
DEUTSCHE AUSGABE

YeniHayat
14 TÄGIGE DEUTSCH - TÜRKISCHE ZEITUNG NeuesLebenLeben

18 - 31 DEZEMBER 2020 NR: 271 yenihayat.de info@yenihayat.de 2,00 EURO

4 Barış eylemleri 
devam edecek SAYFA 5

4 SETA mercek 
altına alındı 
 SAYFA 6

4 Askeri istihbaratta  
ırkçı örgütlenme  
SAYFA 7

4 Borbet‘te uyarı 
grevi SAYFA 11

4 Kadınlardan 2021 
bütçesine eleştiri 
SAYFA 13

4 ‘Acımasız 
isyancılar hakkında 
resmi G20 anlatısı‘ 
SAYFA 15

4 Diyalektik ders 
SAYFA 16

4 PSG-Başakşehir: 
Tarihi eylem - tarihi 
riyakarlık SAYFA 17

4 Emperyalist 
yaptırımlar ve anti-
emperyalizm! Yusuf 
Karataş SAYFA 18

4 Türkiye: 21 gün 
tam kapanma çağrısı 
SAYFA 19

BU SAYIDA

NeuesLebenLeben
14 TÄGIGE DEUTSCH - TÜRKISCHE ZEITUNG YeniHayat

18. - 31. DEZEMBER 2020 NR.: 271 yenihayat.de info@yenihayat.de 0,80 EURO

4 Wir haben versucht 
sie mit ihren eigenen 
Waffen zu schlagen 
SEITE 2

4 Corona Pandemie 
bei Volkswagen in 
Kassel SEITE 3

4  Lockdown 2.0 

4  „Wir fordern Ein-
zelunterbringung 
schon seit Jahren“  
SEITE 5

4  „Geld in giganti-
sche Hochrüstungs-
programme wird als 
Corona-Hilfe ver-
kauft“ SEITE 7

4  Antibiotikaresis-
tenz – Gefährlicher 
als Coronavirus?     
SEITE 8

IN DIESER AUSGABE

In einer gemeinsamen Sitzung am 13. 
Dezember haben die Ministerpräsidenten 
der Länder und Bundeskanzlerin Merkel 
mit ihrem Kabinett einschneidende Re-
gelungen bis zum 10. Januar beschlos-
sen. Wenn diese Zeitung herauskommt, 
befindet sich das Land bereits in einem 
zweiten Lockdown. SEITE 4

Rassismus in der Türkei: Sind wir wirklich alle Webo?

Die Festnahme des bekennenden 
und bekannten österreichischen 
Neonazis Peter B. sowie 4 weiterer 
Komplizen in Österreich im Zu-
sammenhang mit dem Fund eines 
großen Arsenals von mindestens 
70 automatischen und halbautoma-
tischen Schusswaffen, Maschinen-
pistolen, Sturmgewehren, Faust-
feuerwaffen und Sprengstoff reiht 
sich in eine lange Linie von „Ein-
zelfällen“ ein, die man im Zusam-
menhang mit „Rechtsextremismus“ 
immer wieder hört. Der Fund einer 
so großen Menge an Kriegswaffen 
und Munition, mit dem ein kleiner 
Bürgerkrieg geführt werden könn-
te, ist aber wirklich alarmierend. 
Waren es in der Vergangenheit nur 
Bekenntnisse, Drohungen oder 
Listen mit Namen, die bei Nazis 
gefunden wurden, nimmt die Ra-
dikalisierung der rechten Szene 
schon wahre und bedrohende Züge 
an. Sogar der Bundesinnenminister 
Horst Seehofer (CSU), der sonst ja 
keine großen Rassismusprobleme 

erkennt und die Gefahr eher von 
links kommen sieht, wittert Gefahr. 
Die Tathintergründe würden jetzt 
aufgeklärt, so österreichische und 
deutsche Behörden. Hauptverdäch-
tiger ist ein 53jähriger vorbestrafter 
Österreicher. Der bekannte Neo-
nazi soll mit mehreren Komplizen 
einen Drogenhandel aufgezogen 
haben, um mit dessen Erlös die nun 
gefundenen Waffen zu finanzieren. 
In Bayern und Nordrhein-Westfa-
len wurde nach Angaben des Mi-
nisteriums je ein weiterer Verdäch-
tiger festgenommen. Gegen die 
beiden Deutschen werde bislang 
wegen Verstoßes gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz ermittelt, teilte 
die Staatsanwaltschaft Duisburg 
mit. Ein Zusammenhang zu Peter 
B. und der Naziszene sei noch Un-
tersuchungsgegenstand.
Dem Bericht des Verfassungsschut-
zes entnimmt man, dass die „neuen 
Rechten“, wie etwa AfD oder die 
Identitären, innerhalb des rechts-
extremen Lagers an Bedeutung 

verlieren, während ihr Einfluss im 
bürgerlichen Lager zunimmt. Un-
ter Beobachtung stehen deswegen 
verstärkt „die alten Strukturen und 
Netzwerke rund um langjährige 
Führungskader des klassischen 
Neonazismus“ und bürgerliche 
Rechte können ihr ideologisches 
Gift weiterhin verstreuen.
Aber darf man sich wundern, wenn 
man durch Förderung oder Weg-
schauen Rassismus und rechte 
Ideologien salonfähig machte, dass 
sich extreme Elemente innerhalb 
dieser Kreise radikalisieren und mi-
litanter werden? Keinesfalls! „Wer 
Wind säet, wird Sturm ernten“ und 
Peter B. wird weder der erste, noch 
der letzte Nazi sein, der sich auf ei-
ne militärische Aktion vorbereitet. 
Amokläufer in Halle, Kassel oder 
Hanau sind keine Einzelfälle und 
Rassismus in Polizei und Behörden 
hat System. Man muss dieses Sys-
tem zerschlagen, wenn man eine 
Welt frei von Rassismus aufbauen 
will.

Das wurde zuletzt nach dem unterbrochenen Spiel zwischen Paris 
Saint Germain und Başakşehir erneut auf Probe gestellt. Die 
rassistische Beleidigung des Assistenztrainers von Başakşehir, 
Pierre Webo verursachte im ganzen Land einen heftigen Aufruhr. 
„Wir alle sind Webo!“, „Wir alle sind Antirassisten!“ hieß es 
überall unisono. SEITE 6

Nazinetzwerk oder 
wieder Einzelfall?

FO
TO

: P
ix

ab
ay

KORONA DEĞİL
İHMAL ÖLDÜRÜYOR

Rakamlar Avrupa’nın ekonomik 
ve teknolojik açıdan en gelişkin 
ülkesi olan Almanya’da duru-
mun ciddi boyutlara ulaştığını 
ortaya koyuyor. Ekonomik 
gücü, alt yapısı, sağlık imkan-
ları daha sınırlı olan ülkelerde 
ise durum daha da vahim. Peki 
Almanya neden ve nasıl bu hale 
geldi? Yeni kapanma kararları 
çözüm olabilecek mi?  SAYFA 3

Paran kadar aşı
Koronavirüse karşı geliştirilen 
ve üçüncü aşamayı geçen aşılar, 
kitlesel şekilde kullanılmak 
üzere AB’de ve ABD’de izin bek-
lerken, aşının öncelikle kimlere 
ve nasıl yapılacağı tartışmaları 
sürüyor. Almanya Biontech/
Pfizer tarafından geliştirilen 
aşının kullanılması bekleniyor. 
SAYFA 4

Kimine can pazarı, 
kimine kâr kapısı
İkinci koronavirüs dalgasının 
kasıp kavurduğu dünyamızda 
bugünlerde bütün umudumuz 
aşının bir an evvel devreye 
girmesine bağlandı. Kimi tered-
dütlerimize rağmen gözümüz 
aşılamanın bir an evvel devreye 
girmesinde. SAYFA 24

Metalcileri neler bekliyor?
Almanya’nın en büyük işkolunda 
TİS görüşmelerinin ilk turu baş-
ladı. IG Metall, “Yüzde 4 hacimli 
taleple” masaya oturmasına 
karşın işçiler reel ücret kaybıyla 
karşı karşıya kalabilirler. Bu TİS 
döneminde sadece ücretler ve 
istihdamı korumak değil, aynı 
zamanda sözleşmelerin kolektif 
koruma rolünü korumakta gün-
demde. SAYFA 8

‚Kendi silahlarıyla 
vurmaya çalıştık!‘
Salgın döneminde iş yükünün 
arttığı alanlardan biri de kargo 
ve kurye işleri oldu. Yemek ser-
vis “Lieferando”da emekçilerin 
hakları kampanya başlatan 
Orry Mittenmayer sorularımızı 
yanıtladı. SAYFA 10
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Almanya’da 16 Aralık-10 Ocak ta-
rihleri arasında kapanma kararı 
alındı. Başbakanı Angela Merkel, 
eyalet başbakanlarıyla yaptığı gö-
rüşmenin ardından Bavyera Eyale-
ti Başbakanı Markus Söder, Berlin 
Eyaleti Başbakanı Michael Müller 
ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile ba-
sın toplantısı düzenledi.
Merkel, 2 Kasım’da yürürlüğe giren 
tedbirlerin vaka sayılarının düşü-
rülmesi için yeterli olmadığını, son 
dönemde günlük yeni vakaların 
arttığını belirterek Kovid-19 kay-
naklı ölüm sayılarının da yükseldi-
ğini, sağlık sisteminin zor durumda 
olduğunu ifade etti. Bu nedenle acil 
harekete geçilmesi gerektiğini vur-
gulayan Merkel, bugün alınan ka-
rarlarla yeni vaka sayısının 100 bin 
kişide 50’nin altına düşürülmesinin 
hedeflendiğini kaydetti.

