Bu vahşeti artık kabul etmeyeceğiz
ABD’nin Minneapolis kentinde 26 Mayıs Salı günü, 46 yaşındaki siyah George
Floyd, polis memuru Derek Chauvin’in diziyle uzun süre ensesine bastırmasının ardından dakikalarca nefessiz kalarak öldürüldü.
Floyd’un “Nefes alamıyorum” yakarışı telefon kameralarıyla dünyaya ulaştı. SAYFA 22

Nefes alamıyoruz, çünkü hayat eve de
kapitalizme de sığmıyor! İhsan Çaralan Sayfa 24
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DEUTSCHE AUSGABE
„I can’t breathe“
Diese Worte wiederholt George Floyd, während ihm die Luft durch drei Polizisten abgedrückt wird und er anschließend das Bewusstsein verliert. Ein weiterer Polizist steht daneben und hält Passanten davon ab, einzugreifen. Die Forderung einiger Passanten, von George Floyd abzulassen, wurde von den Polizisten rigoros ignoriert. Erst als der Rettungswagen eintraf, bewegten sie sich fort und ließen von Floyd ab. Im Krankenhaus konnte
nur der Tod festgestellt werden, der anhaltende Proteste in einigen Städten der USA und
Wut nach sich zog. SEITE 7
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Seite an Seite mit unseren Gewerkschaften

im Kampf für Solidarität!

IN DIESER AUSGABE
4 Arbeitszeitverkürzung bei vollen
Lohn- und Personalausgleich dringend
nötig SEITE 2
4 Coronakrise darf
keine Bildungskrise
werden

Interview mit Fredrik Dehnerdt
SEITE 3

4 Egetürk, ein Paradebeispiel für gesellschaftlich widersprechender Interessen
SEITE 4

4 Überproduktionskrise in der Automobilindustrie SEITE 4

BU SAYIDA

Mehrere Mitglieder der rechten
„Identitären Bewegung“ besetzten
das Vordach des Stuttgarter Gewerkschaftshauses. Sie befestigten
ein Transparent, beschmutzten den
Vorplatz mit Kunstblut und zündeten Feuerwerk an. Vermutlich kamen die Rechten aus dem gesamten
Bundesgebiet und Österreich. Der
Angriff war gezielt geplant und
vorbereitet. Die Faschisten machen
Antifaschisten und Gewerkschaften
verantwortlich für eine Auseinandersetzung am Rande einer Querdenken 711 Demo, bei dem Mitglieder der rechten Gruppe „Zentrum
Automobil“ von Unbekannten verletzt wurden.
Erstmals nach Ende des Hitlerfaschismus greifen Neonazis ein Gewerkschaftshaus an. Das ist eine
neue Qualität neonazistischer Gewalt und entlarvt einmal mehr die
Verstrickungen zwischen der rechten Gruppe „Zentrum Automobil“

und neonazistischen Kreisen. Die
Besetzung des Gewerkschaftshauses ist nicht nur ein Angriff auf die
Gewerkschaften selbst, sondern auf
ihr antifaschistisches Rückgrat und
jahrelangen Arbeit in zahlreichen
Bündnissen gegen Rechts. Sowohl
in den Betrieben als auch draußen
im Alltag. Die Provokation der Faschisten geschieht zu einer Zeit, in
der Unternehmer und Konzerne
unter billigem Vorwand der Pandemie versuchen, mit Kurzarbeit,
Entlassungen und Betriebsschließungen die Krisenlast auf Millionen lohnabhängig Beschäftigte abzuwälzen. Während die Regierung
milliardenschwere Rettungsschirme aufspannt, werden gewerkschaftliche Errungenschaften wie
der 8-Stunden Tag – angegriffen,
vorübergehend (?) außer Kraft gesetzt, Pausenzeiten werden abgeschafft.
Gerade jetzt ist die Einheit von Ge-

werkschaft mit demokratischen,
fortschrittlichen und antifaschistischen Kräften notwendig, damit nicht wieder lohnabhängig
Beschäftigte, Frauen, Jugendliche
und Migranten die Rechnung der
Krisenlast bezahlen müssen. Mit
unseren Gewerkschaften kämpfen
wir zusammen, Seite an Seite für
sichere Arbeitsplätze und Einkommen, für bessere Bezahlung in den
sogenannten systemrelevanten Berufen, für die Vereinbarkeit von
Arbeit und Familie, für die Rechte
von Frauen und Geflüchteten, für
bezahlbare Wohnungen und für eine solidarische Gesundheitsversorgung. Das tun wir und mit klarer
Kante gegen Faschisten!
Der Anschlag der Identitären ist
ein Angriff auf den solidarischen
Kampf der Beschäftigten unterschiedlicher Herkunft für die Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen.

4 SIPRI Jahresbericht- ein brisanter
Anstieg der Militärausgaben SEITE 5
4 Kreative Ideen und
kämpferische Organisationen sind nach
wie vor wichtig SEITE 6

4 Sermayeden
danışıklı döğüş SAYFA 9

Kesenin ağzı

tekeller için açıldı
AB genelinde hazırlanan “korona” ve “kurtarma” paketlerinden asıl olarak tekeller yararlanacak. AB genelinde toplam 3,4 trilyon euroluk paketler hazırlandı. En büyük paketi Almanya karar altına aldı. Bazı AB
ülkelerinde karar altına alınan paketleri ve bunlardan kimlerin yararlanacağını derledik. SAYFA 21

Almanya’da Nisan sonundan bu yana hükümet
partileri ve sermaye örgütleri Almanya’nın
krizden güçlenerek çıkması için yeni bir konjonktür paketinin nasıl olması gerektiğini tartışıyorlar. Sendika bürokrasisi de tartışmalara
tüm gücüyle katılıyor. SAYFA 8

Kriz nedeniyle bölünmeyeceğiz!
Koronavirüs nedeniyle işçi ve emekçiler açısından sorunlar her geçen gün artıyor. Hazırlanan “korona yardım
paketleri”nden asıl olarak tekeller yararlanırken, işsizlik ve
yoksulluk riski artıyor. Unteilbar inisiyatifi, 14 Haziran’da başta Berlin ve Leipzig olmak üzere pek çok kentte gösteriler
yapmaya hazırlanıyor. DİDF eyleme destek veriyor. SAYFA 7
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4 Eberspächer‘de
işçiler öfkeli SAYFA 12

4 Kriz kadınlar
açısından çok ağır
olacak Prof. Jutta Allmendi-
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Münih’teki evsizler insanca
barınma koşulları istiyor
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Virüs salgının ilk günlerinde
Münih’te evsiz olarak yaşayan ve
geceleri eski bir asker kışlası olan
Bayernkaserne’de kalan bir grup,
kendileri ve kasernede yaşayan diğer insanların taleplerini dile getirmek için Odeonsplatz’da bir protesto eylemi düzenlediler. Protesto
gösterisinde yaptıkları Türkçe konuşmalarda, Bulgaristan’dan geldiklerini söyleyen protestocular, diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin
vatandaşları gibi insanca yaşamak
istediklerini vurgulayıp, ülkelerinden buraya çalışmak için geldiklerini fakat hem iş bulamadıklarını
hem de bu nedenle barınacak yerlerinin olmadığını, Covid-19 salgını
ile birlikte talepleri üzerine Münih
Belediyesi’nin kendilerini bu kışlaya yerleştirdiğini ama, yaşam koşullarının insanca olmadığını dile
getirdiler.
Göstericiler yaşadıkları sorunları
ise şöyle sıraladılar: Kışla gündüzleri açık olmasına rağmen, herhangi bir ihtiyaç için dışarı çıkanlar akşam saat 17.00’ye kadar ve 23.00’den

sonra bir daha içeri giremiyor. Gündüzleri işe gidip gelenler, iş arayanlar, alışverişe ya da doktora gitmesi gerekenler ya da kısa bir yürüyüş
yapmak isteyenler 17’den önce içeri
alınmıyorlar.
Kışlaya giriş çıkış çıkış saatlerinin
serbest olmasını isteyen göstericiler

ayrıca, aynı odada 10 kişi kaldıklarını, salgın koşullarında bir odada
3-4 kişiden fazla insanın kalmaması gerektiğine ve kışlanın hijyen koşullarının düzeltilmesi gerektiğine
dikkat çekiyorlar.
Bir başka sorun ise, kışladaki güvenlik görevlilerinin kaba ve saldır-

GÜNCEL

YH

gan davranışları.
Verilen yemeklerin de yetersiz olduğunu belirten göstericiler, sabah
kahvaltısında sadece bir sandeviç
ve bir küçük kutu meyve suyu verildiğini, akşamları sıcak yemek verilmediğini ve kendilerinin yemek
yapabilmeleri için mutfak ve malzemeleri bulunmadığını belirtiyorlar.
Münih’te faaliyet gösteren yardım
ve dayanışma inisiyatifi “inizivi.antira“ adlı grup da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, kışlada
kalan insanların yaşam koşullarının
düzeltilmesini ve dile getirilen taleplerin karşılanmasını istedi.
Açıklamada Münih’te belediyenin
21 Mart’tan itibaren evsizlere tam
zamanlı barınma imkanı sağlanmasının olumlu olduğu ama buradaki koşulların sağlıklı ve insani düzeye getirilmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.
Yapılan protesto gösterileri sonucu, kışladan gündüzleri ayrılma
ve 17.00’den önce girememe uygulamasının bir aylığına yürürlükten
kaldırıldığı açıklandı. (Münih/YH)
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Almanya’da da polis ve orduda

ırkçı örgütlenmeler var
Dünya ABD’nin Minniaepolis kentinde siyahi George Floyd’u katleden beyaz polisleri konuşurken, güvenlik birimleri içindeki ırkçı eylem ve davranışların sadece bu ülkeye ait olmadığı bir gerçek. Almanya’da da polis ve ordu içinde ırkçı görüşlere sahip birçok güvenlik personeli var. Aşırı
sağcı bir KSK askerinin silah deposu kurduğunun ortaya çıkması bunun son örneklerinden biri oldu.
Dünya 25 Mayıs’tan bu yana
ABD’nin Minniaepolis kentinde,
Afro-Amerikalı George Floyd’un
katledilmesini konuşuyor. Sosyal
medyaya düşen ilk fotoğrafta katil
zanlısı polis Derek Chauvin, sekiz
dakika boyunca diziyle, yere yüzükoyun yatırılan Floyd’unu esesinden bastırıyor. Floyd bir çok kez
“Nefes alamıyorum” dese de Chauvin dizini kaldırmaya yanaşmıyor
ve adeta ölmesini bekliyor. Daha
sonra sosyal medyaya düşen başka görüntülerde, üç beyaz polisin
de arkadan Floyd’un gövdesini, bacaklarını tuttuğu görülüyor.
Bu tablo ABD polisi içindeki ırkçılığı doğal olarak bir kez daha gündeme getirdi ve öfkenin patlamasına neden oldu. Dahası bu ABD polisi içinde ırkçı örgütlenmenin, kişilere renkleri ve inançlarına göre ırkçı olarak davrandığı gerçeğini bir
kez daha gündeme getirdi.
Ne var ki, güvenlik teşkilatları içinde ırkçı, ayrımcı, yabancı ve göçmen düşmanı örgütlenmeler ve
davranışlar sadece ABD’ye özgü
değil. Almanya’da da benzer ırkçı
örgütlenmelerin polis ve ordu içinde var olduğu ve bu kişilerin olaylar sırasında yasalara göre değil siyasi görüşlerine göre hareket ettiği biliniyor. NSU davası sırasında,
sadece cinayetleri işleyenlerin istihbarat elemanlarıyla bağlantılı olduğu ortaya çıkmamış, aynı zamanda soruşturmayı yürüten güvenlik
birimleri aileleri suçlu ilan ederek,
baskı yapmışlarlardı. Aileler bu öfkelerini tedirgin olsalar da zaman
zaman dile getirmekten çekinmediler.
NSU
davası
bittikten
sonra
Frankfurt’ta bir karakoldaki polislerin, ilk kurban Enver Şimsek’in ailesinin avukatı Seda Başay-Yıldız’a
“NSU 2.0” adıyla tehdit mesajları
göndermesi de bu politikanın devamı olmuştu. Tespit edilen polisler açığa alınırken, olayların üzerine tam olarak gidilmemiş, tersine
adeta örtülmüştü.
Yine Almanya’nın pek çok eyaletinde polis teşkilatı içinde aşırı sağcı,
milliyetçi memurların olduğu tespit edilmişti. Buna rağmen polis
teşkilatı içinde ırkçı görüşlere sahip
polislerin varlığını devam ettirdiği
biliniyor.

ORDUDAKİ AŞIRI SAĞCILAR

Sadece poliste değil aynı zamanda
ordu içinden de sık sık aşırı sağcı,
ırkçı örgütlenmelerin olduğu basına yansıyor. En son ordu bünyesindeki Özel Kuvvetler Komutanlığı
(KSK) bünyesinde ırkçıların örgütlendiği ve bunların gizli silah deposu kurduğu ortaya çıktı. Saksonya eyaletinde KSK bünyesinde görev yapan bir askerin aşırı sağcı olduğu kabul edildi. Dresden Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45
yaşındaki KSK üyesinin aşırı sağcı olduğunun 2017’den bu yana As-

keri istihbarat Örgütü (MAD) tarafından bilindiği de basında yer aldı.
Ancak Almanya genelinde özel olarak seçilmiş ve bin kadar üyesi olan
KSK’da aşırı sağcı birisine bu kadar
uzun süre dokunulmaması dikkat
çekici. Sadece KSK’da 20 aşırı sağcı
zanlının olduğu tespit edilmiş bulunuyor.
Bu yaklaşımın sonucu olarak ordu
içinde aşırı sağcıların sayısının her
geçen yıl arttığı, MAD tarafından
açıklanan verilere de yansıyor: Son
verilere göre ordu mensubu aşırı sağcı zanlı sayısı 2020’de 550’ye
ulaştı. Bu rakam 2019’da 360 olarak
tespit edilmişti.

AfD’DEKİ ASKER VE POLİS
VEKİLLER

Daha önce Franco A. adındaki bir
asker, Suriyeli sığınmacı kılığına girerek aşırı sağcı eylemler yapmayı
planlamıştı. Franko A. daha sonra
AfD Federal Parlamento Milletvekili Jan Nolte’nin yanında işe girmişti. Daha önce Kuzey Hessen’deki bir
kışlada asker olan Nolte, AfD’den
siyasete katılmıştı. Sadece Nolte
değil, AfD’nin 91 milletvekilinden
14’ü asker kökenli ve oransal olarak
diğer partilerden çok yüksek. Yine
AfD grubunda eskiden polis olan
7 milletvekili var ve bu da oransal
olarak dikkat çekici boyutlarda. Yine eyaletler bazında bakıldığında
AfD’nin 191 eyalet milletvekilinin
19’ü asker, 13’ü polis kökenli.

ASIL SORUN KURUMSAL IRKÇILIK

Berlin’de ABD’deki eylemlerle
dayanışma gösterileri yapıldı
ABD’nin Minneapolis kentinde 46
yaşındaki Georg Floyd’un 25 Mayıs günü polisler tarafından öldürülmesine karşı Almanya’nın başkenti Berlin’de iki gün arka arkaya protesto gösterileri düzenlendi.
Cumartesi günü Berlin’deki ABD
Büyükelçiliği önünde yapılan protesto eylemine 2 binden fazla insan
katıldı. Polis şiddetine karşı sloganların atıldığı, döviz ve pankartların taşındığı eylem sırasında yapılan konuşmalarda, ırkçı şiddette karışan polislerin ağır bir şekilde

cezalandırılması istendi.
Pazar günü ise antifaşitler tarafından daha çok Türkiye kökenlilerin
yaşandığı Kreuzberg ilçesinde bir
yürüyüş düzenlendi. Koronavirüs
nedeniyle sadece 100 kişinin katılmasına izin verilen eyleme katılım
fazla olmasına rağmen polis engel
olmadı. Eyleme Berlin’de yaşayan
çok sayıda siyahinin katıldığı dikkat çekti. Pazar sabah saatlerinde
ise Brandenburg Kapısı’nda 200
kişinin katıldığı bir anma etkinliği
düzenlendi. (Berlin/YH)

Özetle güvenlik personeli arasında
ırkçı, yabancı düşmanı, neonazi görüşlere sahip olma sadece ABD’ye
özgü bir durum değil, Almanya’da
da yıllardan beri konuşulan ve tartışılan bir durum. Bu nedenle, güvenlik birimlerinden başlayarak bütün devlet kurumlarında ırkçılıkla mücadele etmek büyük bir önem
taşıyor. Tamamen ırkçı görüşler nedeniyle insanları katledenlerin ağır
şekilde cezalandırılması, aynı zamanda yeni cinayetlerin olmaması için ancak bir adım olabilir. Zira
tek başına yüksek cezanın cinayetleri engellemeyeceği biliniyor.
Diğer taraftan sorun asker, polis veya bürokrasi içindeki tek tek personelin hastalıklı davranışları değil; bu tür ırkçı unsurları barındıran, koruyan ve hatta yer yer değişik nedenlerle ve biçimlerde kullanan devlet yönetim anlayışında
yatmaktadır. Dolayısıyla sorun kişişel değil ırkçılığın ve hukuksuzluğun kurumsallaşmış olmasındadır. Devlet ve hükümetlerin bu hukuk dışı yaklaşım ve politikasını sınırlamanın tek yolu ise geniş halk
kesimlerinin demokratik tepkisi ve
baskısıdır. Yani sadece buzdağının
görünen ucuyla değil, ırkçılığın kurumsal ve daha derindeki kaynaklarına yönelmeden bu tür olayları önlemek mümkün olmayacaktır.
(YH)
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Vali Lübcke davası başlıyor
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Bundan bir yıl önce 2 Haziran günü Kassel valisi Walter Lübcke’yi katleden neonazilerin yargılanacağı dava 16 Haziran’da Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde başlıyor. Cinayeti tek başına işlemediğini itiraf eden Stephan Ernst ve Markus H.’nin yargılanacağı davanın uzun süreceği tahmin ediliyor. H.’nin suç ortağı olduğuna dair delillerin zayıf olduğu ifade ediliyor.
Bundan tam bir yıl önce, 2 Haziran gecesi neonaziler tarafından katledilen Kassel valisi Walter
Lübcke’nin davası Frankfurt Eyalet
Yüksek Mahkemesi’nde başlıyor.
Tagesspiegel gazetesinin mahkeme
kaynaklarına dayandırarak verdiği
habere göre 16 Haziran’da başlayacak davada Lübcke’yi öldürdüğünü
daha önce itiraf eden Stephan Ernst
ve ona yardım ettiği sonradan ortaya çıkan Markus H.’nin yargılanacak. Davanın ekim ayına kadar olan
duruşma tarihleri de belirlenmiş
durumda.
Sığınmacılardan yana tutumuyla
tanınan Hristiyan Demokrat Birlik
(CDU) partisi üyesi Lübcke, 2 Haziran 2019’da Kassel’deki evinin terasında gece geç saatlerde kafasına sıkılan kurşunla öldürülmüştü. Görgü tanıkları, olay günü bölgede bir
arabanın dolaştığını söylemişti. Bu
nedenle Ernst’in tek başına olmadığı da ileri sürülmüştü. Cinayetten iki hafta sonda gözaltına alınan
Ernst önce bütün olanları itiraf etmiş, daha sonra ise itiraflarını geri
çekerek tetiği kendisinin çekmediğini, Markus H.’nin de olay yerinde olduğunu söylemişti.
Daha sonra yapılan araştırmalarda bölgenin tanınan ırkçılarından
Markus H.’nin de yardımcı olduğu tespit edilmiş ve 26 Haziran günü tutuklanmıştı. H.’nin Ernst’i cinayeti işlemeye teşvik ettiği ileri sürülüyor. Ancak, cinayet planının H.
tarafından hazırlandığı bugüne kadar kanıtlarıyla ortaya konulmuş
değil. Her iki sanığın atış talimleri

yaptırdığı da sonradan ortaya çıkmıştı. Bunan üzerine Markus H.
hakkında cinayete yardımcı olmaktan soruşturma başlatılmıştı. Ancak
bazı hukukçular, eldeki bilgilerin
Markus H.’nin cinayetin suç ortağı olduğu konusundaki kanıtlama
konusunda yetersiz olduğuna da
dikkat çekiyor. 44 yaşındaki H.’nin
gençliğinde ırkçı örgütler FAP ve
NPD’ye üye olduğu ve silah şirketi
Rheinmetall’de çalıştığı da saptan-

NSU İLE BAĞLANTILARI VAR
MIYDI?

