Haydi! 1 Mayıs‘da alanlara ve sınıf mücadelesini örgütlemeye!
150 yıl önce 18 Mart 1871'de, Paris'te işçiler tarihte ilk kez bir devrimle
kendi iktidarlarını kurdular. Paris Komünü ancak 72 gün sürdürebildi.
Ancak bu 72 gün, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik için önceki reformlardan
daha fazlasını başardı: kadınlar için aktif ve pasif oy hakları, kadınlar için
çalışma hakkı, eğitim hakkı, tüm çocuklar için ücretsiz eğitim, yeni
yürümeye başlayan çocuklar için ücretsiz kreş, hastalara ücretsiz
hastaneler ... Tüm işçilerin çalışma koşulları iyileştirildi. Bugün - Paris
Komünü'nden 150 yıl sonra - adalet mücadelesi her zamankinden daha
fazla gündemde.
Bir yıldan fazla bir süredir kriz tamamen bizim omuzlarımıza yüklendi. Bir yıldır en çok biz işçiler,
pandemiden etkileniyoruz. Bir yıldır korunmuyoruz. Üretimde değil, montaj bandında, et sektöründe,
hizmet sektöründe, bakım tesislerinde, hastanelerde, perakende sektöründe de.
Corona virüsüne karşı etkisiz stratejiler bir yıldır uygulanıyor. Önlemler, salgınla mücadele ve sağlığın
korunması ile gerekçelendiriliyor. Federal acil durum freni yanlış yönde atılan ölümcül bir adımdır.
Önlemler keyfi ve tutarsız. Bilimsel bilgiyi göz ardı ettiler. İnsanların hayatlarının gerçekliği ile bağlantısını
kaybettiler.
Önlemlerin uygulanması çok açık bir şekilde göstermektedir: korunmamıza veya sağlığımıza hizmet
etmemektedirler. HAYIR! Sözde "Lockdown light" esas olarak özel alan ve boş zamanlarımızla sınırlıdır. Ve
demokratik haklarımızı baltalıyorlar: sokağa çıkma yasağı: Akşam dışarıda olmamalıyız. Hayır! İnsanların
sıkışık, kapalı dairelerinde kalmasına izin verin. Bu alanlarda enfeksiyon riski temiz havaya göre çok daha
yüksektir. Bunu herkes anlıyor!
Kilitlenmenin ortasında, büyük şirketler canlı bir şekilde üretmeye devam ediyor. Biz işçiler “işimizi”
yapmaya devam ediyoruz. Aşırı kalabalık otobüs ve trenlerde işe gitmek için seyahat etmeliyiz.
Birkaç gün içinde, federal hükümet büyük şirketler için yüz milyonlarca avro para dağıttı.
Ancak: 40.000 işçi yalnızca 2020'de 30 Dax şirketinde işten çıkarıldı. 2021 için en az iki kat daha fazlasını
planlıyorlar. Volkswagen 27.000 kişiyi işten çıkarmak istiyor, BMW dünya çapında yaklaşık 6.000 işçiyi ve
10.000 geçici işçiyi işten çıkarmak istiyor. Lufthansa en az 11.000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Çelik ve
metal eşya grubu Klöckner 19 lokasyonu kapattı. Galeria Karstadt-Kaufhof, büyük mağazalarının üçte
birinden fazlasının kapatıldığını duyurdu. Ve bunlar sadece birkaçı.
Şubat 2021'de kısa süreli çalışma bir önceki aya göre 100.000 arttı. 2.8 milyona yükseldi. Bu, sosyal güvenlik
primlerine tabi olan her on ikinci iştir.
Volkswagen, Daimler ve BMW birlikte geçen yıl 2,4 milyon daha az araba üretti. Ve yine de 16.6 milyar euro
kar etti. Nasıl olabilir? Bunun işe yaraması için dünya çapında 20.000 işçi işten çıkarıldı. Üç otomobil şirketi,
kısa süreli iş yardımı olarak yaklaşık bir milyar avro aldı. Ve hissedarlar 7,2 milyar Euro'luk temettü
paylarıyla kendilerini zenginleştirdiler.
Buna karşılık, Almanya'da 15,5 milyon hane gelir kaybı yaşadı. Her şeyden önce, tehlikeli bir şekilde
istihdam edildi.