10 OCAK’A KADAR GEÇERLİ 
OLACAK TEDBİRLER
Merkel ve eyalet başbakanlarının 
yaptığı toplantıda alınan kararlara 
göre 2 Kasım’da yürürlüğe giren 
tedbirler geçerliliğini koruyacak. 
Aşağıdaki yeni kapanma kuralları 

16 Aralık – 10 Ocak tarihleri arasın-
da geçerli olacak.
- En fazla iki hanenin bir araya 
gelmesine izin verilecek ancak 
toplanan kişilerin sayısı 5 ile sınır-
landırılacak. 14 yaş altı çocuklar sı-
nırlandırma kapsamına girmeye-
cek.
- Noel Bayramı’nın kutlandığı 24-
26 Aralık arasında en fazla 4 yakın 
akraba daha eve davet edilebilecek.
- Yılbaşında kamusal alanda top-
lanma yasağı uygulanacak ve yerel 
yönetimlerin belirleyeceği yerlerde 
havai fişek atılmasına izin verilme-
yecek.
- Temel ihtiyaçların satıldığı iş yer-
leri dışında tüm mağazalar kapalı 
tutulacak. Benzin istasyonları, oto 
tamircileri, eczaneler, optikler, ban-
kalar gibi iş yeleri açık kalacak.
- Güzellik merkezleri, berber, kua-
för ve masaj salonları ile dövmeci-
ler tamamen kapatılacak.
- Okulların 16 Aralık-10 Ocak ara-
sında kapatılması istenirken, son 
sınıfta eğitim gören öğrenciler için 
ayrı  yapılabilecek. Okullar uzaktan 
eğitim verebilecek.
- İşverenlerden çalışanlarına müm-

kün olduğu kadar uzaktan çalışma 
imkanı sağlanması veya söz konu-
su dönemde izin verilmesi istendi.
Kapatılan bar ve restoranlar gibi iş-
letmeler paket servisi yapabilecek.
Kamusal alanda alkol tüketimi ya-
saklanacak.
- Kilise, sinagog ve camilerde 1,5 
metre mesafe kuralına ve maske 
takma zorunluğuna uyulması du-
rumunda ibadetler yapılabilecek. - 
Ek düzenlemeler için İçişleri Bakanı 
gelecek günlerde dini cemaatlerle 
görüşmeler yapacak.
- Yaşlı ve bakımevlerinde haftada 

birçok kez Kovid-19 testleri yapıla-
cak.
- Vaka sayılarının yüksek olduğu 
bölgelerde yerel yönetimlere ek ön-
lemler alma imkanı verilecek.
- Ülke dışına ve yurt içinde zorunlu 
olmayan seyahatlerden vazgeçil-
mesi çağrısında bulundu.
- Önlemler 10 Ocak’a kadar geçerli 
olacak. 
Başbakan Merkel ve eyalet başba-
kanları tedbirleri yeniden değer-
lendirmek için 5 Ocak’ta tekrar bir 
araya gelecek.

Merkel ve eyalet başbakanlarının yaptığı toplantıda alınan kararlara göre 2 Kasım’da 
yürürlüğe giren tedbirler geçerliliğini koruyacak. Yeni kapanma kuralları 16 Aralık – 10 Ocak 
tarihleri arasında geçerli olacak.

Geç gelen kapanma kararları

Belçika’da 2. Dünya 
Savaşı’ndan sonra en fazla 
ölüm 2020’de kaydedildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınından en fazla etkilenen ül-
kelerden Belçika’da 2020 yılı İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra en faz-
la ölümün kaydedildiği yıl oldu. 
Brüksel Vrije Üniversitesinin ça-
lışmasına göre, salgının başından 
beri Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 
18 bin kişinin hayatını kaybettiği 
Belçika’da 2020’de “normalden faz-
la ölüm sayısı” 14 bin 400’ü buldu.
Her yıl yaklaşık 110 bin kişinin ha-
yatını kaybettiği 11 milyon nüfuslu 

ülkede en son 1968’de “Hong Kong 
gribi” nedeniyle “normalden çok 
fazla” ölüm kaydedilmişti. 
O yıl Belçika’da 121 bin 744 kişinin 
öldüğü kayıtlara geçti. Bu yıl ise 
sayının 130 bine yaklaşması bekle-
niyor.
Belçika’da salgının iki dalgasının 
yaşandığı nisan ve kasım ayları en 
çok ölümün görüldüğü aylar oldu. 
Salgında şu ana kadar 608 bin kişi 
virüse yakalandı, 17 bin 951 kişi ya-
şamını yitirdi. (YH)



YÜCEL ÖZDEMİR

Almanya’da koronavirüs salgını-
na bağlı vaka ve ölüm sayıları üst 
düzeyde seyretmeye devam ediyor. 
11 Aralık’ta bir günlük vaka sayısı 
29 bin 875’e, ölü sayısı 598’e kadar 
çıktı. Böylece tam bir yıl önce or-
taya çıkan koronavürüs nedeniyle 
Almanya’da toplam vaka sayısı 1 
milyon 300 bin, ölü sayısı da 21 bini 
geçmiş oldu.
Sadece bu rakamlar bile Avrupa’nın 
ekonomik ve teknolojik açıdan en 
gelişkin ülkesi olan Almanya’da 
durumun ciddi boyutlara ulaştığını 
ortaya koyuyor. Ekonomik gücü, 
alt yapısı, sağlık imkanları daha sı-
nırlı olan ülkelerde ise durum daha 
da vahim. Peki Almanya neden ve 
nasıl bu hale geldi?
2020’nin yaz tatilinden önce vaka 
ve ölü sayısı bakımından görece 
dünyanın iyi ülkeleri arasında olan 
Almanya, gelinen yerde virüs kar-
şısında kontrolü kaybetmiş görün-
tüsü veriyor. Başta sıkça eleştirilen 
“sürü bağışıklığı” tezi, Almanya’nın 
da fiili olarak devreye koyduğu bir 
plan haline geldi.

1. DALGA VE 2. DALGA FARKI
2. dalga olarak nitelenen yaz sonrası 
dönemde vaka ve ölüm sayılarının 
hızlı bir şekilde artmasının arkasın-
da asıl olarak federal ve eyalet hü-
kümetlerinin önlem almaması bu-
lunuyor. Günlük vaka sayısı 5-6 bin 
arasında olduğu 1. dalga evresinde 
okulları ve işyerlerini kapatan, so-
kağa çıkmayı yasaklayan, sert ted-
birleri hayata geçiren hükümetler, 
günlük vaka sayısının 25-30 bin 
civarına çıktığı 2. dalga evresinde 
gelişmeleri tam anlamıyla seyretti.
Sendikaların eğitimin başlatılma-
ması, kitlesel çalışmanın olduğu ve 
hayati önemde üretim yapmayan 
fabrikaların açılmaması yönünde 

yaptığı uyarılara kulaklar tıkan-
dı. İlk dalganın sonunda sermaye 
örgütleri ve işverenlerin üretimin 
normale geçmesi için yaptığı bas-
kılar sonuç verdi ve ikinci dalgada 
hükümet bunları gündemine alma-
ya dahi yanaşmadı.
Bu nedenle günlük vaka sayısının 
zirve yapması sürpriz değil. Daha 
da yükselmesi sürpriz olmayacak. 
Sayılar yükseldiği halde ekim ayı 
sonunda 1 Kasım’dan itibaren asıl 
sorumluluğu yurttaşlara yükleyen 
“yumuşak önlemleri” devreye ko-
yan hükümet, beklendiği gibi bu-
nunla da vaka ve ölü sayısını dü-
şürmeyi başaramadı. En sonunda 
Noel Bayramı fırsat bilinerek bazı 
sert kısıtlamalar gündeme getiril-
di. Okullar kısmen kapatılırken, 
kitlesel üretimin yapıldığı işletme-
lerde ise çalışma durdurulmadı. Bu 
nedenle yaz tatilinden sonra ger-
çekleşen ölümler ve artan vakalar 
siyasetçiler tarafından resmen sey-
redildi.

VAKA ARTIŞINA RESMEN  
GÖZYUMULDU
Başta Der Spiegel olmak üzere pek 
çok medya organı bunu “hüküme-
tin gelişmeleri doğru bir şekilde 
değerlendirmediği” ya da “olacak-
ları öngörmediği” şeklinde değer-
lendirse de, gerçekte olanlara göz 
yumulduğu bugün çok daha iyi 
görülebiliyor. Yaz aylarında turizm 
ve uçak şirketlerinin baskısı üzeri-
ne tatile gitme konusunda esneme-
ler yapan hükümet, daha sonra da 
virüsle mücadeleyi ciddi bir sorun 
haline getirmedi. Buna bir de hiçbir 
kural tanımayan binlerce korona 
karşıtının katıldığı gösteri ve yü-
rüyüşlere izin verme gibi tutumlar 
eklendiğinde gerçekten de ciddiye 
alınmadığı anlaşılıyor.
Federal İçişleri Bakanı Horst See-
hofer bile gelinen aşamayı, “Sorun 

yurttaşların disiplinsizliğinde değil, 
yetersiz önlemlerde” diyebiliyor. 
Yaz tatili öncesinde daha etkili bir 
şekilde devreye konulan önlemler, 
tekellerin ve sermayenin dayatma-
sı sonucunda bir yana bırakılarak, 
adeta insan hayatı feda edildi. 
Örneğin, yaz tatilinden sonra Eği-
tim ve Bilim Sendikası (GEW) ıs-
rarla okulların mevcut koşullarda 
açılmaması çağrısında bulunurken, 
eyalet hükümetlerinden başlayarak 
bütün hükümetler bunu ciddiye al-
madı. 
Okulların havalandırılarak dersle-
rin başlamasını isteyen hükümetler, 
havalandırma için gerekli sistem 
konusunda ise bütçe ayırmaya ya-
naşmadı. Hal böyle olunca geriye 
kış aylarında sınıf pencerelerinin 
açık tutularak ders yapılması kaldı. 
Uzaktan eğitim için çok konuşul-
masına rağmen gerekli altyapı ha-
zırlanmadı. Zira bunun için gerekli 
olan bütçe de hükümetler tarafın-
dan ayrılmadı. Basında 300 bin öğ-
rencinin karantinada olduğuna dair 
çıkan haberler de ciddiye alınmadı 
ve yaz sonrasında alınan karardan 
geri dönülmedi.