Federal savcılık tarafından hazırlanan 322 sayfalık iddianamede her

iki sanığın da aşırı sağcı olduğu, sığınmacılara yardımcı olan siyasetçilere düşmanlık beslediği bilgisi
yer alıyor. Her iki sanığın da ırkçı
görüşleri savunduğu ve katıldıkları çeşitli eylemler de ayrıntılı olarak
sıralanıyor.
Ernst’in 2016 yılında Iraklı bir sığınmacıya saldırarak yaraladığı da daha sonra ortaya çıkmıştı.
NSU cinayetleri çerçevesinde Hessen Eyalet Parlamentosu Araştırma
Komisyonu’nda ifadesine başvurulan Stephan Ernst, Kassel çevresinin tanınan neonazileri arasında
yer alıyor. Özellikle Halit Yozgat’ın
öldürülmesinde rolünün olup olmadığı merak ediliyordu. Keza
Markus H.’nin de NSU cinayetlerinin nasıl işlendiği konusunda araştırmalar yaptığı elde edilen deliller
arasında.

POLİSİN GİZLİ BELGELERİ
MARKUS H.’DE BULUNDU

Öte yandan dava öncesinde ilginç bir gelişme daha yaşandı. Der
Spiegel’de yer alan habere göre,
Hessen Polis Yüksek Okulu’na ait
gizili bir belgenin fotoğrafı Markus
H.’nin cep telefonunda bulundu.
İç eğitim amacıyla kullanılan gizili
belgenin Walter Lübcke cinayeti nedeniyle yargılanan birisinin cep telefonunda bulunması, neonazilerin
polislerle bağlantısının olup olmadığını akıllara getirdi. FDP İçpolitika Sözcüsü Benjamin Strasser, güvenlik birimleriyle neonaziler arasında bağlantının olup olmadığının
açığa çıkarılmasını talep etti. (YH)

Aşırı sağ şiddet eylemleri arttı
Almanya’da siyasi kaynaklı suçlarda 2019’da önemli bir artış kaydedildi. Emniyetin suç istatistiklerine göre politik suçlar geçen yıl yüzde 14 oranında artarak 41 bin 177’ye
ulaştı.
Hakaretten yaralama, kundaklama
ve cinayetlere kadar uzanan suç eylemlerinin yaklaşık yarısının aşırı
sağcılar tarafından işlendiği bildirildi. Aşırı sağcıların işlediği suçların sayısı 2018’e göre yüzde 9,4 oranında artarak 22 bin 342’ye yükseldi.
En büyük artış, antisemitist suç vakalarında görüldü. Yahudi düşmanı eylemlerin oranı yüzde 13’lük artışla 2 bin 32 olarak kaydedildi. Bu
suçların yüzde 93’ünün aşırı sağ görüşlü failler tarafından işlendiği tespit edildi. “İslam düşmanı” olarak
sınıflandırılan suç sayısı ise yüzde
4,4’lük artışla 950’ye yükseldi.

mıştı. Ancak son on yıl içinde o da
Ernst gibi aşırı sağcı çevrelerle ilişkisini kesmiş görünüyordu. Ancak
evinde yapılan aramalarda neonazilerle arasına mesafe koymadığını
gösteren pek çok materyal ve silaha
el konulmuştu.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer verilerle ilgili yaptığı değerlendirmede “En büyük tehdit önceden de olduğu gibi aşırı sağ tehdittir” ifadelerini kullandı. Seehofer siyasi kaynaklı suçlarda 2019’da ciddi artış kaydedilmesinin kendisinde “büyük endişe” yarattığını da
belirtti.
Dinsel motifli suçların sayısında
ise 425 vakayla yüzde 27’lik gerileme kaydedildi. Radikal İslamcı suçlardaki gerilemede, IŞİD’in Suriye ve Irak’ta aldığı yenilgilerin ve
Almanya’da son yıllarda çok sayıda
radikal İslamcı derneğin yasaklanmasının etkili olduğu düşünülüyor.
Öte yandan Alman Yargıçlar Birliği, Yahudilere karşı işlenen antisemitist suçlardaki artışa dikkat çekerek antisemitizmle mücadelenin
güçlendirilmesi gerektiği uyarısında bulundu. (YH)

DİDF: Solingen Katliamı’nın 27.
yılında ırkçı cinayetler sürüyor
Solingen’de, 27 yıl önce 29 Mayıs
1993 gecesi Genç Ailesi’ne ait evin
neonaziler tarafından kundaklanması sonucu ikisi çocuk olmak
üzere beş kişi yakılarak katledildi. Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) yönetim kurulu, yazılı bir açıklama yayınlayarak, “Solingen Katliamı’nın 27. yılında ırkçı cinayetler sürüyor” dedi. Solingen Katliamı’ndan sonra
Almanya’da yükselen “Bir kez daha böyle katliamlar olmasın” talebinin, izlenen politikalar nedeniyle gerçekleşmediğine dikkat çekilen açıklamada, “O günden bu yana değişik uluslardan ve inançlardan yüzlerce insan neonaziler tarafından katledildi. NSU, istihbarat örgütlerinin gözü önünde se-

ri cinayetler işledi. Kassel valisi Walter Lübcke de NSU bağlantılı neonaziler tarafından öldürüldü. En son ise bu yıl, 19 Şubat’ta,
Hanau’da 5’i Türkiye kökenli olmak üzere 9 göçmen genç, bir ırkçı tarafından katledildi” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, önce Rostock ve Mölln’de ırkçı saldırılar düzenlendiği ve cinayetler işlendiği, ardından da Solingen Katliamı’nın yaşandığına işaret edildi.
DİDF açıklaması şöyle devam etti:
“Solingen Katliamı’nın 27. yılında tüm emekçileri, kendi gelecekleri için dil, din, ırk ayrımı gözetmeden birliklerini güçlendirmeye
ve ortak mücadele etmeye çağırıyoruz.” (YH)
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Korona gösterilerine katılım azaldı
Korona salgını ve sonuçları üzerine tartışmalar devam ederken salgının ortaya çıkardığı “yeni” durumu; “kurt bulanık havayı sever misali” kullanan “Querdenken 711” ve “Wiederstand 2020” adlı hareketler eylemleri sürdürmeye devam ediyor.
ALİ ÇARMAN
Korona salgını ve sonuçları üzerine
tartışmalar devam ederken salgının
ortaya çıkardığı “yeni” durumu;
“kurt bulanık havayı sever misali” kullanan “Querdenken 711” ve
“Wiederstand 2020” adlı hareketlerin eylemlerini sürdürmeye devam
ediyor.
30-31 Mayıs günleri Nürnberg, Münih, Darmstadt, Frankfurt am Main,
Würzburg, Berlin ve Schweinfurt’ta
gösteriler yapıldı. Ancak gösterilerin hiç birisinde katılım bin kişiyi
geçmedi. 50 kişiden 700 kişiye kadar değişen katılımlar olduğu gözlendi.
Bu kesimler iki aydır örgütlü bir şekilde Stuttgart’ta genel sınırlama
kuallarına rağmen izinler alıp peş
peşe gösteriler düzenliyorlar. İzlediğimiz tüm eylemlerde bu harekete polisin olağanüstü hoşgörülü olması diikat çekici. Üstelik bu “demokratik haklara saygı” diye lanse
edilmekte.
Stuttgarter Zeitung’da geçtiğimiz
günlerde yer alan ‘’Üç gün içinde
20 miting izni alınmış’’ haberi aslında şehrin nelerle karşı karşıya olduğunu gösteriyordu. Ki, bu mitinglerin yarısına yeni sağ hareket ve AfD
başvuru yapmıştı.

KATILIMDA GÖZLE GÖRÜLÜR
DÜŞÜŞ

Stuttgart-Bad Cannstatt’daki halk
festivali alanında “yeni sağ” tarafından yapılan en büyük mitinge
10 bini kişi katılmıştı. Aynı yerde
AfD’nin yaptığı bir mitinge 50, Querdenken 711’in 30 Mayıs Cumarte-

si yaptığı mitinge ise 150 kişi katıldı.
31 Mayıs Pazar günü ise, uzun yıllardır eylem yapılmayan TheudorHeuss Caddesi’nde beş bin kişinin
katılacağı miting izni almışlardı.
Şehrin en işlek oto yolu sağlı sollu
yeni sağ hareketin hizmetine sunulmuştu. Anayol boydan boya trafiğe
kapatılmış, iki ayrı noktaya dev ekranlar kurulmuş ve binlerce kişinin
katılması bekleniyordu.
Saat 15.30’de başlayacak mitinge
çok öncesinden gidip izledik. Bir
kez daha renkli simalar, değişik
ulusların bayrakları, Atatürk bayraklı Türkiyeli iki aile ve kadınların yoğun katılımı ile başlayan mitingte, ancak bin kişi vardı. Dağıtmak için getirmiş oldukları tomar
tomar gazeteler de bu nedenle ellerinde kaldı.
Bir hafta önce “Görevimi tamamladım ve artık geri duracağım” diyen,
Stuttgart’taki eylemlerin başlatıcısı

küçük işveren Michael Ballweg mitingte ana konuşmacı oldu. Gazetelerinde (Demokratischer Wiederstand) İngilizce ve Türkçe’ye de yer
vermişler. “Türklerimiz için” diye
başlayan yazıda, “Yurtdışına seyahat etmek yasak, düğünler kutlanamıyor, cenaze törenleri için en fazla on kişiye izin veriliyor. Ramazan
Bayramı’nda Allah’ın evinde buluşamıyoruz. Çocuklar 23 Mayıs’ta
birbirleriyle oynamayacaklar” denilerek eylemlere katılın çağrısı yapılması da dikkat çeken konulardan biriydi.

SUYA SABUNA DOKUNMAYAN
TALEPLER

Miting alanında taşınan döviz ve
afişlere baktığımızda; “Anneyiz babayız kız, erkek çocuğuyuz, bu toplumun ortasındayız”, “Ne aşırı sağcı ne aşırı solcu, ne komplo teoricisi
ne de imparatorluk vatandaşıyız”,

“Haksızlık hak olunca direniş görevdir”, “Direniş 2020”, “Soruşturma komisyonu geliyor demokraside uyuyan diktatörlükte uyanır”,
“Korona soruşturma komisyonu”,
“İfade özgürlüğü, bağımsız Dünya
Sağlık Örgütü”, “Yalancı basına hayır”, “Aşıya ihtiyacım yok, bağışıklık sistemim var”, “Bill Gates’e şans
verme” gibi talepler göze çarpıyordu.
Katılma olanağı bulduğumuz her
mitingde gördüğümüz bir başka
şey ise, hemen her mitingde siyahi bir sanatçı veya vatandaşı konuşturmaları oldu. Böylece kendilerinin ırkçı ve yabancı düşmanı olmadığını göstermiş oluyorlardı!
Korona salgını ile başlayan kısa çalışma, işten atma planları, kapanan
eğitim sistemi, ay başını getiremeyen yoksullar ve tıkanan sağlık sistemi hakkında ise bu eylemlerde
tek bir söz edilmiyor.

Irkçılardan sendika binasını işgal girişimi
Anayasayı koruma örgütü tarafından izlenen Identitäre Bewegung
(Kimlikçiler Hareketi) adlı örgüte üye bir grup 30 Mayıs Cumartesi günü Alman Sendikalar Birliği
(DGB) Stuttgart şubesini, kapalı olduğunu dikkate alarak, sabah saatlerinde işgal etmeye çalıştılar.
IG Metall sendikasını bölmeye çalışan aşırı sağcı Zentrum Automobil adlı grubun bir üyesi geçtiğimiz

günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafında saldırıya uğramasını sendikanın üzerine atacak gözü dönmüş
ırkçılar tehditler savurdular.
Avusturya, İsviçre ve Almanya’nın
Agusburg kentinden hazırlıklı gelen otuz kadar ırkçı ve beraberinde getirdikleri küçük bir vinçle sendika binasına çıkarak ‘’DGB ateş
edenler arasında’’ pankartını astılar. Sendika binası önüne kırmızı

boya dökerek sendikacılara “elleriniz kanlı” dediler.
Irkçılar sendikaya zorla girdikten
sonra olay yerine gelen polis, ırkçılara karşı çok nezaketli davrandı.
Olayın duyulması üzerine sendika
binasına gelen 40 protestocuya karşı ise polis tehditler savurdu.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BU
YANA BİR İLK

Stuttgart sendika binası ikinci dünya savaşında bu yana ilk kez bir daha ırkçılar tarafında saldırıya uğraması yoğun tepkilere neden oldu.
Sendikaya gelenler “Neonaziler def
olsun”, “Yaşasın enternasyonal dayanışma” diye slogan attılar. Sendikaya karşı yapılan bu saldırı esasında ırkçıların işçi düşmanı yüzünü gösterdi.

DGB Baden Württemberg Eyaleti
Başkanı Martin Kunzmann, işgalcileri sert bir dille eleştirerek, saldırının korkakça ve haince bir saldırı
olduğunu belirtti.
IG Metall sendikasının eyalet sözcüsü Roman Zitzelsberger ise açıklamasında; ilişkimizin hiç olmadığı bir eylemden bizlerin sorumlu
tutulması faşistlerin ucuz politika
yaptıklarını gösteriyor. Bizler hayatın bütün alanlarında ırkçılığa karşı
duracağız. Şiddet içermeyen saygıya dayalı bir toplumda yanayız diyerek ırkçı saldırganları protesto etti.
Daha sonra binasının ön tarafına
“Nazilere yer yok” pankart asıldı.
Önümüzdeki cuma günü sendika
binası önünde ırkçılığa karşı bir mitingin yapılacağı duyuruldu. (YH)
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‚Korona krizi eğitim krizine dönüşmesin!‘
Korona salgınıyla beraber kesintiye uğrayan temel alanlardan biri de eğitim ve okullar oldu. Milyonlarca öğrenciyi, onların ebeveynlerini ve eğitimcileri derinden etkileyen sınırlamalar genel normalleşme sürecine paralel olarak bu alanda da dereceli olarak gevşetilmeye başlandı. Arkadaşımız Sedat Kaya, salgınla birlikte eğitim alanında yaşanan gelişmeleri Eğitim ve Bilim Sendikası Hamburg Şube Başkan Yardımcısı Fredrik Dehnerd’le görüştü.
Yaklaşık iki aydır okullar korona
salgınından dolayı kapalıydı. Bu
durum öğrencileri, onların ailelerini ve öğretmenleri nasıl etkiledi?
Bu etkilerin tam olarak neler olduğunu söylemek için henüz erken,
bunun sonuçlarının önümüzdeki
dönem daha da net görüneceğini
düşünüyorum.
Öğrencilerdeki asıl tehlike şu. Evde internet üzerinden derslere katılmada eşit imkanı bulamayan çocuklar, eğitimdeki eşitsizlikten daha fazla etkilenecekler. Çalışma hayatı ve çocukların evde bakımı ve
eğitimiyle ilgilenme derken, anne
babaların üzerindeki yük ikiye katlandı. Öğretmenler açısından da
durum kolay değil. Öğretmenler,
bir yandan ortaya çıkan çıkan güvensiz durumu yönetmek zorunda
kalırken, internet üzerinden ders
verme, yüzyüze verilen ders sırasında ise hijyen kurallarına uyulmasının sağlanması gibi zorluklarla karşılaşıyorlar.

‘EĞİTİM ÖNEMLİ AMA
SAĞLIK DA’

Okullar kısmen yeniden açıldı.
Sendika olarak bu kararı nasıl karşılıyorsunuz?
Çelişik bir durum var. Bir yandan
okulların yavaş adımlarla yeniden
açılması doğru bir karar. Fakat diğer yandan eğitimin yeni hijyen kurallarına uyarlanması kolay değil.
Eğitim çok değerli bir olgu. Sağlıksa daha önemli. O yüzden diyoruz ki, hiç bir şeyi aceleye getirmeyelim. ´
10. ve 12. sınıflar sınavlarını yapmaları için tekrar okula çağrıldı.
Bu uygulama sağlığı koruma açısından sakıncalı değil mi?
Rizikoyu azaltacak hijyen kuralları
ve kuralları uygulamak için yeterli hijyen malzemelerinin bulundurulması şartıyla, eğitimin tekrar kademeli başlatılması düşüncesi doğru. Eleştirdiğimiz nokta şurası: Öğrenciyle öğretmenin tekrar bir araya getirilmesindeki belirlemelerin
pedagojik kıstaslara göre tanımlanmaması. Bitirme ve geçiş sınıfları-

ders verme mecburiyeti, öğretmenlere kimi zorluklar getiriyor. Yeni sistemin kurulabilmesi için gerekli olan araç ve gereçlerin temin
edilmesi hemen gerçekleşebilecek
bir istek değil. Bunun ortaya çıkardığı problemler var. Yeni teknolojinin kullanılması hem öğrenciler
hem de öğretmenler tarafından zor
olabiliyor. İlişkiler karmaşıklaşınca,
öğretmenler pedagojik tutumun yeni koşullara nasıl uyarlanacağı konusunda zorlanıyorlar. Öğrenciyle
öğretmenin arasına mesafenin girmesi, günlük yaşantıda kimi soruların cevapsız bırakılmasına yol açarak aradaki çelişkilerin büyümesine
yol açıyor.

nın oluşturulmasından çok, sosyal
yönden zayıf olan öğrencilerin direkt ders alabilecekleri ortamın hazırlanması gerekiyor.
Sendikanın, sınavların ertelenmesi gibi alternatif önerileri var mı?
Biz sınavların yapılmasının ertelenmesini istiyoruz, çünkü ögrencilerin belli kesimleri, interneteki eğitim ortamından eşit şartlarda yeterli derecede yararlanıp kendisini sınavlara hazırlayamadı. Abitur notlarının belirlenmesinde, öğrencinin
geçmişte gösterdiği başarısı yeterli olabilir. Bu düşüncemizde yalnız
değiliz. Öğrenci temsilcilikleri ve
anne babalar da destekliyor.

‘ÖĞRETMENLERİN ÜCRETLERİ
VE ÇALIŞMA KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLMELİ’

Okulların tekrar açılması kararından öğretmenler nasıl etkilendiler, bize bu konudaki tecrübelerini anlatır mısınız?
Öğretmenler gidişattan memnun
değiller. Güvensizlik artıyor. Temizlik malzemelerinin belki de yeterli gelmeyeceği düşüncesi ve dijital ortamda ders vermek onları te-

dirgin ediyor. Yukarıdan verilen
kararlar, kararlara katılma yolunun açık olmayışı, eğitim senaratörünün öğretmenlere verdiği değerin azlığı memmuniyetsizliği beraberinde getiriyor.
Hamburg’da Yeşiller ve SPD´nin
koalisyon görüşmeleri sürüyor.
Eğitim ve çocuk yetiştirme alanlarında yenilikler var mı? Sendikanızın yeni oluşturulan senatodan
beklentileri neler?
Korona salgını beklenti ve önerilerimizin algılanmasını engellese de,
biz bunlardan vazgeçmedik. En çok
önem verdiğimiz konu, ilk ve orta
dereceli okullardaki öğretmenlerin
maaşlarının iyileştirilmesi. Diğer
yandan çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Ayrıca okulların hijyen açısından sağlıklı hale getirilmesi için adımlar atılmalı.

‘DİJİTAL EĞİTİM BİRÇOK
ZORLUK İÇERİYOR’

Salgınla birlikte dijital eğitim
gündeme geldi. Bu durum hangi
zorlukları beraberinde getiriyor?
Dijital eğitim ve arkasından kademeli olarak hem dijital hem sınıfta

Öğrencilerin hepsi yeni teknolojik
araç ve gereçlere sahip mi?
Hayır. Bundan dolayı, ekonomik
ve sosyal yönden zayıf olan ailelere yardım yapılmasını talep ediyoruz. Korona krizi eğitim krizene de
dönüşerek, sosyal bölünmenin daha da derinleşmesine yol açmamalı. Bu nedenle önümüzde yapmamız gereken daha çok iş var.

‘ÖĞRETMEN AÇIĞI DAHA DA
ARTTI’

Ögretmen yetersizliği konusunda
ne diyorsunuz?
Korona salgınından önce de olduğu gibi, ilk ve orta dereceli okullarda, hem öğretmen, hem de okul yönetimi kademesinde maaşlar düşük
olduğu için, bu okullara öğretmen
bulmak zor.
O yüzden de öğretmen açığı var.
Yeni salgın koşullarının gündeme
gelmesiyle birlikte, sınıfların ikiye
ve üçe bölünmesi, öğretmenlerinin
işini daha da zorlaştırdı. Bu nedenle öğrentmen açığı daha da artmış
oldu.
Hamburg’da toplam 400 okul var.
Bunların 200 tanesi ilkokul. 80 tane
lise ve lise dengi semt okulları var.
Bunların dışında da meslek okulları
ve öğrenimde zorluk çeken öğrenciler için özel okullar bulunuyor.
2000 pedagogla birlikte 16 bin öğretmen eğitim veriyor. Toplam da
180 bin de öğrencimiz var.