Peki ya yoksulluk? Almanya'da yoksulluk esas olarak bekar ebeveynleri ve düşük vasıflıları, tek başına
serbest meslek sahiplerini etkiliyor ve bu bizi şaşırtıyor mu? - Göçmenler! Göçmen kadınlar, oturum belgesi
olmayan kadınlar ve mülteci kadınlar tüm bu önlemleri tüm şiddetiyle yaşıyor. Mülteciler sınırlarda taciz
ediliyor. Denizler mezarlığa dönüşüyor. Tüm dünyada mülteciler, aşırı kalabalık insanlık dışı kamplarda en
kötü koşullarda hayatta kalmaya zorlanıyor.

Ve zenginler daha da zenginleşiyor: Dünyanın en zengin 500 milyarderi korona salgını sırasında servetlerini
yüzde 15 artırdı. En zengin 100 Alman ise yüzde 20 oranında arttırdı. Dünyadaki 45 aile dünya nüfusunun
yoksul yarısı kadar varlığa sahip.
Ve ilaç şirketleri. Yaptıkları şey aşı şovenizmidir. Covid-19'a karşı ilk aşılar onaylandığında zengin ülkeler
hemen stokladı. Aralık 2020'de aşı şişelerinin yüzde 53'ünü güvence altına aldılar. Bu yılın Ocak ayı itibarıyla
en zengin 49 eyalette 39 milyon doz aşı yapıldı. Yoksul ülkelerde sadece 25 doz aşı yapıldı. 25 şişe!
Şubat ayının sonunda, sadece iki Afrika ülkesi aşı almıştı. Tüm Afrika'da, Mart ortasına kadar insanların
yalnızca yüzde 1,7'si aşılanmıştı. Nisan ayının başında, savaştan zarar gören Yemen sadece 360.000 şişe
aldı.
İlaç şirketleri, aşıların araştırılması, geliştirilmesi ve üretimi için milyarlarca euro sübvansiyon aldı.
Milyonlarca krediye ek olarak, Biontech 375 milyon Euro tutarında kamu fonu aldı. Grup 2021 için
milyarlarca satış bekliyor. Biontech'in iki büyük hissedarı, varlıklarını ikiye katladı.
Politikacıların sözde maske anlaşmaları o kadar alaycı ve hepsinin kârla ilgili olduğunu açıkça gösteriyor.
Birlik parlamento grubu(CDU/CSU) başkan yardımcısı Georg Nüßlein'in, bir hijyen maskesi üreticisinden
komisyon olarak - normal insanlar için - zorlukla anlaşılabilir bir miktar olan 660.000 avroyu aldığı
söyleniyor.
Sağlık sistemi, maksimum kar için yıllarca alınan önlemlerin bir sonucu olan çöküşün eşiğindedir. Bugün
Almanya'da on binlerce hasta bakım personeli eksiktir. 2035 yılına kadar Almanya'da 500.000 bakıcının
eksik olması bekleniyor. Bunun sonuçları artan iş yükü, sürekli stres, hastalık ve artan stres ... Pandemi
sırasında 9.000 hemşire işini bıraktı. Çünkü bu sistemde sağlığımız bile kâr mantığına tabidir. İşçi hakları
sürekli olarak baltalanıyor ve bu şekilde kalmaya devam edecek - eğer mücadele etmezsek!
Artık Yeter!
Mart ayının sonunda IG Metall yönetimi, metal ve elektronik endüstrisi için kurumsal patronlarla bir
anlaşma imzaladı. Tek seferlik gülünç ödemelerle başımız belaya girdi. Bu yılın Haziran ayında, 500 avroluk
zarif bir korona yardımı. Şubat 2022'de özel bir ödeme. Bir yıl sonra başka bir özel ödeme. Kısıtlama ile bu
özel ödemeler, azalan çalışma saatlerini telafi etmek için kullanılır. Aslında ücret artışı yok! Toplu sözleşme
tarifesi daha da zayıflayacak. Emekçiler arasında dayanışmayı örgütleyelim!
Eşit işe eşit ücret! Taşeronlaşmaya ve düşük ücretlerle son! Aynı şirketteki tüm çalışanlar için eşit haklar!
1 Mayıs‘da – mücadele etmek için yeterince neden var!
Dünya çapında sınıf kardeşlerimizle dayanışmayı yükseltelim!
Hemen şimdi!
Yaşasın Uluslararası dayanışma!
Yaşasın birlik, mücadele ve zafer!
Yaşasın 1 Mayıs!
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