TEST AZ, MASKE YOK
Keza bu süreçte hızlı testler yapıl-
madığı gibi, isteyen her vatanda-
şın test yapmasının önüne sürekli 
engeller çıkarıldı, bazı yerlerde 
paralı hale getirildi. Keza herke-
se FFP2 maskeleri takmayı öneren 
hükümetler bu maskelerin parasız 
dağıtılması için ise bütçe ayırma-
dı. En son gelen eleştirilerin ardın-
dan riziko grubunda olanlarla 60 
yaş üstünde olanların bu maskeleri 
ücretsiz alabileceğine karar veril-
di. O kadar propagandası yapılan 
Corona-APP’in hiçbir işe yarama-
dığı, boşuna birileri kazansın diye 
yaptırıldığı bugün daha iyi anlaşı-
lıyor. 

HALKIN SAĞLIĞINA DEĞİL  
SERMAYENİN ÇIKARLARINA  
ÖNCELİK VERİLDİ
Toplamı açısından bakıldığında Fe-
deral Hükümet başta olmak üzere 
siyaset, koronavirüsle mücadelede 
halkın sağlığını düşünme yerine 
sermayenin çıkarlarına göre dav-
randı ve bu nedenle de ortadaki fe-
laketin asıl sorumlusudur. 
Milyarlarca euro sermayeye, tekel-
lere hibe edileceğine, çalışanlara 
tam maaş olarak verilip zorunlu 
olmayan işlerin dışındakilerin evde 
kalması sağlansa veya şehirlerarası 
ve kent içi ulaşım mümkün olduğu 
kadar azaltılabilse ve ek seferlerle 
rahatlatılsaydı, tablo bugünkü gibi 
olmayacaktı. 
Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin’in 
diğer ülkelere göre başardığı en 
önemli fark da burada kendini gös-
teriyor. Olanları, “Çin’deki otoriter 
rejime” bağlamaksa, izlenen politi-
kanın gizlenmesinden başka bir şey 
değil. Nitekim, koronavirüs ortaya 
çıktıktan bu yana Almanya başta 
olmak üzere bütün dünyada temel 
hak ve özgürlüklerin askıya alındı-
ğı, kişisel bilgilere ulaşmak her açı-
dan kolaylaştırılırken daha yoğun 
bir otoriterleşmenin yaşandığı bir 
durum sözkonusu. Yani Almanya 
da dahil olmak üzere bütün ülkele-
rin siyasi iktidarları, fazlasıyla yet-
kiye sahip konumda bulunuyorlar. 
Koronavirüsün yayılmasını engel-
lemeyen, etkili planlar ortaya koy-
mayan ve halkın değil sermayenin 
sağlığını gözeten hükümet, şimdi 
bütün umudu aşıya bağlamış du-
rumda. Ne var ki, bugüne kadar 
alınan yanlış kararlar, zamanında 
atılmayan adımlar aşı sürecinin de 
başarıyla tamamlanamayacağını, 
dolayısıyla önümüzdeki yılda da 
büyük ölçüde koronavirüsle yaşa-
maya devam edeceğimiz anlamına 
geliyor. 
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Almanya’da koronavirüs salgınına bağlı vaka ve ölüm sayıları üst düzeyde seyretmeye devam 
ediyor. 11 Aralık’ta bir günlük vaka sayısı 29 bin 875’e, ölü sayısı 598’e kadar çıktı. Milyarlarca euro 
sermayeye, tekellere hibe edileceğine, çalışanlara tam maaş olarak verilip zorunlu olmayan işlerin 
dışındakilerin evde kalması sağlansa veya şehirlerarası ve kent içi ulaşım mümkün olduğu kadar 
azaltılabilse ve ek seferlerle rahatlatılsaydı, tablo bugünkü gibi olmayacaktı.

Korona değil
ihmal öldürüyor



Koronavirüse karşı geliştirilen ve 
üçüncü aşamayı geçen aşılar, kitle-
sel şekilde kullanılmak üzere AB’de 
ve ABD’de izin beklerken, aşının 
öncelikle kimlere ve nasıl yapılacağı 
tartışmaları sürüyor. Almanya baş-
ta olmak üzere Avrupa ülkelerinin 
çoğunda Biontech/Pfizer tarafından 
geliştirilen aşının kullanılması bek-
leniyor.
Almanya başta olmak üzere birçok 
ülkede kitlesel aşılama için hazırlık-
lar devam ediyor. Birçok kentte aşı 
merkezleri kuruldu. Aşının kimlere 
yapılacağı tartışmaları da devam 
ediyor. Kitlesel aşılama için sağlık 
personelinin yetersiz olduğu ifade 
ediliyor ve ordunun aşılamaya yar-
dım etmesi öneriliyor. Almanya’da 
ordu bir süredir fiili olarak korona-
virüsle mücadele adı altında sahaya 
inmiş durumda.
Aşının ilk olarak risk grubunda bu-
lunanlara ve sağlık, eğitim, hasta 
bakımı alanlarında çalışanlara ya-
pılması konusunda genel bir muta-
bakat sağlanmış durumda. Alman 
Etik Komisyonu tarafından alınan 
bu karar çerçevesinde 8-10 milyon 
insanın olduğu tahmin ediliyor. İki 
doz şeklinde yapılacak aşı, öncelikli 
grubun aşılanmasının ardından is-
teyen diğer kişilere yapılabilecek. 
Aşı konusunda mecburiyet olmadı-
ğı ifade edilse de şimdiden bir çok 
işletmenin çalışmaya devam etmek 
için çalışanlara aşı yaptırma zorun-
luluğu getirebileceği ifade ediliyor.
Almanya’daki bu durum bile kısa 
zamanda on milyonlarca doz aşıya 
ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. 
Almanya Başbakanı Angela Mer-
kel, 2021’in ilk çeyreğinde Bion-
tech/Pfizer ve Moderna’dan toplam 
7 milyon doz aşı alabileceklerini 
söyledi. Bu da ilk çeyrekte en az 
3,5 milyon insanın aşılanması anla-
mına geliyor. Aşı masrafları sağlık 
sigortaları tarafından karşılanacağı 
için maliyet tartışması şu anda gün-
demde değil.
Alman firması tarafından gelişti-
rildiği için Almanya’nın gerekli aşı 
miktarına ulaşmaması gibi bir so-
runu görünmüyor. AB tarafından 
Biontech/Pfizer’e sipariş edilen 300 
milyon aşı dozunun yaklaşık 100 
milyonunun Almanya tarafından 
satın alınacağı dillendiriliyor.

ÖNCE ZENGİN ÜLKELER ALACAK
Ancak aşının ihtiyaç duyan diğer 
ülkelere aynı şekilde dağıtılıp da-
ğıtılmayacağı konusunda pek çok 
belirsizlik bulunuyor. Oxfam gibi 
örgütler aşının dünya çapında adil 

dağıtılması çağrısı yapıyor. Koro-
navirsün yaygın olduğu yoksul ül-
kelere yardım çağrısında da bulu-
nan Oxfam’ın verdiği bilgiye göre 
“koronavirüs krizi”yle birlikte 200 
milyon insan yoksulluk tehdidiyle 
karşı karşıya.
Zengin ülkeler değişik ilaç tekelle-
rinden acil ihtiyaçlarından da fazla, 
yüz milyonlarca doz aşı siparişinde 
bulunurken, aşının yoksul ülkelere 
ilk etapta ulaşmayacağı anlaşılıyor. 
Öyle görünüyor ki, aşılar zengin ül-
kelerden ‘arttığı kadarıyla’ yoksul 
ülkelere gönderilmeye başlanacak. 
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn 
da, katıldığı bir televizyon prog-
ramında üstü örtülü olarak bunu 
doğruladı.
Belli sayıda zengin ülkenin ihtiyaç-
larından da fazlasını ve daha gü-
venilir olan aşıları sipariş ederken, 
dünya nüfusunun önemli bir bölü-
münün kaderine terkedilmesi, has-
talanma riskinde olduğu gibi, teda-
vi imkanları açısından da ne kadar 
büyük bir adaletsizlik yaşandığını 
bir kez daha gözler önüne sermiş 
oldu. 