‚Almanya‘da ikinci bir koronavirüs dalgası olmayabilir‘
Berlin’deki Charite Hastanesi’nden
virolog Christian Drosten, Der
Spiegel’e yaptığı açıklamada, Almanların teorik olarak ikinci bir korona dalgasını yaşamama ihtimali olduğunu dile getirdi. Drosten,
“virüs şu anda daha doğru bir şekilde tanındığı ve nasıl yayıldığı da daha iyi bilindiği için ‘super
spreader’ olarak tanımlanan ‘süper

taşıyıcı’ların daha az olabileceğini”
ifade etti.
Şimdiye kadarki önlemlerle süper
taşıyıcıların daha fazla kontrol altına alınmış olabileceğini belirten
Drosten, ancak muhtemel bir yayılmanın önlenmesinde, ilgili kişilerin
-özellikle de daha önce test yapılmamış kişilerin- hemen karantinaya alınmasının önem taşıdığı uyarı-

sında bulundu.
Ancak karantina süresinin kısaltılabileceğini belirten Drosten, önümüzdeki dönemde virüs taşıyan bir
kişiyle temas edenlerin sadece bir
hafta izole edileceğini, çünkü kuluçka süresi ve insana bulaşma süresinin başlangıçta düşünülenden
daha kısa olduğu bilgisini verdi.
“Yerel yayılmalar olabilir”

Bonn Üniversitesi Hastanesi’nden
virolog Hendrik Streeck de
Almanya’da şiddetli ikinci dalganın
yaşanacağına ihtimal vermiyor.
Sonbahar aylarında yerel yayılmalar olabileceğini belirten Streeck,
ancak sağlık sisteminin kapasitesinin üstüne çıkabilecek bir yığılmanın olacağına inanmadığını dile getirdi. (YH)
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Kriz nedeniyle bölünmeyeceğiz!
Koronavirüs nedeniyle işçi ve emekçiler açısından sorunlar her geçen gün artıyor. “Korona yardım paketleri”nden asıl olarak tekeller yararlanırken, işsizlik ve yoksulluk riski artıyor. 2018’de Berlin’de 240 bin kişinin katılımıyla büyük bir gösteri düzenleyen Unteilbar inisiyatifi, 14 Haziran’da başta Berlin ve Leipzig olmak üzere pek çok kentte gösteriler yapmaya hazırlanıyor. DİDF eyleme destek veriyor.
İlk olarak 13 Ekim 2018’de Berlin’de
240 bin kişinin katılımıyla ırkçılığa
ve ayrımcılığa karşı büyük bir eylem düzenleyen Unteilbar (Bölünmeyeceğiz) inisiyatifi bir kez daha
sokağa çıkıyor. Çok farklı örgüt ve
kurumların içinde yer aldığı inisiyatif tarafından yapılan açıklamada
14 Haziran günü başta Berlin ve Leipzig olmak üzere değişik kentlerde
gösteriler düzenleneceğini açıkladı.
Birçok kentte de aynı gün eylemlerin yapılması için çalışmalar devam
ediyor.
Eylemlerde asıl olarak koronavirüsle birlikte artan ekonomik sorunların faturasının işçi ve emekçilere çıkarılmaması talebi öne çıkacak. Koronavirüs nedeniyle birçok eyalette
eylemci sayısında sınırlama devam
ederken, Berlin’de bu sınırlama kaldırılmıştı. Bu nedenle başkentteki
eyleme katılımın fazla olması bekleniyor.
Unteilbar inisiyatifinin çağrısı çerçevesinde Stuttgart’ta çeşitli kitle örgütlerinin katılımıyla oluşan
platform da aynı gün kısıtlamalara
karşı insan zinciri oluşturularak bir
gösteri çağrısında bulundu.

‘KRİZ ADALETSİZLİĞİ ARTTIRDI’

Unteilbar inisiyatifi tarafından 14
Haziran’da
yapılacak eylemlerle ilgili olarak hazırlanan çağrıda,
“Pandemi hepimizi etkiliyor, ama
hepimizi eşit şekilde etkilemiyor.
Daha önce adil olmayan, krizle birlikte daha da adaletsiz hale geliyor.
Dünyada giderek daha fazla insanın varlığı tehdit altında ve sağlık
hizmetlerine erişim olanağı yok. İlk

ekonomik teşvik programlarındaki
milyarlar öncelikle işverenlere fayda sağlıyor. Şimdi iklim korunmasına, sağlık sistemine, kültür ve eğitim sektörüne acil yatırım yapılması gerekiyor. Paralel olarak ırkçılık,
antisemitizm ve komplo söylemleri
toplumsal olarak daha kabul edilebilir hale geliyor ve birlikte yaşamımızı tehdit ediyor” denildi.

YAŞAM KOŞULLARIMIZ
KÖTÜLEŞTİ

Koronavirüsle birlikte çalanların yaşamının çok daha zorlaştığına dikkat çeken Unteilbar, “Birçoğumuzun yaşam koşulları daha da
kötüleşiyor: Kiralarını ödeyemeyen veya evi olmayan, güvenli işleri olmayan insanlar; yurtlarda veya kamplarda yaşamak zorunda
olan veya Avrupa’nın dış sınırlarında haklarından mahrum bırakılan
mülteciler; ırkçılık, antisemitizm ve
ayrımcılıktan, hatta sağcı, ırkçı ve
antisemitik şiddetin kurbanı olan
insanlar; risk gruplarının aile üyeleri, aile içi şiddet mağdurları ve geride bırakılan okul çocukları. Halbuki hemşirelik, perakende satış ve
çocuk bakımında koruyucu önlemlerin uygulanmasını mümkün kılanların çoğunu kadınlar oluşturuyor” denildi.

DAYANIŞMACI BİR TOPLUM İÇİN

Yapılan açıklamada devamla, “Şimdi küresel krizin maliyetini kimin
üstleneceğine, sonrası kimin daha
güçlü ve zayıf hale geleceğine karar verilecek. Şimdi herkes için daha iyi bir yaşam için, ırkçılık karşı-

Gösterilerin talepleri

tı, sosyal ve iklim dostu bir toplum
için beraber yürüyüp yürüyemeyeceğimize karar verilecek. Krizde bile dayanışma içinde olduğumuzu
göstereceğiz. Bizi bölmelerine izin
vermeyeceğiz” denildi.

DİDF’TEN EYLEMLERE KATILIM
ÇAĞRISI

Unteilbar içinde yer alan tek Türkiyeli örgüt olan Demokratik İşçi
Dernekleri Federasyonu (DİDF) eylemlere katılacağını ve destek vereceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “İçinden geçtiğimiz süreçte hükümet sürekli tekelleri ve şirketleri
desteklemek için paketler hazırlayıp açıklıyor. İşçi ve emekçilerin yaşam koşulları ise sürekli zorlaşıyor.
İşten atmalar devam ediyor. Kısa
çalışmayla birlikte işçilerin gelirleri
daha da azaldı. Bu nedenle ortaya
çıkan kriz sadece koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan bir kriz değildir. Krizin faturasını emekçiler ödememeli. Tersine zenginler daha fazla vergi ödemelidir. Krizin faturasını emekçiler değil, zenginler ödemelidir” denildi. (YH)

Krizinizin yükünü taşımayacağız!
Stuttgart’ta bulunan demokratik
kurumlar bir araya gelerek krize
karşı birlik platformunu kurdular.
Aralarında DİDF-Stuttgart’ın da
bulunduğu krize karşı birliğin çağrısıyla tren istasyonu yakınında bir
miting gerçekleştirildi.
Eylemlerin ayrılmaz parçası No
Sports müzik grubunun dinletisiyle başlayan mitinge yüzlerce genç
ve emekçi katıldı. Birlik adına yapılan konuşmada özetle şunlar dile
getirildi: “Sistemden kaynaklı krizin bize yüklenmesini engellemeliyiz. Bu, güçlü politik ve sosyal direniş gerektirir. Ekonominin insanlara hizmet ettiği bir topluma ihtiyacımız var, tersine değil. Bununla birlikte, temel değişiklikler kendi
keyiflerine göre değil, ancak bunla-

rı uygulayabilirsek mümkün olabilir. Bunu yapmak için harekete geçmeli ve örgütlenmeliyiz.”
Mitingde konuşan NGG sendikası bölge sekreteri Alexander Münchow da, mezbaha ve et ürünleri işyerlerinde yaşananların utanç verici bir durum olduğuna dikkat çekerek, “Sendika olarak kölelik koşullarına karşı mücadele edeceğiz” dedi.
Gazeteci Joe Bauer ise konuşmasında; “Göç etmek zorunda kalan binlerce kişinin Akdeniz’de boğulmasına ve sokaklarda yaşamasına sessiz
kalamayız. Krizin yükünü zenginler çekmeli” diyerek, Almanya’da
gelişmekte popülist ırkçı harekete ve buna karşı mücadelenin altını çizdi.

“Kadınların daha düşük ücretle çalıştırılmalarını kabullenmiyoruz”,
“eşit işe eşit ücret talep ediyoruz”,
“hükümetin korona salgını için
ayırdığı ödeneğin sağlık sistemi ve
çalışanlara dağıtmasını ve özgürlüklerimizin gasp edilmesine hayır
diyoruz” mesajlarının öne çıktığı
eylemde, buna yönelik eylemlerin
önümüzdeki günlerde de devam
edeceği vurgulandı. Ayrıca Stuttgart DGB binasına yönelik işgal ve
saldırı “Naziler defolsun-yaşasın
enternasyonal dayanışma” sloganlarıyla protesto edildi.
Kültürel program ve konuşmalar
sonrası şehir merkezine doğru izinsiz bir yürüyüş yapılarak, bakanlıkların bulunduğu bölgede yapılan
kısa bir mitingle eylem sona erdi.

- Daha iyi çalışma koşulları ve
herkes için iyi ücret.
- Göçmen işçiler için eşit haklar
ve korunma koşulları.
- Bakım işlerinin cinsler arasında
adil dağılımı.
- Herkes için ücretsiz sağlık hizmeti verilmeli ve özelleştirmeler
iptal edilmeli.
- Gelir ve ikamet statüsüne bakılmaksızın herkes için güvenli ve
iyi konut.
- Ekonominin demokratikleştirilmesi ve işletmelerdeki kararlara
daha fazla katılım hakkı.
- Ekonomik açıdan güçlü ve servet sahibi olanların krizin maliyetini üstlendiği bir vergi sistemi.
- Sosyal ve ekolojik açıdan adil
ekonomik teşvik programları.
- Krizden özellikle sert etkilenen
ülkelerin desteklenmesi ve borçlarının iptali.
- Koruma ve sığınma hakkı için
insan haklarına aykırı yurt ve
kampların dağıtılması. Yunanistan kamplarındaki mültecilerin
Almanya‘ya kabulü.
- Dayanışma sınır tanımaz! Krizle başa çıkmada insan hakları küresel standart olmalı.
- Irkçılık, antisemitizm ve sağ terörizme karşı toplumsal bir anlaşma.
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Sermayeye bir paket daha!
BDI’nin talepleri
Alman Sanayiciler Birliği BDI tarafından, “Modern ve etkili teşvik paketi
için maddeler” başlığı altında yayınlanan taleplerde neredeyse yok yok:
Zararların vergiden düşürülmesinin
uzun vadeye yayılması, yatırımlar için
ek vergi teşvikleri, vergilerin bir bütün olarak düşürülmesi, enerji harcamalarına devletin ortak olması, kamunun 10 yıla yayılmış 450 milyar avroluk yatırımları, federal bütçenin sermayenin lehine açılması, otomotiv
endüstrisine özel olanaklar, vb…

Okuyucuya not:

Gazetemiz baskıya hazırlandığı saatlerde konjonktür paketiyle ilgili koalisyon görüşmeleri bir
gün daha uzatıldı. Bu nedenle sayfada paket ile
somut bilgiler yerine öncesinde sürdürülen
tartışmaları ve önerileri sizlere sunuyoruz.
Gelişmeleri gazetemizin internet sayfasından
(www.yenihayat.de) takip edebilirsiniz.
Nisan sonundan bu yana hükümet
partileri ve sermaye örgütleri Almanya’nın krizden güçlenerek çıkması için yeni bir konjonktür paketinin nasıl olması gerektiğini tartışıyorlar. Başbakanlıkta buluşan hükümet partileri, “Alman sanayisinin
rekabet gücünü artırmak için gerekli
önlemleri alacağız” dediler. Krizde
“çelişkileri bir yana bırakan (bkz.:
yenihayat.de/) ve sınıf işbirlikçiliğinde atağa kalkan sendika bürokrasisi
de tartışmalara tüm gücüyle katılıyor.

50? 100? YOKSA 150 MİLYAR
AVRO MU OLSUN?
Federal Ekonomi Bakanı Peter
Altmaier'in konjonktürü canlandırmak için ilk etapta 25 milyar avroluk
bir paket üzerine “sesli düşünmesinin” üzerinden dört hafta geçmedi.
Ama ortaya katlanarak atılan rakamlar nefes kesmeyi sürdürüyor. Hükümet cephesinde önce 50 milyara
çıkarılan paketin hacminin 80-100
milyar avroya çıkması bekleniyor.
BDI, BDA gibi sermaye örgütleri
ise, “iyi, ama yeter mi bilmiyoruz”
diye burun kıvırmayı sürdürüyorlar.
Hükümetin konjonktür paketinin
yanı sıra çok sayıda yapısal değişikliklerin önünü açması gerektiğini
söyleyen BDI, “Modern ve etkili teşvik paketi için maddeler” başlığı

CDU/CSU
ne
istiyor?

altında yayınladığı 8 maddelik programında taleplerini (kutuya bkz.)
sıraladı.
Sermayenin vergi indirimi gibi bir
takım önerilerine karşı çıkan IG
Metall ve Ver.di Genel Başkanları
kendi konjonktür tavsiyelerini açıkladılar.

IG METALL:
EN AZINDAN 100 MİLYAR!
Şirketlerin nakit kasalarının her
geçen gün daha fazla boşaldığını,
küçük ve orta ölçekli firmaların iflas
tehdidi altında olduğunu, gayrı safi
milli hasılanın (GSMH) ciddi olarak
düşeceğini söyleyen IG Metall Genel
Başkanı Jörg Hofmann, “Şu anda
dünya genelinde savaş sonrası döneminin en güçlü resesyonunu yaşıyoruz. Önceki destek önlemlerine ek
olarak, ekonominin tekrar canlanması için kısa sürede etkili bir talep
dürtüsü oluşturmak ve aynı zamanda sanayimizin dijital ve ekolojik
açıdan yeniden yapılandırılmasını
uzun vadede sağlamak zorundayız”
dedi.
Etkili olması için konjonktür paketinin hacminin en azından GSMH
’nın yüzde 3’üne tekabül etmesi gerektiğini söyleyen Hofmann, “Bu
100 milyarı aşıyor. Talebin hızlı ve
etkili bir düzeyde artması, krizin derinleşmemesi ve işsizliğin artmaması
için kaşıkla değil kepçeyle dağıtmalıyız” dedi. Kısa vadede alım gücünün korunması gerektiğini söyleyen
Hofmann, “Ailelere belirli bir süre içinde tüketim harcamalarında kullanmaları için çocuk başına 300 avroluk çek verilmeli” dedi.

VER.Dİ: 100 – 150 MİLYAR!
Birleşik Hizmet Sendikası (Ver.di)

CDU/CSU Federal Meclis grubu içindeki ‘Ekonomi
ve Enerji Çalışma Grubu’, 25 Mayıs günü “Almanya için büyüme programı: Ekonominin yeniden
canlanması için 10 madde” başlıklı programda yok
yok! En önemli yönlerini okurlarımız için özetledik:
1. Ücret yan maliyetleri yüzde 40'ın altında
sınırlanmalı
Bu maddede, kriz döneminde özellikle
sosyal güvenlik sisteminin sınırlarına

Genel Başkanı Frank Werneke ise
gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde üç
ila dördü, yaklaşık 100 ila 150 milyar
avro düzeyinde bir ekonomik teşvik
paketine ihtiyaç olduğunu söyledi.
“Şimdi de tüketici çekleri üzerine
konuşma zamanı” diyen Ver.di başkanına göre, bunlar düşük ve orta
geirli insanlara verilebilir ve daha
yüksek kazanç sahibi olanlar için
çekler daha düşük olabilir. Otomobil
endüstrisini desteklemek için yeni
bir hurda priminin işe yarayacağına
inanmadığını söyleyen Werneke,
“Bunun yerine vatandaşlara, genel
yerel toplu taşıma bileti, e-bisiklet,
bisiklet, hatta elektrikli araba satın
almak için kullanılabilecek bir yıllık
bilet fiyatına eşit bir düzeyde “mobilizasyon primi” sunulmalı.“ dedi.

YEŞİLLER: KRİZDEN ÇIKIŞ İÇİN
GELECEK PAKTI

1. Zarar dengelemesinin uzatılması,
2. Geliştirilmiş amortisman kuralları
(yani “vergiden muafiyet” kuralları)
ve özellikle dijitalleşme ve iklim koruma alanına yönelik yatırımlar için ek
vergi teşvikleri,
3. Vergi yükünün düşürülmesi
4. Elektrik iletim şebekesi ücretlerinin
devletle ortak finansmanı
5. Kamu sektörünün yatırım atılımı
6. Krize rağmen araştırma ve geliştirme alanına yatırımlara devam (Hükümetin hedefi GSMH’nın %3,5’ini ARGE’ye ayırmaktı)
7.Tüm yasal düzenlemeler yürürlüğe
konulduktan sonra yakıt emisyonları
ticaretinin başlatılması
8.Trafikte iklim koruması ancak güçlü
bir otomotiv endüstrisi ile başarılı olabilir

Kaynak: www.bdi.eu, “Eckpunkte für ein modernes und effektives Konjunkturpaket

Birlik 90/Yeşiller Partisi ise hazırladığı yaklaşık 50 sayfalık “Krizden
çıkış için gelecek paktı” başlıklı
programında kısa ve uzun vadeli
planlarını sundu. Yaşanan krizin son
derece büyük ve derin olduğu belirtilen programda, “bu krizin üstesinden gelinebilmesi aylar, yıllar sürecek” denildi.(www.gruene-bundestag.de)
Yaşanan krizin ekonomiyi büyük
bir şoka soktuğu söylenen programda, “acil tedbirlerin ötesinde ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve yeni
ekonomik dinamizmin önüne açmak
için daha temelli tedbirlerin alınması
gerektiği” belirtilirken “Bu nedenle
şimdi 100 milyar avroluk bir paketin
hazırlanmasını ve toplumsal sağlık
politikalarının, gereklilikleri gözetilerek, gerektiğinde yeni düzenlemeler yapılarak, yürürlüğe konulması-

nı öneriyoruz” denildi.
Ekonomik krizin yanı sıra dünya
iklim krizinin de hızla geliştiği belirtilen programda, “şimdi sosyo-ekolojik dönüşümü ilerletmenin ve gelecek yıllara ilişkin ekonomik beklentiler doğrultusunda yönlendirme politikasının tam zamanı olduğunu düşünüyoruz” deniyor. “Korona krizinin öncesinde de Almanya'nın geleceğe yönelik yatırımları yeterli olmadığı ve tek taraflı olduğu belliydi”
denilen programda, “Eğer insanlığın
görevi olan iklimi korumak ve ekonomik olarak geleceği belirleyen dijitalleşme gibi eğilimlere ayak uydurmak istiyorsak o zaman önümüzdeki on yıl atılımın on yılı olmalı. Bundan dolayı, on yılı kapsayan
bir süre için 500 milyar avroluk yatırım programını uygulamaya koymanın tam doğru zamanıdır” denildi.

dayandığı belirtilen programda, “buna
rağmen sosyal sigorta aidatları yükselmemeli – çünkü bu krizi yeniden tetikler ve diğer ülkelere karşı rekabet gücünü zayıflatır” deniyor.

yını da kapsamalı ve ödemeler için uzun vadeli bir plan hazırlanmalı” deniyor. Ayrıca sosyal sigorta aidatlarının
önceden ödenmesi uygulamasından
vazgeçilmesi isteniyor.

2. Sosyal güvenlik aidatlarının ön ödemesinin
kaldırılması

3. Vergi indirimi ve teşvikler

Bu maddede kriz nedeniyle sosyal
sigorta aidatları ödemelerinin ertelendiği belirtilirken, “erteleme Haziran a-

Çok sayıda vergi indirimi isteniyor, en
önemlileri şunlar: -Likidite güvencesi
sağlamak için 2017-19 arası elde edilen
kârların bugünkü ve gelecek zararlarla
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Sermayeden kayıkçı kavgası!
Sermaye ve hükümeti krizin tüm yükünü işçi ve
emekçilere çıkarmak için harekete geçti. Hükümet
partileri krizin faturasını işçi ve emekçileri çıkarmak için hazırladığı senaryoyu hayata geçirmek için
adım atmaya başladı. Çalışma sürelerini uzatma,
asgari ücreti düşürme/dondurma, sosyal kesintileri
sınırlama ve sermayenin vergi yükünü düşürme talebini ileri süren CDU/CSU’lu vekillere sözde “dur”
denildi.

