacıların 
hamleleri sonucu onlarca dolara 
ancak sipariş edebiliyor.

merkezi ve yerel 
yönetimler işçileri yok 
sayıyor

BLS’in verilerine göre hizmet 
sektöründe çalışan emekçilerin 
yalnızca % 6,2’si evden çalışma 
imkanına sahip. Merkezi ve yerel 
yönetimlerinse imkanları kapi-
talizmin ufkuyla sınırlı, New York 
şehri uzun süre kamu okullarını 
kapatmaya direndi; New York’ta 
114.000 çocuk evsiz ve günlerini 
geçirebilecekleri tek yer okulları. 
Merkezi ve yerel yönetimlerin 
emekçi sınıfların yaşam koşulla-
rını gözettiklerini iddia etmek ise 
güç: Teksas, Ohio ve Mississippi 
hastanelerin hasta sayısı krizi 
yaşamasını önlemek için zorunlu 
olmayan hizmetlerin verilmesine 

engel olmayı tasarlıyor ve kürtaj 
işlemlerini zorunlu olmayan iş-
lemlere dahil ediyor. Teksas kürtaj 
hizmeti veren merkezlere 1000 
dolar ceza ya da 180 gün hapis 
cezası vermeyi planlıyor. 

2 trilyonluk destek paketi 
kimi destekliyor?

Evet, Senato 2 trilyon dolarlık 
bir destek paketini imzaladı: bu 
paketin 500 milyar doları büyük 
firmalara giderken 560 milyar do-
ları hane halkına, 154 milyar doları 
sağlık hizmetlerine ayrıldı. Yılda 
75.000 dolardan az kazananlara 
bir seferlik 1200 dolarlık bir des-
tek öngören paket, ancak sosyal 
güvenlik numarası olan çalışan-
ları kapsıyor. Sözleşmeli ya da 
serbest çalışan emekçiler işsizlik 
sigortasına başvuramadığı için bu 
paketin dışında tutuluyor. Yalnızca 
Covid-19 testleri 1300 dolarlık bir 
harcamayı gerektirirken paket 
ancak özel sigortaların test ve 
tedavi masraflarını kapsıyor. Buna 
karşılık yalnızca havayolu şirket-
lerine 58 milyar dolarlık destek 
öngörülüyor.

Covid-19 salgını emekçileri vurdu

Mc Donalds’ın 500.000’den 
fazla çalışanı ücretli izin hakkından 
yoksun. ABD işçi sınıfının tamamı 
gibi bu işçiler işe gelmeme lüksüne 
sahip değil; kaçırılan her iş günü ve 
her çalışma saati ödenemeyen bir 
fatura, kira ve mutfak harcamaları 
anlamına geliyor. Marion, “Kaçırılan 
bir maaş ben ve ailem için tepe-
mizde bir çatı olması ve sokağa 
atılmamız arasındaki fark anlamına 
geliyor” diyor. Mc Donalds CEO’su 
Chris Kempczinski hastalık izni alan 
çalışanlarının ücretlerini ödemeye 
devam edeceklerini ilan etse de 

Marion ekliyor “Aptal olmayın, bu 
sadece şirkete ait çalışanlar için 
geçerli, Mc Donalds’ların yüzde 
95’i franchise”. Gerçekten de Trump 
yönetimi çalışanlara iki hafta ücretli 
izin veren bir yönetmeliği imzaladı 
ancak Demokratik ve Cumhuriyetçi 
Partilerin bir arada geliştirdiği bu 
yönetmeliğin dışında bıraktıkları 
neredeyse ABD’de işçi sınıfının 
yüzde 80’ine denk düşüyor. Elbette 
yönetmeliğin bu şekilde hazırlan-
ması için Mc Donalds’ın büyük bir 
çaba sarf ettiği biliniyor. 

fast food şirketlerinin 
hepsinde durum aynı

Ancak Mc Donalds yalnız değil, 
bir diğer fast food şirketi olan 
Chipotle de ücretli hastalık iznine 
karşı direniyor. Chipotle sözcüsü 
her zamanki sağlık protokollerini 
uygulamayı sürdürdüklerini, ücretli 
izin yönetmeliklerine uyduklarını 
ve her çalışanın başladığı günden 
itibaren üç günlük ücretli izin hakkı 
olduğunu iddia etse de firma henüz 
geçtiğimiz ay bir çalışanın hastalık 
iznine ayrılmak istediğinde işten 
çıkarılmasının ardından açtığı da-

vayı kaybetmiş görünüyor. Davanın 
işçinin lehine sonuçlanmasının 
ardından Chipotle daha fazla işçinin 
dava açmasını bekliyor. Bir diğer 
büyük zincir olan Starbucks da diğer 
firmalar gibi hastalık izni verdiğini 
iddia etse de Starbucks çalışanları 
franchise’ların hiçbir kurala uyma-
dıklarını ve işlerini kaybetmekten 
korkan çalışanların hastalık izni al-
maktan imtina ettiklerini belirtiyor. 
Öte yandan sayıları 6300’ü aşan 
Starbucks franchise’larının merkez 
firmanın kurallarına uyma zorunlu-
luğu da bulunmuyor.