‘PATENT KALDIRILSIN’ ÇAĞRISI
Aşının adil bir şekilde dağıtılması 
konusunda en dikkat çekici açıkla-
ma Sınır Tanımayan Doktorlar’dan 
geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
ile yapılan görüşmenin ardından 
bir açıklama yayınlayan örgüt, 
patent hakkının kaldırılması için 
hükümetleri harekete geçmeye ça-

ğırdı. Hindistan ve Güney Afrika 
tarafından bu temelde ekim ayın-
da başlatılan inisiyatifi 100 ülke 
desteklemişti. Destek asıl olarak 
yoksul ülkelerden gelmişti. ABD, 
Japonya ve AB üyesi ülkeler çağrıya 
destek vermedi. Çünkü bu ülkeler 
aşı üretiminden büyük kârlar elde 
etmeyi hedefliyor.
Sınır Tanımayan Doktorlar İlaç 
Kampanyası Eş Direktörü Sidney 
Wong tarafından yapılan yazılı 
açıklamada, “Tüm ülkeler, COVID-
19’a karşı önemli ilaç, aşı, teşhis 
yöntemleri ve diğer teknolojilerde 
patent hakkını küresel sürü bağı-
şıklığı sağlanıncaya kadar askıya 
almalı. Bu yaklaşım, HIV ve AIDS 
salgını sırasında uygun fiyatlı ilaç-
ların piyasaya sürülmesiyle birçok 
hayat kurtardı” dedi.
Wong açıklamasının devamında 
“Tüm hükümetlere, küresel sağlık 
için bu kritik anda insan hayatını 
şirket kârlarının üstünde tutan bu 
öneriyi acilen desteklemeye davet 
ediyoruz” dedi. (aertzeblatt.de)

AŞIDA DA SINIF FARKI  
YAŞANACAK
Sınır Tanımayan Doktorlar tara-
fından açıkça dile getirilen patent 
hakkının askıya alınması talebi bu-
gün Avrupa ülkelerinin yöneticileri 
ve ilaç tekelleri tarafından elbette 
duyulmuyor. Zira onlar, koronavi-
rüsün yarattığı olağanüstü koşul-
lardan yararlanarak, rakipsiz bir 
şekilde piyasaya egemen olmak 

ve milyarlar kazanmak istiyor. Bu 
durum özellikle yoksul ülkeler için 
büyük bir sorun haline gelecek gibi 
görünüyor. 
Zengin ülkeler aşıyı satın alıp yurt-
taşlarına ücretsiz yaptırmayı plan-
larken, yoksul ülkeler ise bütçe 
yetersizliğini gerekçe göstererek 
vatandaşların sırtına faturayı yük-
leyecek. Yoksul ülkelerde koronavi-
rüs var olmaya devam ettiği sürece, 
salgının küresel çapta dünyanın 
bütünü için tehdit olmaya devam 
edeceği gerçeği ise görülmek is-
tenmiyor. Bu nedenle pandeminin 
yayılma aşamasında olduğu gibi 
aşı aşamasında da sınıfsal farklılık 
kendisini göstermeye devam ede-
cek. (YH)

4 Y H18 - 31 ARALIK 2020 MANŞET

Paran kadar aşı dönemi
Koronavirüse karşı geliştirilen ve üçüncü aşamayı geçen aşılar, kitlesel şekilde kullanılmak üzere AB’de ve ABD’de izin beklerken, 
aşının öncelikle kimlere ve nasıl yapılacağı tartışmaları sürüyor.  Almanya’da kitlesel aşılama için hazırlıklar devam ediyor. Birçok 
kentte aşı merkezleri kuruldu.

KORONAVİRÜS 
AŞISININ 
EKONOMİ-POLİTİĞİ
Emperyalist paylaşım ve reka-
bet içinde büyük bir yarış içinde 
olan ülkeler ve ilaç tekelleri, şim-
di de aşı pazarını kaptırmamak 
için kıyasıya bir mücadele için-
deler. Açıklamalara bakıldığında 
insanlığın yaşamını kolaylaştır-
maktan çok, pazarın hangi şirket 
ya da şirketin ait olduğu ülke 
tarafından kontrol edeceği daha 
fazla önem kazanmış olduğu gö-
rülüyor. Batı medyasında özel-
likle Biontech/Pfizer ve Moderna 
aşıları öne çıkarılırken, Rus ve 
Çin şirketleri tarafından geliştiri-
len aşılara şans verilmiyor.
Aşı üretme konusunda mesafe 
kat eden şirketlerin değeri ise 
kat be kat arttı. Özellikle Uğur 
Şahin’in başında bulunduğu 
Biontech kısa sürede değerini 
katladı. Geçtiğimiz mart ayında 
korona aşısı üzerinde çalışmaya 
başlayan şirketle önce ABD te-
keli Pfizer, sonra Çin tekeli Fo-
sun ortak oldu. Kasım 2019’da 
17,8 eurodan satılan Biontech’in 
hisselerinin değeri bir yıl sonra 
93,2 euroyu buldu. Moderna’nın 
bir hissesinin değeri bir de bir 
yıl içinde 17 eurodan 80 euroya 
çıktı. Buna bir de aşıların üretilip 
yüz milyonlar halinde satılma-
sı ve kâr eklendiğinde, her iki 
şirketin aşı sayesinde büyük ka-
zançlar elde edeceği görülüyor.
Koronavirüs yüzünden yaşanan 
can pazarını ‘kar pazarı’na çevi-
ren ilaç tekelleri ve siyasi iktidar-
ların varlığı, sürekli eşitsizlik ve 
adaletsizlik üreten kapitalizmin 
insanlığı tehdit eden en büyük 
ve en önemli sorunu olduğunu 
ortaya koyuyor.
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TAYLAN ÇİFTÇİ / HAMBURG

5 Aralık’ta bütçenin silahlanma-
ya değil, sağlık ve sosyal alanlara 
harcanmasını talep eden eylem-
ler gerçekleştirildi. Önümüzdeki 
günlerde bu talebe yönelik yeni 
kampanyalar ve etkinlikler olacak 
mı? Nasıl devam edecek?
Hazırladığımız bir sonraki büyük 
eylem gelecek mart ayındaki Pas-
kalya Yürüyüşü. Orada da “sosyal 
kesintiler yerine silahsızlanma” 
talebi önemli bir rol oynayacak. Bu 
etkinliğin büyük bir eyleme dönüş-
mesi için herkes birşey yapabilir.
Dahil olduğumuz başka girişim-
ler, inisiyatifler de var. Şu anda 
Hamburg Limanı üzerinden silah 
ihracatına karşı bir halk girişimi ha-
zırlanıyor. Ve Almanya’nın nükleer 
silah yasağı sözleşmesine katılma-
sına yönelik eylemler var. Bu söz-
leşme 22 Ocak’ta yürürlüğe giriyor. 
Bu olayı kutlamak için bir miting 
hazırlıyoruz.
Silahlanma çılgınlığına karşı yapı-
lan tüm bu eylemlerde, her zaman 
öldürücü araçlara harcanan para-
nın anlamlı yerlere kullanılması 
talebi bulunuyor.

Korona salgını gibi tehlikeli bir 
durum bile, federal hükümetin 
önceki politikalarını ve silahlan-
ma isteğini terk etmesine neden 
olmadı. Bu nasıl garanti edilebilir. 
Hükümetin politikasını değiştir-
mesi nasıl mümkün kılınabilir?
Federal hükümetin neoliberal po-
litikası, koronanın sağlık sistemini 
çöküşün eşiğine getirmesine yol aç-
tı. Her ne kadar tıbbi bakım giderek 
yetersiz hale gelmekte ve klinikler-
deki çalışanların durumu giderek 
dayanılmaz hal alsa da, özelleştir-
me ve sağlık sistemindeki durum 
devam edecek görünüyor.
Bizim açımızdan hükümet, askeri 
harcamaları artırmaya devam et-
tirerek sorumsuz davranıyor. Bu 
değerlendirmede yalnız değiliz. Bir 
süredir ülke çapında “silahlanma 
yerine silahsızlanma” inisiyatifi 

var; biz de bir politika değişikliği 
için inisiyatife katılıyor ve imza 
topluyoruz.
Federal hükümeti silahlanma ro-
tasından caydırmak için geniş top-
lumsal ittifaklar gereklidir. Sendi-
kaların barış hareketine yeniden 
katılmaya başlaması sevindirici. 
5 Aralık’taki mitingimizde ver.di 
eyalet yöneticisi Berthold Bose de 
konuştu. Sendika üyelerini barış gi-
rişimlerine katılmaya çağırdı.

SIPRI’nin verdiği bilgiye göre, si-
lahlanma harcamaları bu yıl yine 
muazzam bir artış gösterdi. Pek 
çok ülkede ve bölgede çatışmalar 
var. Dünya çapında içinde buldu-
ğumuz durumu ve gelişimi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Şu anda neoliberal politik ve eko-
nomik seçkinlerin küresel bir başa-
rısızlığını yaşıyoruz. Küresel sorun-
ların çözümüne katkıda bulunacak 
durumda değiler. Örnek olarak, 
küresel ısınmayı sınırlandırmak ve 
türlerin neslinin tükenmesini en-
gellemek için sürdürülen kesinlikle 
yetersiz politikaları düşünelim. Ve-
ya BM’de kararlaştırılan ‘sürdürüle-
bilir kalkınma’ hedefleri. 
Korona salgınıyla birlikte, aşırı 
yoksulluktan muzdarip insanların 
sayısı birçok ülkede yeniden kes-
kin bir şekilde arttı. BM’nin küresel 
yoksulluğu ortadan kaldırma hede-
fi çok uzak bir hedef haline geldi.
Federal hükümet anti-sosyal ve 

anti-ekolojik şirketleri kurtarmak 
için milyarlarca doları israf edi-
yor. Lufthansa’nın devlet parasıyla 
varlığını sürdürmesine izin ver-
mek saçma. Hükümet ayrıca, silah 
şirketlerinin kârını güvence altına 
almak için devasa silahlanma prog-
ramlarına para pompalıyor ve bunu 
korona yardımı olarak lanse ediyor.
Silahlanmaya harcanan milyarlar 
anlamlı şeyler için kullanılamıyor 
ve hatta sorunları daha da kötüleş-
tiriyor.
Federal Ordu (Bundeswehr) birçok 
savaşa karıştı. Savaşlar, etkilenen 
ülkelerde anlamlı toplumsal geliş-
meyi imkansız kılıyor.