SERDAR DERVENTLİ
Şimdiye kadar 1,2 trilyon avroyu
tekellere dağıtmak için kamu borçlanmasını artıran, sosyal güvenlik kasalarının talanına başlayan hükümet
partileri, yeni bir adımla krizini faturasını işçi ve emekçilere yıkmanın
yolunu hazırlıyorlar.

TARTIŞMA BİR SÜREDİR DEVAM
EDİYOR
Krizin yükünü emekçilere yıkmanın yol ve yöntemleri üzerine tartışmalar bir süredir devam ediyor.
Sermayenin ve işbirlikçilerinin her
zaman başvurdukları yöntemi, “en
kötüsünü gösterip daha azına razı
etme” bu kez de gündemde. Ekonomi uzmanları ve politikacılar her fırsatta, “ülkenin büyük bir krizin içinde
bulunduğu” ve “en önemli sorunun
işletmeleri ve işyerlerini güvenceye
almak olduğunu” dile getiriyorlar.
Buna bağlı olarak “kısa çalışma
parası” uygulamasının “diğer tüm
ülkelerin kopyaladığı müthiş bir
araç” olduğu ileri sürülürken, işçilere
de hallerinden memnun olmaları
salık veriliyor! İşçilerin son aldıkları
ücretin % 60/67’sıyla nasıl geçindikleri
üzerine ise göstermelik tartışmalar
sürdürülüyor. Sonuçta milyonlarca
emekçinin maaşı % 40/33 dolayında
düşerken tüm yaşam şartları % 100
olarak devam ediyor.

“EN ÖNEMLİSİ İŞYERLERİNİ
KORUMAK”
takas edilmeli. Uygulama 2020/21 yıllarını kapsamalı.
-Dayanışma vergisinden muafiyet 1
Temmuz’dan itibaren herkes için geçerli olmalı.
-Tüm işletme vergileri uluslararası
rekabet gücünü yeniden sağlamak için
reforma tabi tutulmalı. -Vergide geçici
olarak dijitalleşme, makineler ve tesisler için azalan bakiye amortismanı
metodu uygulanmalı

4. İşverenlerin ve çalışanların krizden başarıyla
geçebilmesi için işgücü piyasası esnekleştirilmeli
Bu maddede ise Çalışma Süreleri Yasası’nın tüm düzenlemelerinde standart
olarak “AB Çalışma Süreleri Direktifi
”nin genel geçerli olması talep ediliyor.
-TİS’lere bağlı ve bağımsız işletmelerin
tümünde belirleyici üst sınır olarak

Yaşadığımız dönemde yapılacak
in en önemli şeyin “işyerlerini korumak” olduğunu söyleyen uzmanlar,
bunun için bir dizi önerilerde bulunuyorlar. Alman Ekonomi Araştırma
Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel
Fratzscher, düşük ücretli işler sektörün genişlemesini savundu. Handelsbatt gazetesine verdiği demeçte,
“Bu krizde en büyük öncelik, işleri
korumak ve kısa çalışmaya çıkanların sayısını mümkün olan en kısa
sürede azaltmak olmalıdır” dedi.
Fratzscher'in bakış açısına göre,
memurlar da dahil olmak üzere tüm
çalışanlar kriz döneminde ücret
zammı taleplerinden vazgeçmeliler.
Bilindiği gibi IG Metall, Ver.di, IG
BCE ve EVG gibi sendikalar ücret
TİS görüşmelerini yıl sonuna kadar
ertelediler. Buna rağmen, tabandaki
hoşnutsuzluğu dikkate alan Fratzscher, ücret artışlarından vazgeçilmesinin kaçınılmaz olarak yeniden
gündeme getirme ihtiyacı duyuyor.

FELD’İN DERDİ DE İŞYERLERİNİN
KORUNMASI!
Ekonomi Bilgeleri (“Wirtschaftsweisen”) konseyinin Başkanı Lars
Feld’de asgari ücretlerin dondurulmasını istiyor. Mayıs ayının ortasında “WirtschaftsWoche” dergisine bir
açıklama yapan Feld, “özellikle dügünlük değil haftalık 48 saatin temel
alınmalı. (Günlük çalışma süreleri her
yerde 12 saate kadar uzayabilecek.)
-Sistemin devamını güvenceye alan işkolları için kararlaştırılan istisna uygulamalar tüm KOBİ’leri kapsamalı.
-Kısa süreli işlerde 450 euro sınırı 550
avroya çıkartılmalı, bu alanda kısa çalışma parası uygulaması mümkün olmadığı için 3 aylık borçlanmayı içeren
zaman havuzu uygulaması 9 aya çıkarılmalı.
-İş piyasasının esnekliğinin korunması
için yasal müdahaleler yapılmamalı.
Taşeron firma ve işçi kiralama uygulamalarında sınırlama olmamalı.
-Asgari ücret politik kararlar belirlenmemeli. Asgari Ücret Komisyonu, ekonomik çöküşü ve ücretlerin genel düşmesini göz önünde bulundurmalı ve
asgari ücreti orantılı olarak düşürmeli,

şük ücret seviyesine sahip sektörler
krizden olağanüstü etkilendi. Benim
düşünceme göre, asgari ücret bu
derin durgunlukta daha fazla artırılamaz” dedi.
“Her şey normalmiş gibi davranamayız, karşı karşıya olduğumuz çok
istisnai bir durum var” diye konuşan Feld aynı zamanda, haziran
ayında federal hükümete tavsiyesini
sunacak olan “Asgari Ücret Komisyonunun” danışman üyesi. 2011 yılından bu yana Ekonomi Bilgeleri
Konseyi'nin üyesi olan Feld, 2013
yılında yasal asgari ücrete, “milyonlarca işyerini yok edecek” diye karşı
çıkmıştı, şimdi ise yükseltilmesine
karşı mücadele ediyor.
Daha önce alınan kararlar göre 1
Ocak 2021'den itibaren asgari saat
ücretinin 9,80 euroya yükselmesi
gerekiyor. Şu an 9,35 euro düzeyinde. Değişik sendikalar Nisan ayından bu yana yasal asgari saat ücretinin 12 euroya çıkması talebini ileri
sürüyorlar.

ALMAN SERMAYESİ KRİZ SONRASINA HAZIRLANIYOR
En son olarak CDU/CSU Federal
Meclis grubundaki “Ekonomi ve
Enerji Çalışma Grubu”, 25 Mayıs günü 10 maddelik programı (kutuya
bkz.) yayınladı. Kamuoyunda, “Asama en azından dondurmalı.

5. Ekonominin ve vatandaşların bürokrasi yükü
düşürülsün
Çalışma sürelerinin genel kaydedilmesi, asgari ücretle çalışanların ücretlerinin ve çalışma sürelerinin kaydedilmesi, alışverişte kasa fişi uygulaması vb.
gibi uygulamaların “bürokrasi oluyor”
diye kaldırılması talep ediliyor.

6. Korumacılığa karşı bir ticaret politikası
-“İhracatta güçlü olan ekonomimiz, güvenilir uluslararası çerçeve koşullarına
ve yeni pazarların erişimine ihtiyaç duyuyor” denildikten sonra, “Daha fazla
yatırım ve ticaret anlaşması yapmak istiyoruz, özellikle AB-Mercosur sözleşmesi hızlı bir şekilde yürürlüğe konma-

gari ücret düşürülmek isteniyor”
şeklinde yankı bulan ve bu sadece
kapsamda tartışılan program oysa
çok geniş ve sermaye bütün taleplerini içeriyor.
BDI ise üç gün sonra aynı talepleri
içeren bir program yayınlandı. Geçmişte sermaye taleplerini yayınlıyor
ve hükümet partileri ardından buna
benzer bir programı uyguluyordu.
Anlaşılan gelen eleştiriler karşısında
sermaye ve hükümeti sırayı değiştirme ihtiyacı duymuş, ama içerik olarak uyumluluk devam ediyor.
Bir hafta devam eden tartışmaların dikkat çeken yanı ise, Başbakan
Angela Merkel, CDU Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve diğer
politikacıların tutumları oldu. Merkel, “Asgari ücretle ilgili tartışma
gündemimizde yok” derken KrampKarrenbauer, “Asgari ücretten elinizi
çekin, krizi işçilerin sırtına yıkmayacağız” diye açıklama yaptılar. SPD,
Yeşiller ve Sol Parti’den politikacılar
da benzer açıklamalar yaptılar.
Ne var ki asgari ücret meselesi
programın bir maddesinin sadece
bir şıkkını işgal ediyor! Programda
esnek çalışmanın yaygınlaşması,
çalışma sürelerinin uzatılması (ki bu
bütün ücretlerin düşürülmesi anlamına geliyor), sosyal sigortaların
talan edilmesi, sermayenin vergi
yükünün azaltılması, enerji giderlerinin hibe edilmesi vb. daha onlarca
talep var. Asgari ücret meselesinin
öne sürülerek kamuoyunda tartışılmasına ancak “kayıkçı kavgası”
denebilir. Herkes bunu tartışırken
hükümetin ve sermayenin uzmanları, konjonktür paketinin püf noktaları üzerine tartışıyorlardı.
Kamuoyunda tartışılmayan asıl
mesele ise Alman devletinin, Alman
sermayesinin krizden güçlenerek
çıkması için elindeki tüm olanakları
kullanma ve krizin tüm yükünün
emekçilerin sırtına yıkma niyetlisi
olduğudur.
sı gerekiyor.”
-CETA anlaşması, Federal Meclis tarafından hızlı bir şekilde onaylanmalı.
-Afrika ile ticari ilişkiler, serbest ticaret
kapsamında daha da derinleştirilmeli.

7. Almanya için dijitalleşme atılımı
Dijital altyapı hızla geliştirilmeli, rekabet yasası dijital ekonomiye uyarlanmalı, planlama ve onaylama prosedürleri mümkün olduğunca çabuk ve tam
olarak dijitalleştirilmeli, yasal prosedürler daha da kısaltılmalı ve asgari
şartlar, AB’nin en asgari gerekliliklerine indirgenmelidir.

Program özetinin tamamı ve orjinal metnin
kaynağı için bkz.: www.yenihayat.de
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Egetürk deyince aklınıza
lezzetli sucuklar gelir ama...
ZEYNEP SEFARİYE EKŞİ
8 Mayıs Cuma. Köln İş Mahkemesi salonu.
Mahkeme salonunda davalıyı ve
davacıyı savunan iki Alman avukat.
Ama davalı da davacı da Türkiyeli.
Biri şık bir siyah takım elbise içine
siyah gömlek giymiş Egetürk’ün
temsilcisi Koray Türkoğlu, diğeri kot
pantolunlu, spor ayakkabılı ve kısa
saçlı Egetürk İşyeri İşçi Temsilciliği
(Betribsrat) Başkanı Gülden İbakara.
Göçün neredeyse 60. yılında,
Köln’deki iş mahkemesinin salonundaki görüntü ‘nereden nereye geldi
göç süreci’ diye düşündürüyor insanı. İlk gelenlerin hepsi işçiydi, direkt
fabrikalara geldiler. Mahkeme salonu 60 yıllık değişimin, işçilerin yanı
sıra işverenlerin de çoğaldığının,
işçilerle işverenlerin çıkarlarının karşıtlığının bir sahnesiydi.

ARTAN TÜRKİYELİ İŞYERLERİNDE
İŞÇİ HAKLARI
İstatistiklere göre, Türkiyeliler
arasında bir yandan işsizlik ve yoksulluktan etkilenenlerin oranı artarken, diğer yandan da azınlık sayılabilecek bir kesim zenginleşmeye
devam ediyor. Mahkeme salonundaki manzara bu iki kesimi de gösteriyordu. İşini kaybedenlere bir örnek
Gülden İbakara, zenginleşenlere bir
örnek de Egetürk sucuk ve et ürünle-

ri fabrikasıydı.
Göç tarihinde Türkiye kökenlilere
ait orta ölçekli iş yerlerinin sayısı
72
bin
olan
arttı.
2007’de
Almanya’daki Türk işletme sayısı
2017’de 90 bine, buralarda çalışanların sayısı da 350 binden 400 bine
yükseldi. Ağırlıklı olarak gastronomi ve ticaret alanında varlık gösteren bu işletmelerin toplam cirosu ise
değişik tahminlere göre 40 milyar
Euro. Farklı veriler olsa da, Türkiye
kökenlilerin iş yerlerinde kuralsız
çalışanların sayısı artıyor. Bu işletmelerin çoğunda azımsanmayacak
sayıda Türkiye kökenlinin, özellikle
de evlilik vb. nedenlerle Almanya’ya
gelen ve dil bilmeyenlerin, sendikasız çalıştığı biliniyor. Zira sendikalarda örgütlenme mücadelesi veren,
toplu sözleşme yapılmasını isteyen
veya işçi temsilciliği kurmak isteyen
işçilerin karşılaştığı sorunlar azımsanmayacak düzeyde.
Egetürk
bunun örneklerinden biri.

EGETÜRK’ÜN
SENDİKA DÜŞMANLIĞI
Egetürk, İşçi Temsilciliği Başkanı
Gülden İbakara’yı haksız yere işten
attı. Yasal olarak işçi temsilciliğindeki işçiler işten atılamaz. Ama
Egetürk, 2018 yılında seçilen
Gülden’i usulüz seçildiği gibi bir
gerekçeyle işten çıkardı. Gülden
İbakara işine geri dönmek için

Egetürk’e mektup

Sayın Eren Bey,
Bildiğiniz gibi yıllardır hep Türkiyeli
göçmenlerin tarafında yer aldım. Bu
sadece ‘En alttakiler’ kitabıyla da sınırlı
değil. Onun ötesinde Türkiyeli göçmenlerin işyerinde, mahallesinde veya
işveren olarak da yaşadıkları haksızlıklarda yanlarına oldum.
Siz ve ailenizin hayran kalınacak bir
şekilde kurduğunuz işyeriniz de,
Türkiyeli göçmenlerin Almanya’da
nereye geldiğinin göstergesi. Hem de
günlük hayatta karşılaşılan ırkçı önyargılar nedeniyle karşılaşılan zorluklarla.
Bunları bildiğim için de, işyerinizdeki
şu andaki durumla ilgili olarak eleştirel
düşüncelerimi iletiyorum.

Öğrendiğime göre, İşyeri Temsilciliği
Başkanı Gülden İbakara’yı Mart
2020’de işten çıkarmışsınız. İşten
çıkarmanın gerekçesi de bana göre
savunulabilir değil. Bayan İbakara, bir
işçi temsilciliği başkanı olarak yasalara
göre hak ve görevlerini yerine getirmiştir. İşverenle tartışmaları olması
zaten onun yaptığı işin gereğidir. Zira,
aktif ve mücadeleci işçi temsilcileri
olmadan Türkiyeli işçilerin haklarını
elde edemeyeceğini çok iyi bilirim.
Bunun için sizden Gülden İbakara’yı
işten atma kararını geri almanızı istiyorum. İşyerinizin imajına, demokratik
olmadığı biçiminde zarar vermeyin.
Türkiyeli işçileri bugün de halen aşağılayan ırkçıların, Almanya’daki hakları
tanımadığınız biçimindeki önyargılarını güçlendirmeyin.
İsterseniz Bayan İbakara ile aranızda
arabuluculuk yapabilirim.
Kısa zamanda vereceğiniz cevap beni
mutlu eder.

Dostça selamlar
Günter Wallraf

Egetürk’e dava açtı. İşten atmanın
asıl nedeni ise usulsüz işçi temsilcisi
seçilmek değil, Egetürk’de verilen
sendikalaşma mücadelesi. Şu anda
Gülden’e karşı Egetürk’ün açtığı
davalar sadece bir tane de değil.
2019 yılı Ağustos ayından bu yana
Egetürk’de sendikalaşma mücadelesi yürütülüyor. İşçilerin yüzde 60’ına
yakını sedika üyesi oldu ve iki defa
grev yaptılar. Bu mücadele sürecinde önceden çok düşük olan ücretlerde yüzde 10’a yakın artış sağlandı.
Fazla mesailer yeniden düzenlendi.
Bunlar verilen mücadelenin kazanımları oldu.
Ama işçilerin ve işçi temsilciliğinin asıl talebi Egetürk’ün NGG sendikası ile toplu iş sözleşmesine oturmayı kabul etmesi. Ama Egetürk
‘ücretleri daha da artırmayı kabul
edip’, her ne pahasına olursa olsun
sendikayı iş yerine sokmamayı
ahdetmiş! Bunun için hatta, tek tek
veya toplu görüşmelerde ücretleri
sendikanın toplu sözleşmesindeki
ücretlerden daha fazla artıracağının
sözlerini bile vermiş. Yeter ki, sendika Egetürk’ün muhatabı olmasın,
yeter ki Egetürk’ün karşısında duran
işçilerin örgütlü gücü olmasın. Bu
uzun vadede Egetürk’ün çıkarına
değil ve ne pahasına olursa olsun
bunu engellemeye çalışıyor.
Bunun için İşçi Temsilciliği
Başkanı Gülden’i işten attı. Bununla
da kalmadı. Bazılarını daha yüksek
ücret vererek satın aldı. Satın alamadıklarını ise, birebir görüşerek tehdit
ve baskıyla sendikadan istifa etmeye, Gülden’in yanında değil işveren
tarafında olmaya zorluyor.
Köln İş Mahkemesi’nde görülen
bu
davada
Egetürk
Gülden
İbakara’yı işten atmayı geçerli hale
getirmek, Gülden ise her tür uzlaşma teklifini reddedip işine dönmek
istiyor.

SÜREKLİ ARTAN KARLAR
Köln’ün Feldkassel semtinde
bulunan Egetürk’de 180 işçi çalışıyor. Vardiyalı çalışan işçilerin ücretleri yıllardır o kadar düşük ki, işçiler
fabrikadaki iş sonrası başka işe giderek ancak geçimini sağlayabiliyor, ya
da fazla mesailerle. Ücretleri insanca
yaşamaya yetecek olsa, ne mesaiye
kalırlar, ne de bir başla işe gitmeye.
Bir de 180 işçinin Egetürk’e kazandırdığı kazanca bakalım: Ciro 2011
yılında yaklaşık 100 milyona yakınken, 2018 yılında 150 milyona yaklaşıyor. 2011 yılında masraflar çıkarıldığında elde kalan net kâr 10 milyon
Euro iken, net kâr 2018’de 20 milyona yükseldi. Ciro yüzde 50 artarken
karı yüzde 100’e yakın artıyor.

Bu büyük artışı sağlayan 180 işçinin emeği. En kaba matematiksel bir
hesapla bile denebilir ki, bir işçi
yılda ortalama olarak neredeyse 100
bin Euro kar bırakıyor Egetürk’e.
Öyle ya, işçilerin ücretlerinin ve sosyal haklarının kazanılması demek,
bu karın daha da azalması demek.
Kavga da bunu kaybetmemenin
kavgası Egetürk için.

DAYANIŞMA İHTİYACI!
Türkiyeliler sosyal konumları açısından bir bütün değil. 60 yıllık göç
sürecinde Türkiyeiler arasında işçi
ve işveren, yoksul ve zengin ayrımı
farkları daha da belirginleşiyor.
İşçiler yoksullaşırken, zenginler
daha da zenginleşiyor. Egetürk’de
olduğu gibi.
21. Kongremizde de karar altına
aldığımız gibi, DİDF olarak
Türkiyeli işverenlere ait işyerlerinde
de işçilerin sendikalaşma ve örgütlenme mücadelesinin destekçisiyiz.
Bunun için de Gülden İbakara’nın
işe geri alınmasını, İşçi Temsilciliği
görevine geri dönmesini ve
Egetürk’ün NGG sendikasının toplu
sözleşmesini kabul etmesini talep
ediyoruz.
Kahvaltıların emsalsiz lezzeti
sucukların üretildiği fabrikada da
işçi haklarının geçerli olması mücadelesini destekliyoruz! Dayanışma
zamanı!
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7,3 milyon işçi kısa çalışmada!
Almanya’da yaşanan kriz nedeniyle mayıs ayı içinde 7,26 milyon
işçi kısa çalışmadaydı. Merkezi Münih’te olan ifo-Enstitüsü tarafından
yapılan araştırmayı değerlendiren
kurumun iş piyasası uzmanı Sebastian Link, “Bu kadar yüksek bir sayı
ilk kez yaşanıyor” dedi. Link, son
krizinin zirvesi olarak anılan Mayıs
2009’da 1,5 milyon işçinin kısa çalışmaya çıktığını hatırlattı.