Göçmenlerin tutulduğu cezaevle-
rinde 40.000’e yakın, tüm cezaevlerin-
deyse 2.3 milyon kişi bulunuyor. En az 
4 cezaevi görevlisinin Covid-19 pozitif 
olduğu belirtilirken, tutukluların kronik 
hastalıklara karşı savunmasız oldukları 
biliniyor. “Yasadışı” oldukları gerekçesiyle 
cezaevlerinde tutulan bu göçmenler, ABD 
topraklarındaki geniş emekçi nüfusun 
önemli bir kısmını oluşturuyor, 11 milyon 
belgesiz göçmen 11 milyar dolar vergi 
ödüyor ancak merkezi hükümetten hiçbir 
yardım alamıyor. Göçmen işçilerin büyük 
bir kısmı tarlalarda çalışıyor, göçmen işçi 
Calzadillas, “Şu ana kadar hiçbir değişiklik 
olmadı, her şey aynı. Beraber çalıştığım 
arkadaşlarım sanki ölümsüz oldukla-
rını düşünüyorlar, eskisi gibi çalışmaya 
devam ediyoruz. Hiçbir önlem yok ve ça-
lışmaya devam ediyoruz” diyerek çalışma 
koşullarını anlatıyor. Sendikalar tarlada 
çalışan işçilerin arasında 2 metre mesafe 
olmasını talep etse de büyük bir taleple 
karşılaşan firmalar bu önlemin verim-
liliği azaltacağını düşünüyor ve sağlık 
önlemlerini almayı reddediyor. Mevsimlik 
işçi vizesi olarak bilinen H-2A ile gelen 
işçiler birbirleri arasında mesafe bıraka-
bilecek koşullarda yaşamıyorlar, sık sık 
firmalarının ayarladığı otellerde ranza-
larda uyuyan işçilerin kendilerinin önlem 
almaları imkânsız. Çalışma Bakanlığı’n-
dan bir yetkili H-2A vizeli işçilerin çalışma 
koşullarına dair herhangi bir çalışma ya 
da duyuru yapılmadığını belirtiyor.

bir de küba gerçeği var
Kübalıların geliştirdiği ilaç Çin’de tedavi 

için denenen 36 ilaç arasında yer aldı. Alınan 
sonuçlar olumluydu. Covid-19 enfeksiyonunu 
önlemek için aşı geliştirmekten henüz tüm 
dünya uzakken, hastalığın bulaşmış olduğu 
kişilerin tedavisi için ne yapılabilir diye bakı-
lıyordu.

Küçük ada, üstelik abluka altındayken, 
bilimi ve tekniğiyle bu çabaya ortak oldu.

Hastalık ABD’ye sıçradığında Kübalılar 
yardım edelim, doktor yollayalım dediler.

ABD yönetimi reddetti ve hızlı bir açıklama 

yaptı: Küba yardımı politik mevzi kazanmak ve 
bu işlerden kâr etmek için öne sürüyor. Kimse 
Küba’nın yardımına başvurmasın.

Kübalılar bu sırada Okyanus’ta mahsur 
kalmış, içindeki birkaç hasta nedeniyle hiçbir 
limana yanaştırılmayan bir İngiliz gemisini 
limanına kabul etti, hastaların tedavisine 
hemen başlandı.

Sonra hastalık Küba’ya geldi. Mutlak bir 
şeffaflık ve sadece halkın sağlığını gözetecek 
şekilde çalıştı Küba. Bir noktada ülkeye yaban-
cıların girişini yasakladı. Birileri bunu diline 

doladı! Göçmen düşmanı ABD sağı bunu da 
Küba’da demokrasinin yokluğuna kanıt yaptı!

Sonra Kübalı doktorlar İtalya’ya gitti, Mek-
sika’ya gitti, Barbados adalarına gitti.

ABD yine açıklama yaptı, Kübalıların yar-
dımlarını kabul etmeyin.

Çin’den ilaç yüklü bir gemi Küba’ya ulaşa-
caktı. Amerika, 30 yıldır abluka altında tuttuğu 
Küba’ya geminin ulaşmasına engel oldu.

İnsanlık unutmayacak. Ne emperyalistle-
rin insanlığa yaşattığı kâbusu ne de Küba’nın 
bu çirkinlik içinde bir çiçek gibi açışını.

amerikan kÂbusu da unutulmayacak