Aslında Almanya’da güçlü bir te-
mele sahip olan barış hareketinin 
bu gelişmeler karşısında yeterin-
ce güçlü reaksiyon gösteremediği 
ifadesine katılıyor musunuz? Ce-
vabınız evet veya hayır ise, bunun 
nedenini açıklayabilir misiniz?
Anketler, halkın büyük çoğunlu-
ğunun silah ihracatına karşı veya 
Almanya’nın nükleer silah yasağı 
anlaşmasına katılmasından yana 
olduğunu gösteriyor. Bu durum, 
silahlanma savunucularının argü-
manlarının zayıf olduğunu göste-
riyor. 
Barış hareketi tarafında ise yuka-
rıda bahsedilen sorunları çözmek 
için iyi argümanlar ve kavramlar 
var.Ancak silahlanmanın reddedil-
mesi henüz barış hareketine siyasi 

katılım anlamına gelmiyor. Ham-
burg Forumu olarak, barış hare-
ketinin kitlesel bir hareket olduğu 
1980’lerde elde edilen deneylerin 
kaybolmamasına katkıda bulun-
duk. Günümüzde gençler, özellikle 
ekolojik kriz ve mülteciler gibi di-
ğer siyasi alanlarda daha fazla çaba 
gösteriyorlar. Barış konusunda da 
birlikte çalışmaya çaba harcıyoruz.
Silahsızlanmayı Almanya’da ve 
dünyadaki toplumsal sorunla-
rı çözmenin bir ön koşulu olarak 
kabul ettirmek uzun nefesli bir iş 
olacaktır. Herkesi kendini tarihin 
öznesi olarak görmeye ve karşıtla-
rımız aşırı güçlü görünse bile aktif 
olarak harekete dahil olmaya davet 
ediyoruz.

Almanya ve Türkiye hükümetleri 
arasındaki ilişkiler zaman zaman 
gerilse de, silah satışı hızla devam 
ediyor. Hamburg Forumu bu du-
rumu nasıl değerlendiriyor ve bu 
konuda herhangi bir talep var mı?
Federal hükümetin Erdoğan’ı silah 
ve parayla desteklemesi ne yazık ki 
Avrupa’daki mülteci sayısının az 
tutulabilmesi amaçlı. Çokça anılan 
Avrupa değerleri ayaklar altına 
alınıyor ve bu binlerce insan için 
ölümcül sonuçlar doğuruyor.
Kendi ülkesinde Kürtlere karşı sa-
vaşan, bölgesel güç olarak çatışma-
ları körükleyen ve uluslararası hu-
kuka aykırı olarak Kuzey Suriye ve 
Kuzey Irak’ın bazı kısımlarını işgal 
eden bir ülkeye destek verilmekte-
dir. Alman hükümeti tüm bunlara 
sessiz kalıyor ve Türkiye’ye deste-
ğini sürdürüyor.
Türkiye, büyük miktarda Alman 
silahı ithal eden ülkelerden biridir. 
Bu silah ihracatının derhal dur-
durulmasını talep ediyoruz. Silah 
ihracatına karşı Hamburg halk gi-
rişimini desteklememizin bir başka 
nedeni de budur.
Biz de Türkiye’deki demokratik 
muhalefetin yanında yer alıyor ve 
baskıdan kaçarak Almanya’ya gelen 
insanlarla dayanışma gösteriyoruz.

5 Aralık günü Almanya’nın birçok kentinde ‘silahlanma yerine sağlık ve sosyal haklara yatırım’ sloganıyla barış eylemleri yapıldı. Eylemlerin 
hedefi, Almanya’da barış hareketinin talepleri ve önümüzdeki dönemle ilgili planlar üzerine “Hamburg Halkların Dostluğu ve Dünya Çapında 
Silahsızlanma Forumu”ndan Markus Gunkel’le görüştük.

Barış eylemleri devam edecek

5 Aralık‘ta Almanya‘nın pek çok 
kentinde pandemiye rağmen sava-
şa ve silahlanmaya karşı eylemler 
düzenlendi. Eylemlerin çağrısını 
yapan Almanya Barış Konseyi, 
90‘ın üzerinde kentte miting ve yü-
rüyüşlerin düzenlendiğini ve başa-
rıyla sonuçlandığı ifade edildi.
Çağrı kapsamında Bielefeld‘da 
Barış İnisiyatifi tarafından 
Jahnplatz’da bir saatlik bir eylem 
gerçekleştirildi. Eyleme destek ve-

ren Bielefeld DİDF üyeleri de slogan 
ve pankartlarıyla eylemdeki yerini 
aldı. Eylemde yapılan konuşmalar-
la Federal Hükümetin politikaları 
eleştirildi. Köln‘de Dom Kilisesi 
yanındaki meydanda yapılan eyle-
me 200‘den fazla savaş karşıtı ka-
tılıdı. Hamburg‘da ise Hamburger 
Forumun düzenlediği, Savaşa ve 
Silahlanmaya karşı barış mitingini 
Hamburg DGB, Verdi sendikaları, 
DKP, Sol Parti, DIDF Hamburg, 

İnternationaler Jugendverein, Attac 
ve bir çok kurum destekledi. Salgın 
kurallarına uygun bir şekilde geçe-
ne eyleme yaklaşık 200 kişi katıldı. 
(YH)

Silahlanmaya 
karşı 
eylemler 
yapıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın-
lığıyla bilinen Sosyal, Ekonomi 
ve Toplumsal Araştırmalar Vak-
fı (SETA) Almanya’da Anayasayı 
Koruma Örgütü (BfV) tarafından 
mercek altına alındı. Bu hafta Der 
Spiegel dergisinde yer alan haber-
de, “Erdoğan’ın düşünce fabrika-
sı” olarak adlandırılan SETA’nın 
doğrudan hükümetin propagan-
dasını yaptığına dikkat çekildi. 
Almanya’da eyalet ve federal çap-
ta istihbarattan sorumlu Anaya-
sayı Koruma Örgütü (BfV) tara-
fından hazırlanan değerlendirme 
raporunda SETA’dan, “Erdoğan 
Hükümeti’nin görüşlerini bilim ve 
araştırma etiketi altında yayınlayan 
kuruluş” olarak söz edildi. Buna 
örnek olarak da SETA tarafından 
hazırlanan, “Avrupa’da İslamofobi 
Raporu” gösterildi. İstihbarat ra-
porunda ayrıca SETA’nın PKK ve 
Gülen Hareketi konusunda hükü-
metin hazırlamış olduğu ajandayı 
hayata geçirdiği de belirtildi. Der 
Spiegel’de yer alan haberde, SETA 
yöneticileri sorulara yanıt vermeye 
yanaşmadı.
Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen SE-
TA, özellikle Türkçe yayın yapan 

Avrupa medyası konusunda ha-
zırlamış olduğu raporla tartışma 
yaratmıştı. Deutsche Welle Türkçe, 
BBC Türkçe gibi yayınlar hedef gös-
terilmişti. Eleştirel yayınlara gös-
terdiği tahammülsüzlüğün Alman 
istihbaratı tarafından mercek altına 
alınmada rol oynadığı tahmin edi-
liyor.
Merkezi Ankara’da olan SETA’nın 
Washington DC, Berlin ve 
Brüksel’de şubeleri bulunuyor. Bu 
şubelerde asıl olarak AB ve ABD’nin 
Türkiye’ye yönelik politikaları ko-
nu ediliyor. Almanya’da kısa bir 
süre önce MHP’nin uzantısı duru-
mundaki Türk Federasyonu’nun 
faaliyetlerinin yasaklanması günde-

me gelmişti. Federal Parlamento ta-
rafından kabul edilen yasak önerisi 
konusunda son sözü Federal İçişleri 
Bakanlığı söyleyecek. Ayrıca daha 
önce Almanya’da Türk istihbarat ör-
gütünün Almanya’daki faaliyetleri 
de gündeme gelmişti. Alman istih-
barat örgütleri MİT’in Almanya’da 
çok etkili faaliyetlerde bulunduğu-
na dair bir rapor hazırlamıştı. Bu 
çerçevede beş kişilik bir grup gö-
zaltına alınmış ve Koblenz’de yar-
gılanmıştı. SETA gibi kurumların 
Almanya’da doğrudan MİT ile iş-
birliği halinde çalıştıklarının tespit 
edilmesi durumunda, yasaklanma-
sının gündeme gelebileceği tahmin 
ediliyor. (Köln/YH)

Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Sosyal, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (SETA) Almanya’da Anayasayı Koruma Örgütü (BfV) 
tarafından mercek altına alındı.