EN YÜKSEK ORAN İMALATTA
Yayınlanan rakamları, enstitünün
yaptığı konjonktür anketleri kapsamında direk işletmelerden edindiklerini belirten Link, Federal İş
Ajansı’nın (BA) Nisan sonu itibariyle
10,1 milyon işçi için kısa çalışma başvurusu yapıldığını açıkladığını hatırlattı. İşletmelerden elde ettikleri
verilerle BA’nın verileri üzerinden
yaptıkları hesaplardan 7,3 milyon
dolayında işçinin mayıs ayı içinde
kısa çalışmaya çıktığını ortaya çıkardıklarını söyleyen Link, “Buda kısa
çalışma için yapılan başvuruların
yüzde 71,6’sının gerçekten uygulan-

Mayıs ayında kısa çalışma
Sektör
İmalat San.
İnşaat
Ticaret/Perakende
Endüstri Hizmetleri
Diğer Sektörler
Toplam

KÇ çıkanlar
2.169.713
21.805
1.333.999
2.440.306
1.296.796
7.262.620

KÇ başvuru
2.796.256
163.411
1.755.886
3.547.775
1.877.599
0.140.927

SS çalışanlar
7.002.381
527.443
4.492.652
9.944.966
11.439.820
33.407.262

KÇ%*
31,0
4,1
29,7
24,5
11.3
21,7

KÇ%**
77,6
13,3
76.0
68,8
69,1
71,6

KÇ= Kısa Çalışma, SS= Sosyal Sigortalı
*Tüm sektörde çalışanlar arasında KÇ çıkanların oranı
**KÇ başvurusu (ikinci blok) yapılanlar arasında gerçekten kısa çalışmaya çıkanları oranı.
Kaynak: ifo enstitüsü – www.ifo.de/node/55800

dığını gösteriyor” dedi.
Kısa çalışmaya çıkanlar arasında
en yüksek oranın yüzde 31 (2,16 milyon işçi) ile imalat sanayisinde olduğunu belirttiği açıklamasında Nisan
ayı için resmi rakamların 3 Haziran
günü BA tarafından açıklanacağını
söyledi.
BA’nın verileriyle bir ay geriden
gelmesi birçok çevre tarafından

eleştiriliyor. BA ise rakamlar kesinleşinceye kadar beklemeyi tercih
edeceklerini açıklamıştı.

2009 VE 2020 ARASINDA FARK
İfo-Enstitüsü, kısa çalışmaya
çıkanlar açısından 2009 ve bugünkü
krizi de karşılaştırdı. 2009’da asıl olarak sanayide kriz nedeniyle kısa
çalışmaya gidildiğini bildiren Link,

“2009’da kısa çalışmaya çıkanların
yüzde 80’i imalat sanayisindeydi,
bugün ise kriz tüm sektörleri etkiliyor. Bu da krizin kapsamını gösteriyor” dedi.
En yüksek oran sanayi olmasına
karşın sayısal olarak önce sanayiye
yakın hizmetler (“wirtschaftsnahen
Dienstleistungen”) geliyor. Bu alanda kısa çalışmaya çıkanların sayısı
2,44 milyon dolayında. İmalat sanayi
2,16 milyon ile ikinci sırada, ticaretperakende satış sektörü ise 1,33 milyon ile üçüncü sırada geliyor.
Link yaptığı açıklamada, kendilerine en çok şaşırtan işkolunun inşaat
olduğunu sözlerine ekledi. 160 binden fazla işçi için kısa çalışma başvurusu yapılmasına karşın inşaat
işkolunda kısa çalışmaya çıkanların
sayısı 21 bin 800 ile sınırlı kaldı.
Link ayrıca tüm sosyal sigortalılar
arasında kısa çalışmaya çıkanların
oranının yüzde 21,7 ile daha önceki
tahminlerini azda olsa aştığını ifade
etti. İfo-Enstitüsü daha önce kısa
çalışmaya çıkacaklarını oranını yüzde 20 olarak tahmin etmişti. (YH)

Eberspächer'de işçiler öfkeli

Mayıs ayının son haftasında Esslingen merkezli
geleneksel tedarikçi şirket Eberspächer, üretimin
Polonya'ya taşınacağını açıkladı. 300 işçinin
çalıştığı işyeri yok edilecek.
Esslingen Zeppelinstrasse'deki
Eberspächer fabrikasında vardiya
değişikliği. Ancak işçiler arasında

işin bitmesinden sonraki mutluluk
yok, sinirli ve hayal kırıklığı içindeler. Bir gün önce işlerini kaybedeceklerini öğrendiler. Köklü şirket,
Esslingen'deki üretimin Polonya'daki Wroclaw yakınlarındaki Oława'ya
taşınacağını açıkladı. 300 işçi işsiz
kalacak. İşçiler açısından bu durum
anlaşılmaz. Sonra nelerle karşılaşacaklarını henüz bilmiyorlar. Bildikleri tek şey; şirket yönetimine duydukları öfke.
Şirket yönetimine göre, Esslingen'de üretilen otomobil kaloriferleri çoktan beri kar getirmediği için
fabrikanın kapanması zorunlu.
Genel müdür ve şirketin ortaklarından Martin Peters, 2019 yılı bilançosunun sunulduğu gün tesisin, "çift
haneli milyon tutarında" zarar yaptığını açıkladı. Ona göre şirket yıllarca
Esslingen'deki fabrikayı açık tutmak
için daha verimli çalışmak ve üretimi optimize etmek için çaba harcadı.
Ancak çabalar boşa çıktı. İşçi ücretlerinin yüksek olduğu Orta Neckar'da
üretim maliyetleri de çok yüksekti.
İşletmenin kurtarılması imkansızdı.
Bu nedenle şirket, üretimi
Eberspächer'in zaten 300 işçi çalıştıran bir yan tesisi olan Oława'ya taşımaya karar verdi. Eberspächer'in
genel müdürü ve ortaklarından
Heinrich Baumann, korona salgınının kararın tetikleyicisi olmadığını
vurguladı. Ancak kriz gelişmeleri
hızlandırmıştı. Korona olmasa da

gelinen noktada fabrikanın kapatılacağını bildirdi. Bu, işçiler açısından
zayıf bir teselliydi.
22 yıldır Esslingen fabrikasında
çalışan Filiz Sefer, "Bana sorarsanız,
bu durum yıllarca süren kötü yönetimden kaynaklanıyor" diyor. 41
yaşındaki işçi yönetimin kararına
öfkeli. 48 yaşındaki Siegfried Lich de
benzer düşüncede. Makine operatörü 21 yıldır Eberspächer'de üretimde
çalışıyor ve üretimin iyileştirilmesi
için yıllar boyu birçok öneri sundu.
"Ama asla çalışanları dinlemediler"
diyor. Örneğin, makineler dış bir şirket tarafından- tek bir operatörle
dahi konuşmadan yukarıdan gelen
talimatlarla- dönüştürüldü. Lich'e
göre dış firma, cihazları düşmanca
ve verimsiz bir şekilde ayarladı,
bundan üretim sonuçları acı çekti.
Ancak öngörülen verimi sağlayamayan işçiler sorumlu tutuldu.
Hem Lich hem de Sefer, işçi ücretlerinin tesisin zarar etmesinden
sorumlu olmadığına inanıyorlar.
Yönetim, işçileri üretimin optimizasyonuna daha fazla dahil etmeliydi.
Lich, haberin şaşırtıcı olmadığını,
yıllardır tartışıldığını belirtiyor.
Ancak hayal kırıklığı çok derin.
Tıpkı Ergün Yılmaz gibi. 58 yaşındaki işçi "Gelecekte ne olacağını bilmiyoruz" diyor. İşçiler tesisin kapatılması konusunda gruplar halinde
bilgilendirildi. Ancak, bundan sonra
durumlarının ne olacağı hakkında

herhangi bir bilgi verilmedi. Yılmaz;
“Sadece 300 çalışanın 2022 yılına
kadar işten ayrılması gerektiğini
biliyorum” diyerek etkilenenlere ne
olacağına dair hızlı bir açıklama istiyor. Sonuçta o ve meslektaşlarına
gidişat hakkında daha fazla bilgi alabilecekleri bazı buluşmalarla ilgili
tarihleri içeren bir liste sunuldu. 40
yıldır firmada çalışan Yılmaz,
Eberspächer gibi köklü bir firma için
bunun utanç verici olduğu görüşünde.
40 yılı aşkın süredir fabrikada çalışan 62 yaşındaki Franceso Scigliano;
"Emekli olmama az kaldı ama genç
meslektaşların durumu oldukça
zor." diyor. Genç meslektaşlarından
biri olan 37 yaşındaki Giovanni
Prezioso, öfkesini " Bu bize yapılamaz, gelecekte nelerle karşılaşacağımızı bile bilmiyoruz." diyerek ifade
ediyor. IG Metall, planlanan taşınmayı kabul etmeyeceğini açıkladı.
IG Metall Esslingen'den Jürgen
Groß, "İşyeri İşçi temsilciliği (BR) ile
birlikte Esslingen'de mümkün olduğu kadar çok işyerini korumak için
elimizden geleni yapacağız." dedi.
Siegfried Lich kurbanların yanlış
yerden seçildiği görüşünde: “Bence
işçiler değil, yönetim gitmek zorunda.
Benim
aldığım
ücretle
Polonya'da beş işçi çalıştırabilirsiniz." diyor. Bu sözler fabrikanın
Polonya’ya taşınmasının nedenini
açıkça ortaya koyuyor.
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Otomobil sanayisi kriz büyüyecek
AB otomotiv sanayisi büyük bir altüst oluşun
eşiğinde. 2018’den bu yana otomobil ve ağır
vasıta satışları geriliyor. Değişik araştırma
kurumları otomotiv sanayisinde normalleşmenin
2025 yılına kadar sürebileceğini belirtiyorlar ve
ekliyorlar: “Bu çok iyimser bir tahmin.” Tekellerin
önemli bir bölümü önümüzdeki süreçte üretim
kapasitelerini aşağıya çekecekler.

Ülke

Üretim kaybı* Gün İşçi sayısı

Almanya

616.591

30

Avusturya

26.480

34

14.307

33.360

25

30.000

BK

250.792

40

60.455

Çek Cum.

155.060

29

45.000

(Avrupa Birliği) üyesi ve BK’da (Birleşik Krallık) kısa çalışma sonucunda

Finlandiya

11.604

25

4.500

üretilmeyen motorlu araçların (binek ve ticari araç, kamyon ve otobüs)

Fransa

278.425

34

90.000

Hırvatistan

--

29

700

Hollanda

30.819

25

13.500

İspanya

AB otomobil sanayisinde kısa çalışma
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) hazırladığı bir raporda, AB

sayısının 2,5 milyona yakın olduğunu bildirdi. Ortalama 30 gün devam eden

Korona salgınının etkileri otomobil sanayisini son derece kötü etkiliyor. Otomotiv sektörünün motoru
korona öncesinde de tekliyordu.
2018 yılında 93,7 milyon motorlu
araç (binek ve ticari araç, kamyon ve
otobüs) üretilirken bu rakam 2019
yılında 4,2 milyon düşmüş ve üretilen araç sayısı 89,5 milyon olmuştu.
Sürekli artan akaryakıt motorlu
araç sayısı hava kirliliğini hızla artırdığı için son yıllarda birçok ülkede
belirli bir vadede elektro vb. alternatif motorlu araçlara ağırlık verme
kararı alınmıştı. Özellikle dünyanın
en büyük otomobil pazarı olan Çin
bu konuda karar almakla kalmamış
otomobil tekellerinden bu kararı
nasıl hayata geçireceklerine dair yol
haritası sunmalarını istemişti.
Özellikle VW, Daimler ve BMW
gibi Alman tekellerinin elektro araçlara karşı direnişi 2015 sonunda patlak veren “dizel skandalı” ile son
bulmuştu. Fakat on yıllardır dünya
piyasalarında belirleyici olan otomobil tekellerinin tek sorunları bu
değil. Elektro motor ve araç tasarımı
ve üretimi konusunda ABD ve özellikle de Çin’de çok sayıda yeni firmalar türedi. Bunun yanında dijitalleşme kapsamında gündeme gelen
otonom araçlar (sürücüsüz) alanında da birçok yeni firmalar piyasaya
girdi.
En son olarak ki bu şuan tekellerin
en büyük sorunu haline geliyor,
dünya genelindeki fazla üretim kap-

kısa çalışmadan ise 1,13 milyon otomobil işçisi etkilendi. Kısa çalışma 41 ve
40 gün ile en uzun İtalya ve BK’da sürerken İsveç’te ise üretim 15 gün

Belçika

568.518

452.155

34

60.000

durdu. ACEA, verilerin 25 Mayıs günü kadar geçen süreci kapsadığını da

İsveç

23.464

15

67.000

açıkladı. Birçok ülkede üretime tam geçilemedi ve kısa çalışma devam ediy-

İtalya

159.336

41

69.382

Macaristan

51.552

22

30.000

ACEA verilerine göre 196'sı Avrupa Birliği (AB) içerisinde olmak üzere,

Polonya

101.957

36

17.284

Avrupa'da 298 otomobil montaj ve motor üretim tesisinin faaliyet gösteriy-

Portekiz

41.525

35

20.000

or. Bu fabrikaların 142'si binek otomobil, 38'i hafif ticari araç, 58'i ağır

Romanya

68.673

31

20.000

vasıta, 58'i otobüs ve 71'i ise motor üretiyor.

Slovakya

114.632

24

20.000

or.

Slovenya

19.399

27

2.890

Toplam

2.435.824

30

1.138.536

*Sadece üretilmeyen araç sayısı. Motor ve diğer
parçaları kapsamıyor. Kaynak: acea.be

asiteleri. Pazardan sürekli daha fazla
pay alma hırsıyla kurulan fabrikaların birçoğu kapasitelerinin çok altında çalışıyorlar.

PAZAR DARALACAK
Korona ile birlikte durum daha da
çetrefilleşti. “AlixPartners” isimli
danışmanlık şirketinin bir araştırmasına göre yılın ikinci yarısında her
şeyin normalleşmesi durumunda
bile 2020 yılındaki otomobil piyasası
dünya genelinde bir önceki yıla
oranla yüzde 19 gerileyecek -bu da
17 milyon daha az otomobil anlamına geliyor. Fakat bunun iyimser bir
tahmin
olduğunu
bildiren
AlixPartners sözcüsü Elmar Kades,
“Eğer salgın 2020’de kontrol altına
alınamazsa piyasadaki gerileme
yüzde 26, yani 23 milyon otomobil
olacak” dedi.
Avrupa’da bu oranlar daha yük-

sek olacak. Piyasa iyimser senaryoya
göre yüzde 25, kötümser senaryoya
göreyse yüzde 35 daralacak. Kades,
özellikle otomotiv yan sanayisindeki
firmaların üç, en fazla dört ay dayanabileceklerini ve beşinci aydan itibaren iflasın eşiğine geleceklerini
söylüyor.

SADECE KORONA DEĞİL…
Almanya’daki otomobil piyasası
araştırmalarıyla ünlenen Prof.
Ferdinand Dudenhöfer, “Alman otomotiv sanayisinde 100 binden fazla
işyeri tehlikede” diyor. Yukarıda
sayılan değişik nedenlerin üstüne
korona salgınının da eklenmesiyle
Almanya’da 1,3 ila 1,7 milyon araçlık
fazla kapasitesinin ortaya çıktığını
söyleyen Dudenhöfer, “Kısa çalışma
kısa süreli bir araçtır. Hiçbir işletmeci kullanmadığı üretim kapasitesini
yıllarca elinde tutmaz. Bu nedenle

bugün Almanya’daki 830 bin otomobil ve yan sanayi işyerinin 100 bini
tehlikede” diyor. Dudenhöfer otomobil ana ve yan sanayisinde çok
sayıda işletmenin “personel denkleştirme” planlarının çekmecede
durduğunu da sözlerine ekledi.
2018’de Almanya’da 5,1 milyon
araç
üretildiğini
söyleyen
Dudenhöfer, 2019’da bu miktar 4,7
milyona düşmüştü. İçinde bulunduğumuz yılda ise üretimin iyimser
tahminle 3,8 milyona, kötümser tahminde ise 3,4 milyona düşmesini
bekliyorum” diyor.
Ekonomik krizin yanı sıra siyasi
güvensizliklerin de dünya piyasalarını olumsuz etkilediğini söyleyen
uzman, “Hala ABD’nin başkanı
Trump’un bir süre sonra ne gibi
kararlar alacağını kestiremiyoruz,
bu da piyasalardaki çalkantıları artırıyor” dedi. (YH)

ZF 15.000 işçiyi işten atacak

VW, Ford ile projelere yeşil ışık yaktı

Otomotiv
tedarikçisi
ZF
Friedrichshafen'de, korona krizi
döneminde satışlardaki düşüş nedeniyle önümüzdeki beş yıl içinde
15.000'e kadar işyeri yok edilecek.
Şirketin CEO'su Wolf-Henning
Scheider 148.000 işçiye yazdığı bir
mektupta, 2025 yılına kadar dünya
çapında 12.000 ila 15.000 işçi çıkarmamız gerekiyor," dedi. Ona göre iki
vakıf sahibi olan tekel, bu yıl “siparişlerdeki donmaların bir sonucu
olarak” yüksek mali kayıplarla karşı
karşıya kalmıştı ve Scheider, bunun
faturasını işçilere kesti.
Tekel yönetimi, bankaların ve
diğer alacaklıların son yıllarda ZF
Friedrichshafen'in milyar dolarlık

Volkswagen, ABD'li otomobil üreticisi Ford ile ortaklığı ilerletiyor. Denetleme Kurulu çeşitli ortak projelere yeşil ışık yaktı.
Bunların arasında Wolfsburg merkezli şirket için önemli olan anlaşma,
Ford'un VW tarafından Avrupa'da
geliştirilen E modeli otomobiller için
MEB elektrikli yapı kitini kullanabilmesi anlaşması.
İkinci olarak en büyük ABD otomobil üreticisi Ford, VW van bölümünün seçilen markalara adapte edeceği orta ölçekli bir pikap geliştirecek.
Diğer iki araç projesinde VW, bir
mal dağıtımı minibüsünün geliştirilmesinden sorumluyken Ford, bir

TRW ve Wabco firmalarının alımı
için kullandığı kredileri feshedeceğinden endişe duyuyor. Bu tür devralma kredileri genellikle belli
rakamlarının tutturulması yani
genellikle kar ile bağlantılıdır. Tekel
CEO'su, bu durumun finansal
bağımsızlığı tehdit ettiğini, belirli
ölçümlerin kaçırılması durumunda
borç verenlerin işletme kararlarına
müdahale edebileceğini belirterek
bunu önlemek için işçi çıkarmanın
zorunlu olduğunu açıkladı.
İşçilere gönderilen mektupta, sendika IG Metall'i ve işyeri işçi temsilciliğinin durum ve planlanan önlemler hakkında bilgilendirildiği de
yazıldı. (YH)

personel taşıma minibüsün planlanmasından sorumlu. Ford ile VW arasındaki proje sözleşmeleri yakında
imzalanacak. Ford ve VW 2019 Temmuz ayında elektrikli otomobillerde
ve kendi kendine giden araçlarda
ortaklığın genişlediğini açıklamıştı.
Wolfsburg merkezli şirket, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortağına
çok sayıda elektrikli otomobil yapı
taşı sağlamak istiyor ve kendi kendine çalışan otomobiller için yan kuruluşu Argo AI'ya yatırım yapmayı
planlıyor. O dönem verilen bilgilere
göre, sadece elektrikli otomobiller
için kararlaştırılan bileşenlerin teslimatı 20 milyar dolara kadar bir
hacme sahip. (YH)
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AfD’de kanatlar çatışması sertleşiyor
Aşırı sağcı anamuhalefet Almanya için Alternatif (AfD) partisi içinde ciddi bir çatışma yaşanıyor. Geçmişte neonazi örgütlere üye olduğu belgelenen Brandenburg eyalet ve meclis grup başkanı Andreas Kalbitz’in 15 Mayıs’ta partiden atılması kanatlar arası çatışmayı hızlandırdı. Hangi kanadın kazanacağına bağlı olarak, partinin kaderini ve Almanya’daki
siyasi gelişmeleri etkileyecek önemli gelişmeler yaşanabilir.
Federal Meclis’te anamuhalefet
olan Almanya için Alternatif (AfD)
partisinde bölünme tartışması alevlendi. 15 Mart’ta toplanan parti yönetim kurulunun, geçmişte neonazi örgütlere üye olduğu halde bunu
gizleyerek partiye üye olan Brandenburg eyalet ve meclis grubu
başkanı Andreas Kalbitz’in oy çoğunluğuyla ihraç etmesi partide var
olan tartışmaları ve çelişkileri derinleştirdi.
Kalbitz, Thüringen eyaleti başkanı
ve meclis grubu başkanı Björn Höcke ile birlikte radikal sağ kanadın
temsilciliğini yapıyordu. Hitler’in
söylem ve eylemleriyle aralarına
mesafe koymayan bu iki aşırı sağcının başını çektiği “Flüge” kanadının faaliyetlerine bir süre önce parti yönetiminin isteği üzerine son verilmişti. İstihbarat raporlarına göre 5-7 bin arasında üyesinin olduğu tahmin edilen bu kanadın üyelerinin çoğunun neonaziler olduğu
ve gerçek anlamda ise dağıtılmadığı biliniyor.
Anayasayı Koruma Örgüt (BfV)
tarafından hazırlanan raporlarda
“Flügel” içinde çok sayıda şiddet
yanlısı neonazinin olduğu belirtilmiş, faaliyetlerinin durdurulmaması durumunda AfD’nin istihbarat
tarafından izleneceği belirtilmişti.