SETA mercek altına alındı

Temmuz 2017’de Hamburg‘da yapı-
lan G 20 Zirvesi’ne yönelik protesto 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiy-
le haklarında dava açılan gösteri-
cilerin duruşması, binlerce insanın 
katıldığı eylemler eşliğinde başladı.
Günlerce süren G 20 protestoları 
sırasında polisin kışkırtmaları so-
nucunda yaşanan olaylar sonucu 
onlarca kişi yaralanmış bir çok ki-
şi gözaltına alınmış ve onlarca kişi 
hakkında davalar açılmış bir çok 
kişiye cezalar verilmişti.
Kamuoyunda “Rondenbarg Dava-
sı” olarak bilinen ve 70’in üzerin-
de kişinin yargılandığı 3 Aralık’ta 
Hamburg Eyalet Mahkemesi’nde 
başladı. Davanın başlamasından 
sonra 5 Aralık’ta çok sayıda örgü-
tün çağrısıyla yapılan eyleme Ana-
yasayı Koruma Teşkilatı’nın (BfV) 
“katılmayın” uyarısına rağmen 3 
bin kişi katıldı.
Eylem akşam saatlerinde Hamburg 
merkezi tren garının önünde başla-
dı. St. Pauli semtine kadar uzun bir 
yürüyüş gerçekleştiren göstericiler, 
mahkemenin verdiği cezaların hak-
sız ve hukuksuz olduğuna dikkat 
çektiler. Tutuklu bulunanların ser-
best bırakılmasını isteyen gösterici-

ler, G 20 Zirvesi döneminde polisin 
uyguladığı şiddetin belge ve görün-
tüleri ile ortaya çıkmasına rağmen 
hiçbir polisin yargılanmamasının, 
mahkemelerin tarafsız olmadığı an-
lamına geldiğini de vurguladılar.
Polisin yoğun güvenlik önlemi al-

ması ve göstericilere yakın durarak 
adeta provake etmesine rağmen, 
gösteri sakin geçti. Ariva Park’a 
kadar yürüyen eylemciler burada 
yaptıkları mitingin ardından ey-
lemlerini sonlandırdılar. (Hamburg 
YH)

G 20 Zirvesi karşıtı eylemlere 
katılanların yargılanmasına başlandı

UID Genel 
Başkanı Bülent 
Bilgi istifa etti
Almanya’da AKP’ye yakınlığıy-
la bilinen derneklerden biri olan 
‘Uluslararası Demokratlar Birli-
ği’ (UID) Genel Başkanı Bülent 
Bilgi, istifa ettiğini duyurdu. 
Bilgi’nin sosyal medya hesabın-
dan bir paylaşımla duyurduğu 
istifa açıklamasında şu ifade-
ler yer aldı: “Bugün itibariyle 
2018’den beri ifa ettiğim UID Ge-
nel Başkanlığı görevimden affı-
mı istedim. Gayret ve samimiyet 
ile çalışan tüm teşkilat mensubu 
kardeşlerime, samimi yönetim 
kurulu üyelerime ve özellikle 
değeri biçilmez bölge Başkanları-
ma, kısacası tüm dava erlerine en 
derin şükranlarımı sunuyorum” 
dedi.
Bilgi, Avrupalı Türk Demok-
ratlar Birliği’nin (UETD) Bosna 
Hersek’in başkenti Saraybosna’da 
21 Mayıs 2018’de düzenlediği 6. 
Olağan Genel Kurulu’nda genel 
başkan seçilmişti. Genel kurulda, 
UETD’nin adı da UID olarak de-
ğiştirilmişti.
Bilgi’nin istifasında eski İçişleri 
Bakanı Efgan Ala’nın teşkilattan 
sorumlu AKP Genel Başkan Yar-
dımcısı yapılmasında rol oyladığı 
ileri sürülüyor. Ala’nın seçildik-
ten sonra Bilgi ile çalışmak iste-
mediğini, onun yerine hemşerisi 
Bülent Güven ile çalışmak istedi-
ğini bildirdi. Halen UID’de genel 
başkan yardımcısı olan Güven’in 
yapılacak kongrede genel başkan 
seçilmesi bekleniyor. 
1997’de Hamburg’da SPD’ye 
üye olan Güven, belde, ilçe ve 
il yönetimlerinde görev yaptı. 
Aynı parti içindeki Türk Alman 
Forumu’nu kurdu ve uzun bir 
dönem bu forumun başkanlığını 
üstlendi. (YH) 
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Geçtiğimiz yıl tespit edilen ırkçı 
örgütlenme içinde yer alanların bir 
kısmına görevden el çektirilmişti. 
Buna rağmen yaşananlar basından 
ve kamuoyundan adeta sır gibi 
saklanmıştı. Konunun geçen hafta 
istihbarat örgütlerinin faaliyetlerini 
değerlendiren Federal Parlamento 
Kontrol Komisyonu’nda ele alın-
ması üzerine Savunma Bakanlığı 
basına bilgi verdi. MAD’nin yeni 
kadın başkanı Matina Rosenberg 
de gelişmeler hakkında komisyon 
üyesi milletvekillerini bilgilendirdi. 
MAD’nin önceki başkanı Christoph 
Gramm, yaz aylarında aşırı sağla 
yeteri kadar mücadele etmediği için 
Federal Savunma Bakanı Annegret 
Kramp-Karrenbauer tarafından gö-
revden alınmıştı. MAD, ordu içinde 
geçen yıl toplam 600 ırkçı olayın ya-
şandığını açıklamıştı.

8 KİŞİLİK IRKÇI HÜCRE   
TESPİT EDİLDİ
Ekim ayında Gramm’ın yerine ata-
nan Rosenberg’in verdiği bilgiye 
göre, Ulm kentinde MAD hesabı-
na çalışan 8 kişilik bir grubun, so-
rumlusuyla birlikte “Reichbürger” 
(İmparatorluk Vatandaşları) adlı 
ırkçı örgütle bağlantı oldukları-
nın tespit edildiğini belirtti. “Re-
ichbürger” adlı ırkçı-faşist örgüt, 
Federal Almanya’yı tanımaya-
rak Hitler dönemindeki 3. Reich 
İmparatorluğu’nu tanıyor. Bu ne-
denle mevcut devlet tarafından ve-
rilen kimlik ve pasaportları redde-
diyorlar. Bir çok yerde örgütlenen 
grup iç istihbarat örgütü Anayasayı 
Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından 
izleniyor.
Ulm’da görev yapan grubun faa-
liyetlerinden şüphelenen MAD, 
2019’da takibe alarak, izlemeye baş-
ladı. Grubun görevli olduğu daire-
nin çöp konteynerlerinde Reichbür-
ger adlı gruba ait yayınlar bulundu. 
Takipte olan istihbarat grubunun 
yönetici, kimi zaman izlendikle-
rinden şüphelense de faaliyetlerine 

devam etti. 

OPERASYON SIRASINDA  
GRUBUN LİDERİ İNTİHAR ETTİ
1 Aralık’ta 8 kişilik grubun ve iş-
yerlerine düzenlenen baskında çok 
sayıda malzemeye ve iletişim ciha-
zına el konuldu. 63 yaşındaki gru-
bun yöneticisi, atış sporları yapan 
gruplarda da yer alıyordu.
1988-2004 yılları arasında Federal 
Haberalma Teşkilatı’nda (BND) 
görevli olan söz konusu kişi daha 
sonra MAD’ye geçmişti. Yaşadığı 
Krumbach kasabasında MAD ajan-
ları tarafından takibe alınan söz ko-
nusu kişi arabasına binip hastaneye 
gittiği sırada silahını çekerek inti-
har etti. Açığa çıktığından emin ol-
duğu için intihar yolunu seçtiği ileri 
sürülüyor. Takipte olan istihbarat 
elemanları nasıl intihar ettiğine dair 
bilgi vermiyorlar ve gözden kaçır-
dıklarını söylemekle yetiniyorlar. 
Süddeutsche Zeitung’da yer alan 
haberde Reichbürger grubuyla 
bağlantılı olan hücrenin liderinin 

üzerinde bir mektup bulundu-
ğu ve bunun Parlamento Kontrol 
Komisyonu’na verildiği yazıldı. İd-
dialara göre mektupta özel neden-
lerden ötürü intihar ettiği yazılıyor.

SAVCILIK SORUŞTURMA  
BAŞLATTI
Ancak Memmingen Savcılığı, ölü-
me sebebiyet vermekten dolayı 
geniş kapsamlı bir soruşturma baş-
lattı. MAD’de de ülkedeki diğer 
istihbarat örgütlerini içindeki ırkçı 
örgütlenme hakkında bilgilendirdi. 
Ancak, ortaya çıkanın MAD içinde-
ki ırkçı yapılanmanın sadece küçük 
bir bölümü olduğu tahmin ediliyor. 
Ayrıca, aynı MAD’nin ordu içinde-
ki ırkçı örgütlenmelerle güçlü bir 
şekilde mücadele etmediği anlaşı-
lıyor.
Konuyla ilgili olarak bir açıklama 
yapan Savunma Bakanı Kramp-
Karrenbauer, “Anayasa düşmanla-
rına ordu içinde kesinlikle müsaa-
de etmeyeceğiz. Buna rağmen halk 
ordumuza güven duymaya devam 
etmeli” dedi. (YH)

Askeri istihbaratta  ırkçı örgütlenme
Almanya’da ordu içerisinde Anayasa’ya aykırı davranan grupları ortaya çıkarmakla görevli Askeri İstihbarat Örgütü (MAD) içinde aşırı 
sağcı bir hücrenin olduğu tespit edildi. Hücreye yönelik yapılan incelemelerden sonra, grubun sorumlusu intihar etti.