NEONAZİ ÖRGÜTLERE ÜYEYDİ

Kalbitz’in geçmişte neonazi örgütler içinde aktif çalıştığına dair raporlara yine istihbarat örgütü tarafından parti yönetimine sunulmuş
ve karar verilmesi istenmişti. Söz
konusu raporda Kalbitz’in gençliğinde HDJ (Anavatana Bağlı Alman
Gençliği) derneğine ve 1993-94 yılları arasında ırkçı “Republikaner”
(Cumhuriyetçiler) partisine üye olduğu tespit edilmişti. AfD tüzüğünde, geçmişte yasaklanan ırkçı
örgütlere üye olanların kabul edilmemesi yönünde bir madde var.
İstihbarat örgütü, bu bilgiler ışığında Kalbitz’in üyelikten çıkarılmaması durumunda AfD’nin istihbarat tarafından izlenen parti ve örgütler listesine alınacağının mesajı
verilmişti. AfD’nin istihbarat tarafından izlenen örgütlere dahil edilmesi elbette çok şey anlamına geliyor. Bunun başında kamu dairelerinde çalışan parti üyelerinin tasfiyesi ve kamuda işe alınmaması geliyor.
Her iki gelişmeye baktığımızda Alman istihbaratı ve güvenlik birimlerinin AfD’ye neonazi gruplarla
arasına mesafe koyması ve “çizmeyi aşmaması” uyarısında bulunduğu anlaşılıyor. Bu aynı zamanda istihbarat örgütlerinin AfD içinde ne-

onazi örgütlenmelerin olduğundan haberdar olduğu, buna rağmen
partiye takibe almadığı anlamına
da geliyor.
Bu nedenle öncelikle neonazilerin
partide etkili görevlere gelmemesi
üzerine bir planın kurulduğu anlaşılıyor. AfD’den atılan Kalbitz daha
önce merkez yönetim kurulu üyeliği de yapmıştı.
Partinin Eş Genel Başkanı Prof. Jörg
Meuthen’in başını çektiği kesimler
kontrolü elde tutmanın mücadelesini verirken, neonazilerle bağlantılı olan kesimler AfD’yi ele geçirmek
için yoğun bir çaba harcıyorlar. Bu
nedenle Kalbitz olayı etrafında partide ittifak ve gruplaşmaların yeninden biçimleneceği değerlendirmeleri yapılıyor.
AfD’de kanatlar arası tartışma ve
partiye egemen olma kavgası her
zaman vardı. Şubat 2013’de daha çok neoliberal bir parti olarak
Prof. Bernd Lücke tarafından kurulan AfD, aşamalı olarak aşırı sağcıların ele geçirdiği bir parti haline
geldi. 2015’te Lucke’ye karşı Frauke
Perty neonazilerin desteğiyle parti başkanlığını kazandı. Lucke ve
ekibi bir süre sonra partiyi terk etti. 2015’te ortaya çıkan sığınmacılar krizini “bulunmaz hediye” olarak adlandıran partinin meclis grup
başkanı Alexander Gauland’ın etkinliği sürekli arttı. 2017’de ise Petry
tasfiye edildi, yerine Alice Weidel
getirildi.

KAMPLAŞMADAKİ TARAFLAR

Kalbitz’in atılmasında asıl olarak eşbaşkan Meuten büyük bir rol oynadı. 14 kişilik merkez yönetim kurulu toplantısında yapılan oylamada
7 kişi Meuten ile birlikte Kalbitz’in
atılması yönünde el kaldırırken 6
kişi karşı çıktı. Bir kişi de çekimser
kaldı. Sadece bu durum bile partideki dengenin bıçak sırtında olduğunu gösteriyor. Alman basınında
“ölçülü sağ” olarak adlandırılan kesimin temsilciliğini Meuten ve federal parlamento milletvekili Beatrix von Storch yapıyor. “Aşırı sağ”
temsilciliğini ise Meclis Grubu Eşbaşkanı Alice Weidel, yeni eşbaşkan Tino Chuppalla ve onursal başkan Gauland yapıyor.
Der Spiegel dergisinde yer alan bir
haber-yoruma göre AfD’deki iç bölünmede taraflar arasında uzlaşmanın zor olduğuna dikkat çekiliyor.
Bütün aşırı sağın bu sefer Kalbitz’in
atılmasına karşı çıkan Weidel’in etrafında toplanabileceği ifade ediliyor. Üstelik Kalbitz’in mahkeme
yoluyla partiye geri dönmesi durumunda bu kanadın elinin güçleneceği belirtiliyor. Bu arada Kalbiz,

Anayasa Mahkemesi
AfD grubunun
başvurusunu reddetti
Anayasa Mahkemesi, AfD’li politikacı Stephan Brandner’in Federal Parlamento Adalet Komisyonu Başkanlığı’ndan alınmasına karşı yapılan acil başvuruyu reddetti.
AfD Meclis Grubu tarafından yapılan başvuruda, AfD dışındaki partilerin oylarıyla Brandner’in görevden
alınmasına itiraz edilmişti. Almanya
tarihinde ilk kez parlamento komisyonlarından birisinin başkanı görevden alınmıştı. 13 Kasım 2019’de yapılan oylamada komisyonun 37 üyesi
Brandner’in görevden alınması yönünde oy kullanırken, 6 üye buna
karşı oy kullanmıştı.
Thüringen eyaletinden gelen Brandner, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Yahudi düşmanlığı yapınca, diğer partiler tepki göstererek görevden alınması için oylama istemişlerdi. Komisyona halen
CDU’lu Heribert Hirte başkanlık yapıyor. (YH)

parti disiplin kuruluna başvurarak,
alınan karara itiraz etti.
Parti içinde aşırı sağın en önemli temsilcisi olan Höcke, Kalbitz’in
atılmasını “partiye ihanet” olarak
tanımlayarak karşı çıktı. Bu nedenle gerçekten de Kalbitz’in atılması
parti içinde iplerin koptuğu anlamına geliyor.
Taraflar arasındaki çatışmada nihai
kararın ise parti kongresinde alınması bekleniyor. Nisan sonunda
yapılması planlanan kongre pandemi nedeniyle bilinmez bir tarihe ertelendi. Koşullar normalleştiğinde
yapılması gereken kongre büyük
ölçüde kanatların birbirini tasfiye
sahnesine dönüşecek.
Aşırı sağcıların asıl olarak Doğu
Almanya’daki eyaletlerde etkili olduğu biliniyor. Ancak bu eyaletlerdeki üye sayısı “ölçülü sağcıların”
etkili olduğu Batı Almanya’dan daha az. Bu nedenle Batı Almanya’daki
delegelerin vereceği karar partinin
gidişatında belirleyici bir rol oynayacak.
Meuthen’in temsil ettiği kanadın
hedefi, AfD’yi CDU’nun sağında
aşırı muhafazakar (Erzkonservativ) seçmenlerin partisi haline getirmek. İstihbarat örgütü eski Başkanı
Hans-Georg Massen’i de partiye almak isteniyor. Bu çerçevede CDU
ile koalisyon ortaklığına da açık
olunduğu mesajı veriliyor.

NEONAZİLER AFD’Yİ TAMAMEN
ELE GEÇİRMEK İSTİYOR

Ortaklık için öncelikle aşırı sağcıların ayıklanması gerekiyor. Zira,

Anayasayı Koruma Örgütü (BfV)
tarafından bu yılın başında hazırlanan 250 sayfalık bilirkişi raporunda, Höcke ve Kalbitz’in başını çektiği “Flüge” kanadının anayasaya
aykırı faaliyetlerde bulunduğu ayrıntılı olarak yer alıyor. Höcke, daha önce Berlin’de yapılan Holocaust Anıtı’nı “Utanç Anıtı” (Denkmal der Schande) olarak tanımlamıştı. Bu nedenle de geniş tepki toplamıştı. Kalbitz’in atılmasıyla radikal, faşist kanat şimdilik bir
darbe yemiş görünüyor. Ancak, bir
haftadır yapılan açıklamalara, verilen mesajlara bakılırsa ayrılıp yeni
bir parti kurmak yerine, AfD’yi ele
geçirme stratejisi benimsenmiş durumda. Bunu başarmaları halinde
AfD’nin giderek daha da radikalleşmesi bekleniyor. Ve bunu başarmamaları durumunda da bölünmenin gündeme gelmesi büyük olasılık olarak görülüyor.
Bu nedenle AfD’deki kanatlar arası çatışma bağlamında olup bitenler aynı zamanda Almanya’da aşırı sağın yeni bir “yol ayrımı”nda olduğunu gösteriyor. Korona karşıtı gösterileri de bu temelde kullanılmak isteniyor. Farklı kesimlerin
çıkarları üzerinden şekillenen bu
çatışmadan genel olarak sağın zayıflayarak çıkması ise, onların kullandığı, suiistimal ettiği ekonomiksosyal sorunlara karşı gerçek güçlü
ve ilerici bir toplumsal muhalefetin
oluşmasıyla yakından ilişkili. Aksi
takdirde hangi gerici kanadın hangisine üstün geldiği çok da büyük
anlam taşımıyor. (YH)
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Parayı basıp
kapitalizmi eleştiriyor
Almanya’nın Heilbronn kenti yakınlarında bulunan Neuenstadt kasabasında yaşayan 87 yaşındaki Hans Oette, elindeki servetle iki yıldır
büyük gazete ve dergilere kapitalizmi eleştiren ilanlar veriyor. En son haftalık Der Spiegel’de yayınlanan “Alman kapitalizmi” başlıklı ilanında Alman sermayesinin dış ticaret politikasının diğer ülkeleri borçlandırdığına dikkat çekiyor. Hans Oette, bu pahalı aydınlatma çalışmasının ayrıntılarını gazetemize anlattı.
Alman kapitalizminin yurtdışında
yaptıklarından memnun olmadığını tekrarlayan Oetten, bu temelde
birçok eyleme katıldığını da anlatıyor. En son Stuttgart’ta gençlerin
iklim için düzenlediği çevre eylemlerine katılmış. Hatta eylemin teknik ihtiyaçlarının karşılanması için
bir miktar bağış ta yapmış. “Çok
küçük bir miktardı” diyor.

YÜCEL ÖZDEMİR
23 Mayıs’ta yayınlanan haftalık Der
Spiegel dergisinin 44. sayfasında
yer alan bir “ilan”, diğer sayfalarda
yayınlanan şirket ilanlarından çok
farklı olduğu için hemen dikkat çekiyor. “Der deutsche Kapitalismus”
(Alman kapitalizmi) başlığını taşıyan yarım sayfalık metnin üzerinde “Anzeiger” (İlan) yazmazsa normal bir haber ya da yorum olarak
da okunup geçilebilir. Tabi ki geçilebilirse.
Zira başlığın altında yer alan şu
cümleler hiçle öyle kolay geçilebilecek cinsten değil: “Almanya teknik üstünlük ve politikanın yardımıyla yıllardan beri gerçekleştirdiği aşırı ihracat fazlasıyla diğer ülkeleri borç tuzağına düşürüyor. Hal
böyle olunca bu ülkeler durumlarından fazla açıldıkları için ölümcül
kemer sıkma politikalarına, eğitimde ve sağlıkta kısıtlama ve özelleştirmelere başvuruyorlar. Bu nedenle birçok yoksul ülke korona pandemisiyle baş edemiyor.” […]
Girişinde Alman sermayesinin bu
şekilde eleştirildiği “ilan metni”nin
sonraki paragraflarında aynı doz
devam ediyor. “İlan” şu cümleyle bitiyor: “Umut, bu şokların [halkı] uyandırmasında ve değişimi getirmesinde.” En altta ise ayrıca, “Bu
ilanın içeriğinden Hans Oette sorumludur. 74196 Neuenstadt” yazıyor.
Öyle ya Alman kapitalizminin, aşırı ihracatın eleştirildiği bu “ilan”ın
yasal sorumluluğunu, yıllardır sermayenin, kapitalizmin savunuculuğunu yapan Der Spiegel üstlenecek
değil ya… Bu nedenle nazikçe “İçeriğinden biz sorumlu değiliz, para
için yayınlıyoruz” deniliyor.

DER SPIEGEL’DEKİ
İLANIN HİKAYESİ

Der Spiegel’in böyle bir “ilan”nı yayınlanması elbette normal değil.
Ama ondan da önemlisi böylesine
bir dergiye bu kadar parayı döken
“Hans Oetten kim?” sorusu daha
fazla önem kazanıyor.
İki tıkla ulaştığımız 87 yaşındaki
Hans Oetten, bunun Der Spiegel’e
verilen ilk ilan olmadığını anlatıyor.
Bu ikinci ilanı. Daha önce bu şekil-

İNSANLAR POLİTİKA VE
EKONOMİNİN NASIL İŞLEDİĞİNİ
ANLAMALI
LOKALES

Dienstag,
29. Oktober 2019
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Behinderungen
im Berufsverkehr
Gestern ist es in Heilbronn zur Hauptverkehrszeit morgens und abends an zwei Stellen zu
Verkehrsbehinderungen
gekommen. Die Südstraße ist bei der Rosenbergstraße aufgrund einer Baustelle nur einspurig befahrbar. Außerdem kam es auf der Südstraße
nach Auskunft der Polizei morgens
zu einem Auffahrunfall. Der Verkehr stockte zeitweise ab der Theresienwiese. In der Wilhelmstraße ist
der Verkehr auf eine Spur verengt.
Auf der Allee und umliegenden Straßen kam es zu Behinderungen. jükü

HEILBRONN

Samstag vor einer Woche ist diese Anzeige in der Heilbronner Stimme erschienen. Ein Mann aus Neuenstadt prangert darin die Probleme auf der Welt an.
Von unserem Redakteur
Jürgen Kümmerle

H

ans Oette ist ein streitbarer
Geist. Nicht jeder wird seine
Meinung teilen. In mehreren
deutschen Tageszeitungen hat er im
vergangenen halben Jahr zum Teil
halbseitige Anzeigen geschaltet.
Darunter auch bei der Heilbronner/
Stimme/Hohenloher
Zeitung/
Kraichgau Stimme. „Ich kann es mir
leisten“, sagt Oette. Von seinem Vater habe er in Berlin-Spandau fünf
Bauplätze vererbt bekommen. Vier
davon habe er bereits verkauft.

In großen Anzeigen fordert
er eine bessere Welt

Foto: Mario Berger

zeuge, wird danach Lehrer an einer
Berufsschule in Nürtingen und beendet seine berufliche Karriere in
Neckarsulm bei Audi in der Motorenentwicklung. Der Liebe wegen
zieht er nach Neuenstadt und ist zunächst Mitglied der Grünen, wechselt kurz nach der Gründung zur
WASG (Wahlalternative für soziale
Gerechtigkeit). Er sei Anhänger der
gemäßigten Linken um Bodo Ramelow. „Die Fundamentalisten bei den
Linken finde ich nicht so gut.“ Den
Partei-Vorsitzenden Bernd Riexinger aus Stuttgart zählt er dazu.

Termine

Benefiz mit Bittlinger
Der Liedermacher Clemens Bittlinger und der Astrophysiker Professor Andreas Burkert nehmen ihr Publikum mit auf eine multimediale Reise. Das Benefizkonzert
„Urknall und Sternenstaub“ zu
Gunsten des Ambulanten Hospizdienstes Heilbronn ist am Freitag,
8. November, 20 Uhr, in der Auferstehungskirche in Böckingen. Karten zu 17 Euro bei Ellen Kurz unter
0151 51111261, in der Buchhandlung Stritter und an der Abendkasse.

HEILBRONN

Hans Oette gibt viel Geld aus, um Zeitungslesern
de değişik gazete ve Buchautor
dergilere
ilan
Parti’ye geçmiş. Halen de bu partiseine Sicht auf die Welt näherzubringen
vermiş. Son ilan için Der Spiegel’e
nin üyesi.
24 bin Euro vermek zorunda kaldıKirchengemeinderat tagt
ğını ifade ederek, “Yüzde 50 indiMİRASLA GELEN SERVET
rim yaptılar” demeyi de ihmal etmiGazetelere yüksek meblağlar vereyor. Aynı ilanı vermek istediği Berrek ilan vermeyi ise şu şekilde anliner Tagesspiegel gazetesi ise başlatıyor: “Emekliyim. Durumum iyi.
tan reddetmiş. Hiç pazarlığa girmeBabamdan bana Berlin’de miras olamiş. Der Spiegel de metnin ilk verrak kalan arsa ve evlerPerfektionismusfalle
vardı. Bunlasiyonuna itiraz etmiş. “Bazı küçük
rın bir bölümünü sattım. Güzel padeğişiklikler yapmak zorunda kalra getirdi. Bu paraların bir kısmını
dım. Ama özünde değişiklik olmainsanlık için harcama kararı aldım.
dı” diyor. Nürnberger Nachrichten
İnsanlık bana çok şeyArchitekturgespräch
verdi, ben de
ise hiç sorun çıkarmadan gönderdibu şekilde geri ödemek istiyorum.
ği metni olduğu gibi yayınlamış.
İnsanlığa yardım etmek gerekiyor.
İki yıldan beri bu şekilde gazetelevergeudet
SOLSteuergeld
PARTİ
ÜYESİ
re ilanlar vererek politik görüşleriOette kendisini gazetemize şu şekilmi anlatıyorum. Daha fazla insanın
Der Neckar in die Sulm
de tanıtıyor: Stuttgart’ta büyüdüm.
uyanmasını istiyorum. Bir de kitap
Lise ve üniversiteyi burada bitiryazdım (Im Licht der Geldströme).
dim. Makine In trockenen
mühendisliği
okuKitapla daha fazla insana ulaşmayı
Tüchern
dum.
Bir
enstitüde
çalıştıktan
sonra
hedefledim” diyor.
Ins Herz geschlossen
meslek okulunda öğretmenlik yapİki yılda başta yaşadığı yerdeki yeHelfer in der Not gesucht
Wo bleibtolmak
die Seriosität? üzere 30 gazetım. Ardından Neckersulm’daki Aurel gazeteler
di fabrikasının planlama-geliştirme
teye bu şekilde ilanlar vermiş. Benbölümünde mühendis olarak çalışzer üç ilan Almanya genelinde datıktan sonra emekli oldum.”
ğıtılan ve ülkenin en etkin gazeSiyasete hep ilgisi varmış. Önce Yetelerinden biri olan Süddeutsche
şiller Partisi’nde üye olmuş. Sonra
Zeitung’da yayınlanmış.
SPD’den ayrılanların kurduğu SosDer Spiegel’e ilk olarak geçtiğimiz
yal Adalet İçin Seçim Alternatifi’ne
kasım ayında bir ilan vermiş. Kapi(WASG) katılmış. Bu parti Demoktalizmin çevreye verdiği zararı ele
ratik Sosyalizm Partisi (PDS) ile biraldığı “ilan” için tam 80 bin Euro
leşip Sol Parti adını alınca, o da Sol
ödemiş.
NEUENSTADT

Klimawandel Soziale Gerechtigkeit
ist ein zentrales Thema des Klavierspielers. In einer seiner Anzeigen
schreibt er, dass „der wirtschaftliche Eroberungskrieg gegen andere
Länder beendet werden muss“. Er
prangert die Macht der Konzerne an
und fordert Verteidigungsbündnisse gegen den Klimawandel. Überhaupt ist ihm das Klima-Thema ein
wichtiges. Er nimmt regelmäßig an
den Fridays-for-Future-Demonstrationen teil. „Seit 20 Jahren haben
Wissenschaftler auf den Klimawandel hingewiesen.“ Er stellt sich gegen die Hinterzimmerpolitik einflussreicher Kreise und fordert die
Politik auf, nach ethischen und moralischen Gesichtspunkten und
nicht Lobby-gesteuert zu entscheiden. Der Vegetarier fordert die Menschen auf, dass sie sich ihrer Handlungen bewusst werden sollen. Sie
sollten sich fragen, ob es notwendig
sei, jeden Tag Fleisch zu essen oder
Auto zu fahren.