Irkçı grupların 
varlığı kanıtlandı
Almanya’da istihbarat teşkilat-
larının faaliyetlerinden sorumlu 
Federal Meclis Parlamento Kont-
rol Komitesi’nin (PKGr) araştır-
masında, Alman ordusunda aşırı 
sağcılarla ilişkili yapıların bulun-
duğu ispatlandı.
PKGr, Alman ordusunda aşı-
rı sağcıların yapıların bulunup 
bulunmadığının ve istihbarat 
servislerinin bu tür ağları ve 
bağlantıları ne kadar bildiğinin 
ortaya çıkarılması amacıyla bir 
rapor hazırladı. 
SSYüzlerce dosya incelenerek ve 
çok sayıda kişiyle konuşularak 
iki yıl içinde tamamlanan rapor-
da, ordu ve diğer güvenlik bi-
rimlerinin içinde aşırı sağcılarla 
bağlantılı yapıların bulunduğu 
ortaya konuldu.
Raporda, güvenlik birimlerinde-
ki aşırı sağcıların birbiriyle yakın 
bağlantılar içinde olduğuna işa-
ret edilerek, bu kişilerin internet 
üzerinden sosyal medya vasıta-
sıyla ve aynı zamanda silah bor-
salarında, atış eğitimi sırasında 
veya iş yerlerinde görüştükleri 
belirtildi.
İnternet üzerinden yapılan soh-
bet ortamlarında bu kişilerin 
silahlara yönelik belirgin bir il-
gisi olduğunun görüldüğüne 
dikkat çekilen raporda, aşırı sağ-
la mücadele konusunda Alman 
hükümetine özellikle istihbarat 
servislerinin birlikte çalışmasına 
ilişkin 8 maddelik bir öneri su-
nuldu.
Komisyon başkanı Roderich Ki-
esewetter (CDU), araştırma kap-
samında ülkede darbe planlayan 
bir “gölge ordunun” varlığına 
ilişkin ise şimdilik kanıtların 
bulunmadığını belirtti. Kiese-
wetter, ordu ve diğer güvenlik 
birimlerinin içinde aşırı sağcı 
örgütlerle bağlantısı olanların 
bulunduğunu, bu tür temasların 
sürdürülmesinin kabul edilmez 
olduğunu kaydetti.
Sol Partili Komisyon üyesi And-
re Hahn da, Askeri İstihbarat 
Servisini (MAD) eleştirerek, “Al-
man ordusunda aşırı sağcı soru-
nunun varlığı inkar edildi. MAD 
yakın zamana kadar yalnız kişi-
leri kontrol etti, ancak aşırı sağcı 
yapıları değil.” dedi. Hahn, araş-
tırmanın gizlilik sebebiyle tama-
mının kamuyla paylaşılmaması-
nı da eleştirdi. (YH)

Federal Parlamento’da anamuha-
lefet olan ırkçı-milliyetçi AfD’nin 
istihbarat tarafından izlenme olası-
lığının güçlendiği açıklandı. İki yıl-
dır AfD’nin faaliyetlerinin izlenme-
siyle hazırlanan bir raporda, parti 
içinde ırkçı örgütlenmelerin varlı-
ğını güçlü bir şekilde sürdürdüğü 
tespit edildi. Konuyla ilgili kararın 
ocak aynında verilmesi bekleniyor.
Eyalet İçişleri Bakanları 
Konferansı’na Anayasayı Koruma 

Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas 
Haldenwag tarafından sunulan 
raporda, AfD içinde yer alan neo-
nazi-aşırı sağcı “Flüge” grubunun 
güçlendiği ifade edildi. Buna örnek 
olarak, en son Kalkar’da yapılan 
AfD genel kongresindeki gelişme-
ler gösterildi. 
Kongreye katılan delegelerin yarı-
sının bu gruptan olduğu raporda 
belirtildi. 
BfV daha önce Thüringen Eyalet 

Başkanı Bjön Höcker’in başını ekti-
ği grubun aşırı sağcı olduğunu ilan 
etmiş ve AfD’den bu grubun dağı-
tılmasını talep etmişti. Aksi takdir-
de partinin izleneceği belirtilmişti.
Bir bilirkişi heyeti tarafından hazır-
lanan raporda, AfD’nin milletve-
killerinin yüzde 20’sinin bu gruba 
yakın olduğu da tespit edildi. Doğu 
Almanya’daki AfD örgütleri daha 
önce istihbarat tarafından takibe 
alınmıştı. (YH)

AfD istihbarat tarafından takibe alınacak mı?



SERDAR DERVENTLİ

IG Metall ve Gesamtmetall’in böl-
ge örgütleri 2021 toplu iş görüşmele-
rine başladılar. 14 Aralık günü Ham-
burg’da (Bezirk Küste) sahil bölgele-
rindeki 140 bin emekçiyi kapsayan
görüşmeler yapıldı. Gazetemiz bas-
kıya ve dağıtıma hazırlandığı gün-
lerde 16 Aralık günü NRW, BW, Ber-
lin & Brandenburg, Aşağı Saksonya
bölgelerinde, 17 Aralık günü Hes-
sen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Os-
nabrück-Emsland, Saksonya-Anhalt
ve Bavyera’da ve 18 Aralık günü ise
Thrüringen ve Saksonya’da ilk tur
görüşmeleri yapılacaktı.

Almanya’nın en büyük işkolu olan
metal ve elektro sanayisinde 4 mil-
yon civarında emekçi çalışıyor. Bu
sanayi dalındaki otomobil gibi kilit
sektörler de gözetildiğinde metal TİS
görüşmelerinin diğer işkollarını çok
yakından ilgilendirdiği görülecektir. 

SON UZLAŞMA NE GETİRDİ?
Bu yılın başında IG Metall metal

işverenlerine önerdiği moratoryum-
la yürürlükteki TİS’leri 9 ay uzatarak
ücretlerin dondurulmasına onay
vermişti. Karşılığında ise metal işve-

renleri ekonomik kriz ve korona sal-
gınını nedeniyle işçi çıkarmayacak-
lardı. Bunun üstüne Federal Hükü-
mette işten çıkarmaların önüne geç-
mek için kısa çalışma parası yönet-
meliğini değiştirerek ödeme süresini
uzattı. Yine işyerlerini koruma adına
ekonomik durumları kötüleşen şir-
ketlerin yasal olan iflas bildirim zo-
runluluğunu 2021 yılına kadar erte-
ledi.

Ayrıca işletmeleri korumak için
devlet kasalarının kapıları neredey-
se sonuna kadar açıldı; 1,4 trilyon
Euro hacminde devasa ve çok yönlü
kurtarma paketi sermayenin emrine
sunuldu. 

Kısacası “işyerlerini koruma” adı-
na IG Metall’in moratoryum öner-
mesine gerek yoktu, devlet sermaye-
sine birçok olanak sundu ve sunma-
ya devam ediyor. IG Metall yönetici-
lerinin hoşuna gitmese de; özellikle
son 12 ay içinde “sosyal partnerci-
lik” adına sermayenin rekabet gücü-
nü korunmasını gözeten ve metal e-
mekçilerinin aleyhine gelişen durum
“istenmeyen ama kabul edilebilecek
tali hasar” (“kollateralschaden”) ola-
rak sineye çekildi.

IG Metall yönetiminin “tali hasar”
olarak sineye çektiği (tabi kendileri-
ni böyle demiyor) durumda yüz bin-
lerce emekçinin hakları gasp edildi,
on binlercesi işten atılmaya bekler
durumda. Sözleşmeleri tek taraflı
fesheden, sendikaya, “bizimle masa-
ya oturacaksanız bizim koşulları-
mızda oturacaksınız” diye rest çeken
sadece MAN ve Continental değil,
bunlar sadece, en büyüklerden ol-
duklarından, göze batanları.

ÖNEMLİ OLAN İŞ Mİ?
Alman Sanayicileri Birliği BDI’nin

bir dönemler başkanlığını yapan ve
kısa bir süre öncesine kadar AfD ile
ortak hareket eden Hans-Olaf
Henkel, 1999 sonbaharında Die Welt
gazetesine yazdığı bir yorumun baş-
lığını “Sosyal, iş yaratan şeydir”
(“Sozial ist, was Arbeit schafft”) ola-
rak koymuştu. Henkel’i böyle bir ya-
zı yazmaya zorlayan şey ise o dö-
nem* gündemde olan “sosyal ada-
let” tartışmalarıydı. Halkın önemli
bir bölümü tekellerin ve servet sa-
hiplerinin vergi yükü artırılmasını
ve işsizler üzerinde baskıların sona
erdirilmesini talep ediyordu.

Henkel’in bu sözü sadece burjuva
medyada yankı bulmadı, etkisi kısa
süre içinde SPD içinde olduğu gibi
sosyal demokrat sendika merkezleri-
ne kadar yaygınlaştı. Bundan böyle
“önemli olan işti”. Daha doğrusu ne
tür çalışma ve ücret koşullarında
olursa olsun istihdam altında olmak-
tı. Bu neoliberal mantığın devamın-
da ise Hartz yasaları yürürlüğe
girdi.

Bugünde sosyal demokrat sendika
merkezlerine hakim neoliberal man-
tık bu: Önemli olan işyerlerinin ko-
runması! Hem ne pahasına olursa ol-
sun. Bugün yüzlerce metal fabrika-
sında işçiler ücret karşılığı olmadan
haftada 2-4 saat fazla çalışıyorlar.
“İşyerini koruma” adına Noel ikra-
miyeleri, izin paraları yok denecek
düzeye çekildi, vardiya zamları dü-
şürüldü, her yıl bir milyar saat dola-
yında fazla mesainin karşılığı ise hiç

ödenmiyor. Tüm bunca feragat iş-
yerlerinin korunması adına yapılı-
yor.