Schwierigkeiten Wer sich mit dem
86-Jährigen unterhält, erfährt, dass
es ihm um finanzielle Interessen mit
den Anzeigen nicht geht. „In verschiedenen Bundesländern verlieren die etablierten Parteien an Zuspruch und geraten, bis auf die Grünen, in Schwierigkeiten. Es kommen Diktatoren an die Macht“, lautet seine Analyse des Zeitgeschehens. Die Menschen würden unzufriedener. „Ich möchte aufzeigen,
wie es besser gemacht werden
könnte.“ Die jüngste Anzeigen-Serie
schaltete er am Samstag vor einer
Woche. Akribisch hat er die Titel notiert. „Stuttgarter Zeitung“, „Süddeutsche Zeitung“ und in der „Badische Zeitung“ in Freiburg erscheinen seinen Vorschläge für eine bessere Welt. Eine Anzeige im „Spiegel“
folgt. Pro Anzeige bezahlt Oette
nach eigenen Angaben etwa 10 000
Euro, das „Spiegel“-Inserat koste
circa 80 000 Euro. Der Schach- und
Tischtennisspieler sieht das Geld
gut angelegt.

Positive Reaktionen Viele E-Mails
haben ihn nach den Veröffentlichungen erreicht. „Der Inhalt war überwiegend positiv“, sagt das Mitglied
der Partei Die Linke. Vereinzelt sei
der Vorwurf an ihn herangetragen
worden, er solle sich mehr mit der
Praxis beschäftigen. Dabei verfügt
Oette über genügend praktisches
Wissen. Als studierter Diplom-Ingenieur für Maschinenbau arbeitet er
an einem Institut für Drehflügelflug-

Hans Oette vor seinem Haus in Neuenstadt. Der 86-jährige Diplom-Ingenieur ist Mitglied bei der Partei Die Linke und beteiligt
sich an Fridays-for-Future-Demonstrationen.
Foto: Jürgen Kümmerle

Buch über Wirtschaftszusammenhänge veröffentlicht

Hans Oette belässt es nicht beim Schalten von Anzeigen. Der Neuenstadter hat
seine Gedanken in einem Buch veröffentlicht. Er erklärt aus seiner Sicht, wie
eine Wirtschaft ohne Wachstum stabil
gehalten werden könne. „Die Sozialpolitik und die Klimapolitik wurden fatal ge-

schröpft. Daran Schuld ist auch der
Wachstumszwang in unserer ungeregelten Gesellschaft“, heißt es in seinen
Anzeigen. Über seine Forderungen an
Politik und Gesellschaft hat Oette 2017
das 274 Seiten dicke Buch „Im Licht
der Geldströme – Die Wirtschaft ver-

stehen und dem Wohl der Menschen
unterordnen“ geschrieben (15,90
Euro, Verrai-Verlag). Es sei entstanden
aus seinen Aufsätzen und Aufschrieben, die sich über die Zeit angesammelt
haben. An dem Buch habe er etwa fünf
Jahre geschrieben. jükü

Debakel Den Wahlausgang in Thüringen sieht er mit einem lachenden
und einem weinenden Augen. Er
freut sich für seine Partei und sagt,
dass die AfD nicht nur Nazis gewählt
hätten. Das Debakel für die SPD (8,2
Prozent) macht er auch an der aktuellen Politik von Außenminister Heiko Maas fest. „Er will den Kurden
nicht helfen und spielt auf Zeit, bis
der türkische Ministerpräsident Erdogan seine Operation abgeschlossen hat.“ Die Streitthemen gehen
Oette nicht aus.

Der evangelische Gesamtkirchengemeinderat
Heilbronn kommt am Montag, 11. November, 18.30 Uhr, im Hans-RießerHaus zu seiner letzten Sitzung vor
der Kirchenwahl am 1. Advent zusammen. Auf dem Programm steht
eine Änderung der Ortssatzung, die
den
Gesamtkirchengemeinderat
verkleinern soll. Außerdem geben
die Vorsitzenden Dekan Christoph
Baisch und Michael Kannenberg
ihre Rechenschaftsberichte über
2018 ab.

HEILBRONN

An Frauen richtet sich
ein Workshop am Mittwoch, 20. November, 17.30 bis 20 Uhr, im Haus
der Familie Heilbronn: „Ich muss
immer mindestens 100 Prozent –
raus aus der Perfektionismusfalle“.
Referentin ist Elke-Maria Rosenbusch. Der interaktive Vortrag ist
ein Angebot der Kontaktstelle Frau
und Beruf und des Hauses der Familie. Anmeldung: 07131 2769230.

HEILBRONN

SCHWÄBISCH HALL Die dänische Architektin Mikala Holme Samsoe ist
am Mittwoch, 13. November, 19 Uhr,
Gast der Heilbronner Architekturgespräche. In der Kunsthalle Würth
in Schwäbisch Hall gibt sie Einblick
in ihre Wohnprojekte.

Leserstimmen

Zum Thema „Stadtbahnausbau“ vom
10. Oktober.
Warum hat man, als die Stadtbahn
kam, das zweite Gleis herausgerissen? Es wäre schön, von den damals Verantwortlichen eine plausible Erklärung zu erhalten. Unsere
Vorfahren haben sich sicher etwas
dabei gedacht, als man die Strecke
zweigleisig gebaut hat. Man hätte
das zweite Gleis einfach brach liegen lassen können, mit dem Gelände konnte man eh nichts anfangen.
So kann man auch Steuergelder
vergeuden.
Willy Reiner, Leingarten

Zum Artikel „Buga- Holzpavillon verlässt nun doch Heilbronn“ vom 10.
Oktober.
Ich bin traurig, sehr traurig, weil ich
in der Heilbronner Stimme lesen
musste, dass mein sehr geliebter
Holzpavillon nicht in Heilbronn
bleibt. Mehr als 30 Mal besuchte
ich unsere blühende, sehr vielseitige und interessante Buga, aber den
Holzpavillon schloss ich ins Herz.
Viele schöne Stunden verbrachte
ich in ihm, und am meisten liebte
ich die Singstunde jeden Dienstagabend. Nicht nur ich! Nie reichten
die Sitzgelegenheiten aus, so viele

Menschen zog er in seinen Bann. In
ihm fühlte ich mich wohl und geborgen, das Singen machte die
Seele frei, und im Stillen hoffte ich,
dass diese von so vielen Menschen
geliebte Singstunde, erlebt in der
heimeligen Holzatmosphäre unseres Pavillons, auch nach der Buga
noch stattfinden würde – eventuell
an einem andern Ort.
Nun soll er nach Mannheim, dabei ist er hier geboren und deshalb
bin ich traurig.
Rosemarie Heldt, Heilbronn

Zum Thema „Vier unter einem Dach“
vom 12. Oktober.
Nachdem diese unsägliche Verbundschule in einer Amtsstube
ausgedacht und über die Köpfe der
Bürger hinweg entschieden wurde,
war es einige Zeit recht still um dieses Thema „Verbundschule“. Nun
muss man aus der Presse erfahren,
dass die Verbundschule im AlbertSchweitzer-Gymnasium startet
und dort befristet für ein Jahr verweilen wird. Danach geht es an einem bis dato noch nicht bekannten
Interimsstandort weiter.
Wie bitte? In eben dieser wichtigen Phase der Schulzeit werden die
Schüler immer wieder befristet an
wechselnden Standorten beschult? Warum lässt man nicht al-

les wie es ist, bis die JohannesHäußler-Schule tatsächlich umgebaut ist? Wird sie das überhaupt
noch? Nach dem pro Entscheid für
den B-27-Anschluss fragt man
sich, ob noch genug Geld da ist.
In Obereisesheim hat man vor einigen Jahren ein neues Schulhaus
gebaut, welches dann leer stehen
soll? Welch ein Irrsinn. Die Eltern
und Lehrer wurden mit der Verbundschule vor vollendete Tatsachen gestellt. Und um das Ganze zu
untermauern und um aufkommenden Protest zu unterbinden, wurde
den Eltern mitgeteilt, dass man keine Unterschriftenaktion starten

muss, da ohnehin alles in trockenen Tüchern sei. Hier wird nicht
zum Wohle der Schüler, sondern
für ein Prestigeobjekt entschieden.
Heiko Schulz, Neckarsulm

Zur Entscheidung des Gemeinderats
für den Bau des B27-Anschlusses
Binswanger Straße.
Bravo! Glückwunsch an die Räte
von Neckarsulm. Nun ist die Entscheidung gefallen. Beide Parteien
haben mit „Ja“ gestimmt. Bürger
57,82 Prozent; Räte mit 59,2 Prozent. Die Fragestellung war halt an-

Protestaktion bei Knorr: Die Zukunft des Traditionsunternehmens sieht düster aus.
Geht bald eine mehr als 180-jährige Firmengeschichte zu Ende?
Foto: Dennis Mugler

ders. In die Ballei komme ich ganz
einfach, Binswanger Sträßle, beim
Pecoroni rechts, am alten Hallenbad vorbei, an der Ampel links.
Kreisverkehr Musikschule, dann
rechts rein, schon sind wir da. Zurück den gleichen Weg. Wenn es
den B27-Anschluss gibt, fahre ich
genauso. Wie fahren aber die Gäste
von Amorbach, Kochendorf zur
Ballei? Das werden sicher die Befürworter erklären können. Probleme löst man am besten, bevor sie
entstehen. Wenn die B 27 vierspurig ist bis Richtung Amorbach, es
dann Richtung Kochendorf einspurig weiter geht (viele Autos Richtung Bad Wimpfen) das ist für
mich, wie wenn der Neckar in die
Sulm fließt. Da lobe ich mir kleine
Unternehmen, die seit Jahren
schon kämpfen. Traurig.
Rudi Bauer, Erlenbach

Zum Thema „Knorr in Heilbronn vor
dem Aus“.
Zu langer Investitions- und Innovationsstau, der zu kostenintensive
Produktionsstandort in der Stadt
sowie die vielen bisherigen Kostensenkungsprogramme lassen die
jüngsten Konzernauflagen an das
Knorr-Werk fast unmöglich erscheinen. Diese ultimativ anmutenden Auflagen muss ich „mit ei-

ner Faust in der Tasche“ kommentieren. So wurden vor einigen Jahren von einem Schweizer Werkleiter und dessen deutschem Stellvertreter einschneidende, inkonsistente, kurzfristig jedoch für beide karrierefördernde Restrukturierungszahlen nach oben abgeliefert. Auch von dem „maßgeblichen
Betriebsrat“ so mitgetragen. Apropos Betriebsrat. Hat nicht ein ehemaliger Betriebsrat noch vor Kurzem in der HSt geäußert, der Gebäudeverkauf könnte gar in die
Standorterhaltung fließen, um
dann wenige Monate später das
sinkende Schiff in den sicheren Hafen NGG zu verlassen. Seriosität
und Vertrauensbildung für die NGG
sehen anders aus.
Friedhelm Kraft,
Untergruppenbach

In einem früheren Leserbrief habe
ich es ja schon vorausgesehen.
Aber vielleicht könnte die DieterSchwarz-Gruppe Knorr unter die
Arme greifen, zumal das Traditionsunternehmen in derselben
Stadt ansässig ist wie der Firmengründer Dieter Schwarz. Dann würden möglicherweise auch wieder
Knorr-Artikel in Kaufland-Supermärkten verkauft werden können.
Hans-Ulrich Wagner, Heilbronn

Oette ayrıca bugüne birçok gazeteye okuyucu mektubu da göndermiş. “Tam 50 gazetenin adresi bende var. Bazen okuduklarım
konusunda bunlara yazılar gönderiyorum” diyor. Ancak kendisine
“Okuyucu mektubu yazarı” denilmesini istemiyor.
Oette, elindeki paranın bir bölümünü toplu şekilde bir yardım kurumuna, derneğe ya da örgüte bağışlamamayı ise şu şekilde anlatıyor:
“Yaptığım bağışlar var. Ancak toplu bağışta bulunmayı uygun görmüyorum” diyor.
87 yaşında olmasına rağmen dünyanın değişebileceğine dair umudunun devam ettiğini söyleyen Hans
Oette, şunları söylüyor: “İnsanların politikayı ve ekonominin nasıl
işlediğini anlaması gerekiyor. Ekonominin büyümesi aynı zamanda
çevrenin, doğanın korunacağı anlamına gelmiyor. Gerçekten de büyük şirketlerden yüksek vergi alınması gerekiyor. Vergilerin düşürülmesiyle daha fazla sermaye birikimi çözüm değildir” diyor.
Umudunun, daha fazla insanın kapitalizmin doğaya zarar verdiğini görmesinde olduğunu da belirten Oette, bugüne kadar verdiği
ilanlara çok fazla olumlu tepki geldiğini anlatarak şunları söylüyor:
“Daha önceki ilanların altında benim e-mail adresim de yazıyordu.
Bu nedenle çok fazla insan benimle aynı düşüncede olduğunu ifade
eden mektuplar yazıyordu. Bazılarına yanıt da veriyordum. Ama bu
son ilana e-mail adresimi koymadım. Çünkü gelen her şeyi okuyacak kadar vaktim olmuyor. Buna
rağmen e-mail gönderenler, hatta
telefon edenler de oluyor.”
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Tekeller için kesenin ağzı açıldı

AB genelinde hazırlanan “korona” ve “kurtarma” paketlerinden asıl olarak tekeller yaralanacak. Verilen bilgilere göre AB genelinde toplam 3,4 trilyon euroluk paketler hazırlandı. En büyük paketi ise Almanya karar altına aldı. Bazı AB ülkelerinde karar altına alınan paketleri
ve bunlardan kimlerin yararlanacağını derledik.
Koronavirüs öncesinde kriz belirtilerinin olduğu Avrupa’da tekelleri kurtarmak için kesenin ağzı adeta sonuna kadar açılmış durumda.
Bir taraftan Avrupa Birliği (AB) düzeyinde tekeller için yardım paketleri için pazarlıklar sürerken diğer
taraftan tek tek ülkeler düzeyinde
karar altına alınan “Korona Yardım
Paketleri” söz konusu.
Kimisi “Korona Yardım Paketi” kimisi de “Konjonktür Paketi” olarak adlandırılan bütün bu paketlerin en önemli ortak özelliğini tekellere karşılıksız ya da düşük faiz
karşılığında para aktarılması oluşturuyor. Bütün bu yardımlar halka
“iş güvenliği”nin sağlanması, “iflasların engellenmesi” şeklinde sunulsa da, hem işten atmalar hem de
iflaslar devam ediyor. Yapılan yardımların karşılığında oluşan büyük
borçların ise, yeni kısıtlamalar ve
vergilerle denkleştirilerek faturanın
halka çıkarılacağı bugünden görülebiliyor.
AB Komisyonu tarafından verilen
bilgilere göre, birlik çapında toplam 3,4 trilyon euroluk bir yardımın
yapılması planlanıyor. Koronavirüsün etkili olduğu nisan ayı başında AB tarafından hemen 500 milyar
euroluk bir paket açıklanmıştı. AB
bütçesinden ziyade Avrupa İstikrar
Fonu’ndan (ESM) borç, düşük faizli kredi ve teminat olarak verilen
bu miktarın yanı sıra, mayıs ayının
son haftasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından 750 milyar euroluk bir “Kalkınma Fonu” ilan edildi. Koronavirüs
nedeniyle ekonomisi daha çok sarsılan İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelere hibe ve düşük faizli kredi olarak verilecek bu fon, AB’nin
2021-27 bütçesinden karşılanacak.
Ancak bunun için ülkelerin vereceği katkının artması gerekiyor. Bu
da AB genelinde ülkeler için daha
fazla borçlanma anlamına gelecek.
Bunların yanı sıra AB düzeyinde
değişik alanlarda yapılması öngörülen pek çok yardımlar bulunuyor.
Handelsblatt gazetesinde yer alan
habere göre AB çağında yapılacak
yardımların toplamı tam 3,4 trilyon euro ve bu AB’nin toplam bütçesinin yüzde 24,5’ine denk düşüyor. En büyük payı ise tahmin edildiği gibi Almanya ayırdı. Son bilgilere göre Almanya’nın ayırmış olduğu toplam yardım 1,2 trilyon euro civarında ve bu toplam gayri safi milli hasılanın yüzde 35’ine denk
denk geliyor. Oransal açıdan dünyada en fazla bütçeyi de Almanya
ayırmış oldu. AB’nin genel ortalamasının çok üzerinde ayırdığı büt-

750 milyar euroluk fona itiraz eden
Avusturya’da hükümet yaklaşık 40
milyar euroluk yardım paketi ilan
etti. Fonun yüze 20’sinden bankaların yararlanacağı ifade ediliyor.
Özellikle aldıkları kredileri ödeyemeyen şirketlerin kredilerini ödememeleri durumunda bankalar
destekleniyor. Ayrıca, Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın yan kolu olan Austrian Airlines’in (AUA)
kurtarılması da gündemde. Ancak
bunun için öncelikle Almanya’daki
pazarlıkların sonuçlanması bekleniyor. Gelişmelere bağlı olarak
AUA’nın satın alınarak kamulaştırılması da planlar arasında.

çe Alman devletinin tekellere büyük meblağlar aktaracağını açık
olarak gösteriyor. Bu ayını zamanda kriz döneminde Alman tekellerinin diğer ülkelerdeki tekellerden
daha az etkileneceğini ve gelecekte diğer AB üyesi ülkelerin tekellerine karşı rekabette avantajlı olacağı anlamına geliyor. AB içinde bazı ülkelerin kriz dolayısıyla hazırladığı paketler ve bunların aktarıldığı
sektörler şu şekilde:

AB ÜLKELERİNDE KORONA
PAKETLERİ

İTALYA: Koronavirüsten en fazla
etkilenen AB üyesi İtalya’da bugüne kadar 80 milyar euroluk bir paket karar altına alındı. Bu paketten 3 milyar euro havayolu şirketi Alitalia’ya verildi. Böylece şirketin gelecekte de ayakta kalması güvence altına alınmış oldu. 2017’de
iflasla karşı karşıya kalan Alitalia’yı
hükümet kurtarmış ve yönetimini
de üstlenmişti. Buna rağmen tekelin devletleştirilmesinden söz edilmiyor. Devletin parasıyla kurtarılan ve bundan sonra da maddi destek verilecek Alitalia halen özel bir
şirket konumunda. İtalyan otomobil tekeli Fiat Chrysler (FCA) bu
arada devletten 6,3 milyar euroluk
kredi aldı. İtalya devleti tarafından
bu kadar ucuz kredi verilen tekelin resmi anlamda İtalya ise bağlantısı ise yok. Vergiden kaçırmak için
resmi merkezi Amsterdam’da olan
Fiat Chrysler’in operasyon merkezi ise Londra’da. Devletten bu ka-

dar kredi almak için başvuran Fiat Chrysler’in Fransız otomobil tekeli PSA (Peugeot, Citroën, Opel)
ile birleşme planları da devam ediyor. Bu birleşme karşılığında Fiat
Chrysler’in 5,5 milyar euro ödemesi gerekiyor. FCA’nın kredi karşılığında hükümete yatırım ve işyerlerinin korunması garantisi verdiği ifade ediliyor. Ancak bunun ne
kadarının yerine geleceği bilinmiyor. İtalya, eğer planlandığı gibi karar altına alınırsa, AB tarafından hazırlanan “Kalkınma Fonu”ndan 81
milyar euro alacak.
FRANSA: İlk etapta 45 milyar euroluk yardım paketi açıklayan Fransa, Nisan başında bunu 100 milyar
Euro’ya çıkardı. Ülke ekonomisinde yüzde 6’lık bir küçülmenin olacağı tahmin ediliyor. Yardımların
aslan payını Fransa’da da İtalya’da
olduğu gibi havayolu şirketi ve otomobil tekelleri alıyor. Air France,
Renualt ve PSA yardımlardan yararlanacak. Hükümet araba satışını teşvik için ayrıca 8 milyar euroluk “hurda primi” paketi ilan etti ve
önümüzdeki ay içinde karar altına
alınması bekleniyor. Tam 8 milyar
euro yardım alacak Renualt buna
rağmen 15 bin işçiyi işten atacağını
ilan etti. Air France ise 4 milyar euroluk devlet güvenceli kredi, 3 milyar da devlet kredisi aldı.
AVUSTURYA: AB çapında ortak
borçlanmaya karşı çıkan, bu nedenle AB tarafından ilan edilen

İSPANYA: Koronavirüs krizinden
en fazla etkilenen bir diğer AB ülkesi olan İspanya ise tarihinin en
büyük kurtarma paketini ilan etti.
Toplam 200 milyar euro hacmi olan
paket, gayri safi milli hasılanın yüzde 20’sine denk geliyor. Büyük çoğunluk diğer ülkelerde olduğu gibi havayolu şirketlerine ve otomobil tekellerine gidiyor. İberia ve Vueling havayolu şirketlerine toplan
bir milyar euroluk kredi ve teminat verildi. Air Europa da 140 milyon euro yardım aldı. Devlet tarafından tekellere tam 100 milyar euroluk devlet teminatı verildi. 100
milyar euro ise bankalar üzerinden
küçük ve orta ölçekli işletmeler için
ayrılmış durumda. İspanya ekonomisinde önemli bir yere sahip turizmin (yüzde 12) krizden büyük
oranda etkilendi. Bu nedenle yardımların önemli bir bölümü de bu
sektöre gitti.
YUNANİSTAN: 2008-2011 krizinde iflas aşamasına gelen Yunanistan toplam 24 milyar euroluk “korona paketi” hazırladı ve bu miktar toplam gayri safi milli hasılanın yüzde 13’ünü oluşturuyor. Bununla birlikte Aegean Havayolu’nu
kurtarmak için ek bir yardım fonu
hazırlandı. Şirketin devletleştirilmesi ise gündemde değil.
İSVEÇ: Sosyal demokrat hükümet
tarafından 71 milyar euroluk bir
kurtarma paketi hazırlandı. Büyük
bir ölümü küçük ve orta ölçekli işletmelere gidecek olan fondan en
fazla turizm alanında faaliyet yürüten işletmeler yararlanacak. Kısmen devlete ait olan havayolu şirketi SAS için ise 3,3 milyar kron ayrıldı. SAS’da İsveç’in yanı sıra Danimarka devletinin de hissesi bulunuyor. SAS, pandemi döneminde çalışanlarının yüzde 90’ını eve göndermişti. (YH)
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ABD’nin Minneapolis kentinde 26 Mayıs Salı günü, 46 yaşındaki siyah George Floyd, polis memuru Derek Chauvin’in diziyle uzun süre
ensesine bastırmasının ardından dakikalarca nefessiz kalarak öldürüldü. Floyd’un “Nefes alamıyorum” yakarışı telefon kameralarıyla dünyaya ulaştı.

ABD’nin en büyük yüz kentini
baz alan ve FBI suç verisi ile 2010
nüfus sayımı verisinin karşılaştırmalı kullanıldığı bir araştırma,
polis şiddetinin ırkçılıkla özdeşleştiği boyutları göz önüne seriyor. 100 kentteki polisler tarafından işlenen cinayetler, Ocak 2013
ile Aralık 2019 arasında toplamın
yüzde 26’sına denk geliyor. Bu
veriler ışığında yargılanan nüfusun yüzde 21’inin siyah olmasına rağmen öldürülenlerin yüzde
38’si siyah. Daha çarpıcı olanı ise
polis tarafından öldürülen silahsız insanların yüzde 47’sinin yine siyah olması. Bu rakam polis
tarafından öldürülen beyazların
dört katından daha fazla.

Ekim kILIÇ / NEw York
Yıllardır siyahlara yönelik ırkçı polis şiddetini meşrulaştıran türlü gerekçeler üreten -özellikle beyaz orta
sınıf- kesimler için bile bütün argümanların tuzla buz olduğu bir dönemden geçiyoruz.
Polisin gösterilere biber gazıyla ve
şiddetle yanıt vermesi ise halkta
tepkiyi yükseltti. Protestolara ülke
çapında hız ve yaygınlık kazandırdı. 30 Mayıs Cumartesi günü ve gecesi, otuzun üzerinde yerleşim biriminde George Floyd için protestolar düzenlendi. Bunların birçoğu
ayaklanmalara dönüştü.
Yer yer polisle yumruklu kavgalar; yüzlerce gözaltı ve çeşitli şiddet görüntüleri yaşandı. Minneapolis kentinin 3 No’lu karakolu
ele geçirilip ateşe verildikten sonra New York’un Brooklyn semtindeki 88’nci karakola benzer teşebbüste bulunuldu. Aynı gün CNN
International’in Atlanta’daki merkezi de kuşatıldı.

SADECE SİYAHLAR YÜRÜMEDİ

ABD’de siyahların öncülük ettiği
halk ayaklanmaları genellikle gözü
kara ve amansız olarak nitelendiriliyor. Ancak bu kez dikkat çeken
başka bir özellik daha var. Yıllardır
kemer sıkma politikaları ve gericiırkçı vesayet altında “nefes aldırılmayan” diğer halklar da her türlü
samimiyetsizliğe karşı tepkilerini
ortaya koyuyor. Bu nedenle aslında yayınlarında Trump’ı eleştiren
CNN International’a tepkiler “liberal ikiyüzlülüğe” karşı diye okunabilir.
Protesto videolarında dikkat çeken ise gösterilere katılanların polise karşı ABD’de bir süredir hiç görülmemiş biçimde sert davranması. Pandeminin derinleştirdiği işsizlik, ekonomik mahrumiyet, kapıda
bekleyen evsizlik ve sokağa tereddütsüz çıkamama hallerinden bıkan ABD’liler ve özellikle pandemiden en büyük zararı gören siyahlar
için Floyd cinayeti ülkede bir süre
daha kolaylıkla durulmayacak bir
öfkeyi tetikledi.
Bu arada 16 Nisan’da Michigan eyaletinin hükümet binası, karantina
önlemleri ile ilgili görüşmeler sırasında otomatik silahlar kuşanmış; sağcı, ırkçı (ve beyaz) göstericiler tarafından basılmış, polis ise
tabir yerindeyse gönül almaya çalışarak ikna çabalarına girişmişti. ABD Başkanı Trump’ın da sosyal medya hesabından göstericileri “iyi insanlar” olarak tanımlama-

POLİSİN
ÖLDÜRDÜKLERİNİN
YÜZDE 47’Sİ SİYAH

AMERİKAN EMEK
PARTİSİNDEN AÇIKLAMA
sı Minneapolis’te başlayan gösterilere yönelik ise polisin aşırı şiddet
kullanımı ve Trump’ın bu kez göstericileri “haydutlar” diye adlandırarak tehdit etmesi, ABD’de siyahlara uygulanan ayrımcılığı bir kez daha kanıtlar nitelikte oldu.

NEW YORK DÖRT KOLDAN
BİRDEN YÜRÜDÜ

Öte yandan cumartesi günü kitlesel gösterilerin gerçekleştiği kentler
arasında New York da vardı. Şaşırtıcı olan ise yürüyüşün çoğunlukla
siyahlardan oluşacağına dair beklentinin boşa çıkması oldu. Her milletten, özellikle Amerikalı beyazlardan gençler dayanışmalarını sergilemek, adeta atalarının ırkçı geçmişleriyle bir daha hesaplaşmak
adına alanları doldurmuşlardı.

YETER ARTIK, BİZİM DE
SESİMİZ VAR

Yapılan konuşmalar, atılan sloganların ve çalınan davulların, zillerin
canlılığı ardından yürüyüşe başlandı. Ancak ortam gergindi. Röportaj taleplerimiz sık sık geri çevrildi.
Brooklyn koluna katılanlar oldukça
enerjik ve öfkeliydi. Özellikle siyah
ve beyaz genç kadınlar eylemin ön
saflarını tutuyordu.
Röportaj talebimizi reddetmeyen,
New York Taşımacılık Kurumu işçisi olan Kinyata (25) çok büyük öfke
duyduğunu belirterek bu seferki isyanın farklı olduğunu söyledi, “Yeter artık” dedi. Polislerin korunduğunu söyleyen Kinyata “Bizim de
sesimiz var” diyerek mücadeleye

devam edeceklerini belirtti.

BU VAHŞETİ ARTIK KABUL
ETMEYECEĞİZ

Kamra Hakim (27) ise örgütlü bir
sanatçı. Siyahların yaşamı için birçok insanın sesinin yükseltmesinden mutlu hissettiğini söyledi: “Bu
ülkenin konsepti polis elinde acı çeken siyahlar olageldi ve bunun sona ermesi gerekiyor. Polisin dağıtılması ve mali kaynaklarının elinden alınması gerekiyor. Devlete artık bu vahşeti kabul etmeyeceğimizi
ve onlardan daha güçlü olduğumuzu göstereceğiz.”
Siyah Sosyalist Aktivist Logan Sheffield da (29) öfkeli: “Bu artık böyle devam edemez. Bu ırkçı katiller,
bu polisler, bu köle avcıları, bu Nazi
pislikleri durdurulmak zorunda.”
Otuzun üzerinde merkezde yapılan
eylemlerde yer yer OHAL ilanları,
sokağa çıkma yasakları ilan ediliyor. Ulusal muhafızlar devreye sokuluyor ve süreci izleyen ABD Savunma Bakanlığı orduyu hazırda
bekletiyor. Hatta sosyal medyada
Minneapolis kentinden gelen görüntülerde, ulusal muhafızların konut bölgelerine giriş yaptığı, kapıların önündeki vatandaşlara plastik
mermi sıktığı da açıkça görülüyor.
Ülkenin dört bir yanından kitle örgütleri, sosyalist partiler ve toplumun diğer ilerici güçleri eylemlerle güç birliği yaparken Demokrat
Partililer ise, Cumhuriyetçi Başkan
Trump’ın ilk günlerdeki tepkisini
göstermekten bile aciz.
Cumhuriyetçiler ve beyaz ırkçılar

Irkçı cinayete karşı bir açıklama
da Amerikan Emek Partisi (APL)
tarafından yayımlandı. APL,
Floyd’un polislerce katledilmesinin ardından başlayan protestolara yönelik Demokrat Partililerin “sakinleşme” çağrısını eleştirdi. Açıklama da pasifleşme
çağrılarının suçluların yargılanmasında daha önce hiçbir işe yaramadığına da vurgu yapıldı.
APL, açıklamasını, “Önümüzdeki günler George Floyd için adaleti temin etmek ve polis departmanları ve eyaletleri temelden
yeniden şekillendirmek için hareketimizi güçlendirmek için kritik olacak. Ferguson ayaklanmasının öğrencileri olmalıyız; zaferlerinden ve yenilgilerinden öğrenmeli ve militan anti-ırkçı ve
antikapitalist hareket içinde bağlantılar kurmak için yorulmadan
çalışmaya devam etmeliyiz. Ülkedeki her polis memuru ve politikacı, adalet taleplerimizin aciliyetini hissetmeli” dedi.
ise, eylemlerin içinde uyuşturucu
kartellerinin bulunduğunu söyleyerek lekelemeye çalışıyor.
Ancak koronavirüs krizinde hükümetin halkı koruma sorumluluğunu gerektiği biçimde yerine getirmemiş olması ve derinleşen ekonomik sorunların varlığı üzerine gelen
George Floyd’un öldürülmesiyle
başlayan ayaklanmanın, en azından
bir süre daha devam edeceği görülüyor. Sokağa yansıyan sadece polise ve ırkçılığa olan tepkiden öte, yıllardır işsizliğe, yoksulluğa, evsizliğe ve diğer bütün baskı biçimlerine
biriken öfkeyi içeriyor.

„I can’t breathe“
Diese Worte wiederholt George Floyd, während ihm die Luft durch drei Polizisten abgedrückt wird und er anschließend das Bewusstsein verliert. Ein weiterer Polizist steht daneben und hält Passanten davon ab, einzugreifen. Die Forderung einiger Passanten, von George Floyd abzulassen, wurde von den Polizisten rigoros ignoriert. Erst als der Rettungswagen eintraf, bewegten sie sich fort und ließen von Floyd ab. Im Krankenhaus konnte
nur der Tod festgestellt werden, der anhaltende Proteste in einigen Städten der USA und
Wut nach sich zog. SEITE 7
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Seite an Seite mit unseren Gewerkschaften

im Kampf für Solidarität!

IN DIESER AUSGABE
4 Arbeitszeitverkürzung bei vollen
Lohn- und Personalausgleich dringend
nötig SEITE 2
4 Coronakrise darf
keine Bildungskrise
werden

Interview mit Fredrik Dehnerdt
SEITE 3

4 Egetürk, ein Paradebeispiel für gesellschaftlich widersprechender Interessen
SEITE 4

4 Überproduktionskrise in der Automobilindustrie SEITE 4

Mehrere Mitglieder der rechten
„Identitären Bewegung“ besetzten
das Vordach des Stuttgarter Gewerkschaftshauses. Sie befestigten
ein Transparent, beschmutzten den
Vorplatz mit Kunstblut und zündeten Feuerwerk an. Vermutlich kamen die Rechten aus dem gesamten
Bundesgebiet und Österreich. Der
Angriff war gezielt geplant und
vorbereitet. Die Faschisten machen
Antifaschisten und Gewerkschaften
verantwortlich für eine Auseinandersetzung am Rande einer Querdenken 711 Demo, bei dem Mitglieder der rechten Gruppe „Zentrum
Automobil“ von Unbekannten verletzt wurden.
Erstmals nach Ende des Hitlerfaschismus greifen Neonazis ein Gewerkschaftshaus an. Das ist eine
neue Qualität neonazistischer Gewalt und entlarvt einmal mehr die
Verstrickungen zwischen der rechten Gruppe „Zentrum Automobil“

und neonazistischen Kreisen. Die
Besetzung des Gewerkschaftshauses ist nicht nur ein Angriff auf die
Gewerkschaften selbst, sondern auf
ihr antifaschistisches Rückgrat und
jahrelangen Arbeit in zahlreichen
Bündnissen gegen Rechts. Sowohl
in den Betrieben als auch draußen
im Alltag. Die Provokation der Faschisten geschieht zu einer Zeit, in
der Unternehmer und Konzerne
unter billigem Vorwand der Pandemie versuchen, mit Kurzarbeit,
Entlassungen und Betriebsschließungen die Krisenlast auf Millionen lohnabhängig Beschäftigte abzuwälzen. Während die Regierung
milliardenschwere Rettungsschirme aufspannt, werden gewerkschaftliche Errungenschaften wie
der 8-Stunden Tag – angegriffen,
vorübergehend (?) außer Kraft gesetzt, Pausenzeiten werden abgeschafft.
Gerade jetzt ist die Einheit von Ge-

werkschaft mit demokratischen,
fortschrittlichen und antifaschistischen Kräften notwendig, damit nicht wieder lohnabhängig
Beschäftigte, Frauen, Jugendliche
und Migranten die Rechnung der
Krisenlast bezahlen müssen. Mit
unseren Gewerkschaften kämpfen
wir zusammen, Seite an Seite für
sichere Arbeitsplätze und Einkommen, für bessere Bezahlung in den
sogenannten systemrelevanten Berufen, für die Vereinbarkeit von
Arbeit und Familie, für die Rechte
von Frauen und Geflüchteten, für
bezahlbare Wohnungen und für eine solidarische Gesundheitsversorgung. Das tun wir und mit klarer
Kante gegen Faschisten!
Der Anschlag der Identitären ist
ein Angriff auf den solidarischen
Kampf der Beschäftigten unterschiedlicher Herkunft für die Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen.
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Neue Ungleichheiten wegen Corona
Laut aktuellen Studien tragen Frauen während der Corona-Krise auf mehreren Ebenen eine größere Last. Mit den Folgen des CoronaAlltags für Frauen hat sich auch das Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung (WZB) beschäftigt. Ein Gespräch mit der
Präsidentin des WZB, Jutta Allmendinger.
Semra Çelik
Wie hat die Coronakrise den
Niedriglohnsektor, in der vor allem Frauen beschäftigt sind, beeinträchtigt?
In der Coronakrise sind bestimmte Berufe als „systemrelevant“
identifiziert worden, das sind
Pflegerinnen, Rettungssanitäter,
aber auch Kassiererinnen, Paketzusteller oder Polizistinnen. Diese
Beschäftigten erhalten zunächst
besondere Unterstützung, sie können beispielsweise ihre Kinder in
die Kita-Notbetreuung zu schicken. Sie erhalten auch Lob aus
der Politik für ihren Einsatz oder
Applaus von Balkonen aus und
Dankesworte in großformatigen
Werbeanzeigen. Doch machen wir
uns nichts vor: Die Mehrheit dieser „Helden und Heldinnen des
Alltags“ sind schlecht bezahlt und
werden es nach der Krise bleiben,
wenn sie überhaupt ihre Arbeitsstellen behalten können, denn:
Häufiger als bei anderen Berufsgruppen haben sie unsichere Arbeitsverträge. Und: Die Mehrheit
der systemrelevant Beschäftigten
sind Frauen. Im Niedriglohnsektor sehen wir viele Nachteile für
die dort arbeitenden Menschen:
Sie haben kaum Möglichkeiten,
von Zuhause aus zu arbeiten, sie
können ihre Schulkinder schlechter bei Schularbeiten begleiten, sie
arbeiten häufig im familienfeindlichen Schichtsystem und haben
aufgrund des engen Kontakts mit
Kunden oder Patienten ein höheres Risiko, sich mit dem Virus anzustecken.
Wie hat sich das Leben unter Quarantäne auf Frauen ausgewirkt?
Wie wird sich die häusliche und
Beschäftigungs-Situation
nach
Corona entwickeln?
Im Lockdown (ob mit oder ohne
Quarantäne-Auflagen) waren es
häufiger die Mütter, die ihre Arbeitszeiten reduzierten oder ganz
zu arbeiten aufhörten, um die
Kinder zu betreuen, während die
Väter als Hauptverdiener häufiger weiter zur Arbeit gingen oder
morgens ins Arbeitszimmer zum
Homeoffice verschwanden.
Das hat Folgen: Mehr Frauen als
Männer müssen nach Ende der
Homeoffice-Phase eine Kündi-
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gung befürchten, mehr Frauen als
Männer werden bei den nächsten Aufstiegsgelegenheiten übergangen werden, weil sie weniger
sichtbar waren, mehr Frauen als
Männer werden Schwierigkeiten
haben, aus der teilweise erzwungenen Teilzeit wieder in Vollzeit zu
gehen. Und mehr Frauen als Männer werden Jahrzehnte später die
Auswirkungen der Corona-Krise
in Form eines einer noch niedrigeren Rentenbescheids nachlesen
können.
Wir werden mehr traditionelle
Arbeitsteilungen von Paaren sehen, wir werden Frauen sehen, die
frustriert sind angesichts der fehlenden gelebten Gleichberechtigung zu Hause, wir werden mehr
belastete Beziehungen sehen und
im Extremfall mehr Anzeichen für
Gewalt gegen Frauen und Kinder,

die während des Lockdowns unsichtbar gewesen waren.
Welche speziellen Sorgen und
Probleme haben Frauen mit Migrationshintergrund?
Frauen mit Migrationshintergrund
sind keine einheitliche Gruppe;
die Vielfalt ist enorm. Aber einige
Zahlen sind durchaus aufschlussreich, trotz der vielen erfolgreichen Frauen mit Migrationshintergrund wie Sawsan Chebli, Dunya
Hayali oder Helene Fischer: Das
durchschnittliche Nettoeinkommen von Frauen mit Migrationshintergrund liegt etwa 20 Prozent
unter dem von Frauen ohne Migrationshintergrund, der Anteil von
Frauen am Niedriglohnsektor ist
etwa anderthalb mal so hoch, wie
der von Frauen oder der von Men-

schen mit Migrationshintergrund.
Knapp drei Prozent Frauen ohne Migrationshintergrund haben
keinen Hauptschulabschluss, bei
Frauen mit Migrationshintergrund
sind es 11 Prozent. Wenn man diese beiden Zahlen kombiniert, ist
klar, dass Frauen mit Migrationshintergrund doppelt benachteiligt
sind. Die Corona-Krise trifft sie
noch stärker als andere. Aber noch
einmal: Die speziellen Sorgen von
Frauen mit Migrationshintergrund
können ganz unterschiedlich sein.
So haben geflüchtete Frauen eine
geringere schulische und berufliche Bildung als geflüchtete Männer, leiden häufiger unter
einer posttraumatischen Belastungsstörung und nehmen seltener an Sprachkursen teil, wenn
sie kleine Kinder zu Hause haben.
Aber auch wenn sie in Deutschland geboren sind, die deutsche
Staatsbürgerschaft besitzen und
promoviert haben, werden sie,
wenn sie einen ausländisch klingenden Namen haben, ebenso wie
die Männer bei der Wohnungsund Jobsuche sehr viel seltener zu
Besichtigungen und Vorstellungsgesprächen eingeladen werden.
Diese vielfältigen Formen der Benachteiligung werden auch nach
dem Ende des Lockdowns weiter
bestehen.
Welche Forderungen müssen an
Politik und Wirtschaft gestellt
werden, damit die Lasten der Coronakrise nicht auf die Frauen abgewälzt werden?
Es sind zahlreiche Forderungen,
die größtenteils schon vor der
Coronakrise gestellt wurden und
nun einfach noch wichtiger sind
als vorher. Einstellungs- und Aufstiegsprozesse und Gehälter müssen transparenter gestaltet werden. Führungspositionen sollten
in Teilzeit ausgeschrieben werden.
Wir brauchen Schulen, die ganztags Unterricht anbieten und Kitas,
die kostenfrei sind. Und was mir
besonders wichtig ist: Frauen sollten sich nicht nur der Männerwelt
anpassen müssen, alle müssen
aufeinander zugehen. Das bedeutet: Wir brauchen die 32-StundenWoche für Männer wie für Frauen,
damit bezahlte und unbezahlte Arbeit besser verteilt werden können.