Karşılığında ne oluyor, işyerleri
gerçekten güvence altında mı? MAN
ve Continental örnekleri biliniyor. IG
Metall sadece kendi örgütlü olduğu
alanda (özellikle otomotiv ve maki-
ne sanayisinde) 250 bin işyerinin
akut tehdit altında olduğunu söylü-
yor. 

Yani; önemli olan herhangi bir iş
değil. Önemli olan insanın çalıştığı
işten elde ettiği ücretle insanca geçi-
nebilmesidir. Sadece bu da değil!
Aynı zamanda çalışma koşulları in-
sanca olmalı, fiziksel ve psikolojik
rahatsızlıklara neden olmamalı. Ö-
nemli olan iyi bir iş! 

TALEPLER NE İÇERİYOR?
Başında bulunduğumuz bu TİS

döneminde IG Metall “işyerlerini ve
ücretlerin güvenceye almak, dijital
ve ekolojik dönüşümü adil düzen-
lenmek” (“Arbeitsplätze und Ein-
kommen sichern, digitalen und öko-
logischen Wandel fair gestalten”)
istiyor.

Sendikanın ileri sürdüğü taleplere
bakıldığında ücret talebi olarak ileri
sürüldüğü düşünülen “yüzde 4”
işçiler için yüzde 4 ücret artışı anla-
mına gelmiyor. Bayern ve Baden
Württemberg Büyük TİS komisyon-
larında yapılan tartışmalarda sendi-
ka yöneticileri, “Gelirleri güçlendir-
mek için, 12 aylık bir dönem için
yüzde 4 hacminde ücret artışı” tale-
bini şöyle açıklıyorlar: “Bu hacim
(yani %4) aynı zamanda istihdamı
korumaya yönelik çalışma süreleri-
nin düşürülmesi önleminde kısmi
ücret denkleştirilmesi için de kulla-
nılacaktır”.

Somut olarak yüzde 1,5’luk bir pa-
yın işyerlerini korumaya, yüzde
1,5’lik bir payın gelecek yatırımlara
ve yüzde 1 gibi bir miktarın ise ücret
artışına yansıması planlanıyor. Yani
metal işçilerin gelirlerine yansıyacak
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Metalcileri ne bekliyor?Almanya’nın en büyük
işkolunda TİS
görüşmelerinin ilk turu
başladı. IG Metall, “Yüzde
4 hacimli taleple” masaya
oturmasına karşın işçiler
reel ücret kaybıyla karşı
karşıya kalabilirler. Bu TİS
döneminde sorun sadece
ücretleri ve istihdamı
korumak olmayacak, aynı
zamanda sözleşmelerin
kolektif koruma rolünü
korumakta gündemde. 

Devamı yan sayfada



SERDAR DERVENTLİ

IG Metall ve Gesamtmetall’in böl-
ge örgütleri 2021 toplu iş görüşmele-
rine başladılar. 14 Aralık günü Ham-
burg’da (Bezirk Küste) sahil bölgele-
rindeki 140 bin emekçiyi kapsayan
görüşmeler yapıldı. Gazetemiz bas-
kıya ve dağıtıma hazırlandığı gün-
lerde 16 Aralık günü NRW, BW, Ber-
lin & Brandenburg, Aşağı Saksonya
bölgelerinde, 17 Aralık günü Hes-
sen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Os-
nabrück-Emsland, Saksonya-Anhalt
ve Bavyera’da ve 18 Aralık günü ise
Thrüringen ve Saksonya’da ilk tur
görüşmeleri yapılacaktı.

Almanya’nın en büyük işkolu olan
metal ve elektro sanayisinde 4 mil-
yon civarında emekçi çalışıyor. Bu
sanayi dalındaki otomobil gibi kilit
sektörler de gözetildiğinde metal TİS
görüşmelerinin diğer işkollarını çok
yakından ilgilendirdiği görülecektir. 

SON UZLAŞMA NE GETİRDİ?
Bu yılın başında IG Metall metal

işverenlerine önerdiği moratoryum-
la yürürlükteki TİS’leri 9 ay uzatarak
ücretlerin dondurulmasına onay
vermişti. Karşılığında ise metal işve-

renleri ekonomik kriz ve korona sal-
gınını nedeniyle işçi çıkarmayacak-
lardı. Bunun üstüne Federal Hükü-
mette işten çıkarmaların önüne geç-
mek için kısa çalışma parası yönet-
meliğini değiştirerek ödeme süresini
uzattı. Yine işyerlerini koruma adına
ekonomik durumları kötüleşen şir-
ketlerin yasal olan iflas bildirim zo-
runluluğunu 2021 yılına kadar erte-
ledi.

Ayrıca işletmeleri korumak için
devlet kasalarının kapıları neredey-
se sonuna kadar açıldı; 1,4 trilyon
Euro hacminde devasa ve çok yönlü
kurtarma paketi sermayenin emrine
sunuldu. 

Kısacası “işyerlerini koruma” adı-
na IG Metall’in moratoryum öner-
mesine gerek yoktu, devlet sermaye-
sine birçok olanak sundu ve sunma-
ya devam ediyor. IG Metall yönetici-
lerinin hoşuna gitmese de; özellikle
son 12 ay içinde “sosyal partnerci-
lik” adına sermayenin rekabet gücü-
nü korunmasını gözeten ve metal e-
mekçilerinin aleyhine gelişen durum
“istenmeyen ama kabul edilebilecek
tali hasar” (“kollateralschaden”) ola-
rak sineye çekildi.

IG Metall yönetiminin “tali hasar”
olarak sineye çektiği (tabi kendileri-
ni böyle demiyor) durumda yüz bin-
lerce emekçinin hakları gasp edildi,
on binlercesi işten atılmaya bekler
durumda. Sözleşmeleri tek taraflı
fesheden, sendikaya, “bizimle masa-
ya oturacaksanız bizim koşulları-
mızda oturacaksınız” diye rest çeken
sadece MAN ve Continental değil,
bunlar sadece, en büyüklerden ol-
duklarından, göze batanları.

ÖNEMLİ OLAN İŞ Mİ?
Alman Sanayicileri Birliği BDI’nin

bir dönemler başkanlığını yapan ve
kısa bir süre öncesine kadar AfD ile
ortak hareket eden Hans-Olaf
Henkel, 1999 sonbaharında Die Welt
gazetesine yazdığı bir yorumun baş-
lığını “Sosyal, iş yaratan şeydir”
(“Sozial ist, was Arbeit schafft”) ola-
rak koymuştu. Henkel’i böyle bir ya-
zı yazmaya zorlayan şey ise o dö-
nem* gündemde olan “sosyal ada-
let” tartışmalarıydı. Halkın önemli
bir bölümü tekellerin ve servet sa-
hiplerinin vergi yükü artırılmasını
ve işsizler üzerinde baskıların sona
erdirilmesini talep ediyordu.

Henkel’in bu sözü sadece burjuva
medyada yankı bulmadı, etkisi kısa
süre içinde SPD içinde olduğu gibi
sosyal demokrat sendika merkezleri-
ne kadar yaygınlaştı. Bundan böyle
“önemli olan işti”. Daha doğrusu ne
tür çalışma ve ücret koşullarında
olursa olsun istihdam altında olmak-
tı. Bu neoliberal mantığın devamın-
da ise Hartz yasaları yürürlüğe
girdi.

Bugünde sosyal demokrat sendika
merkezlerine hakim neoliberal man-
tık bu: Önemli olan işyerlerinin ko-
runması! Hem ne pahasına olursa ol-
sun. Bugün yüzlerce metal fabrika-
sında işçiler ücret karşılığı olmadan
haftada 2-4 saat fazla çalışıyorlar.
“İşyerini koruma” adına Noel ikra-
miyeleri, izin paraları yok denecek
düzeye çekildi, vardiya zamları dü-
şürüldü, her yıl bir milyar saat dola-
yında fazla mesainin karşılığı ise hiç

ödenmiyor. Tüm bunca feragat iş-
yerlerinin korunması adına yapılı-
yor.

Karşılığında ne oluyor, işyerleri
gerçekten güvence altında mı? MAN
ve Continental örnekleri biliniyor. IG
Metall sadece kendi örgütlü olduğu
alanda (özellikle otomotiv ve maki-
ne sanayisinde) 250 bin işyerinin
akut tehdit altında olduğunu söylü-
yor. 

Yani; önemli olan herhangi bir iş
değil. Önemli olan insanın çalıştığı
işten elde ettiği ücretle insanca geçi-
nebilmesidir. Sadece bu da değil!
Aynı zamanda çalışma koşulları in-
sanca olmalı, fiziksel ve psikolojik
rahatsızlıklara neden olmamalı. Ö-
nemli olan iyi bir iş! 

TALEPLER NE İÇERİYOR?
Başında bulunduğumuz bu TİS

döneminde IG Metall “işyerlerini ve
ücretlerin güvenceye almak, dijital
ve ekolojik dönüşümü adil düzen-
lenmek” (“Arbeitsplätze und Ein-
kommen sichern, digitalen und öko-
logischen Wandel fair gestalten”)
istiyor.

Sendikanın ileri sürdüğü taleplere
bakıldığında ücret talebi olarak ileri
sürüldüğü düşünülen “yüzde 4”
işçiler için yüzde 4 ücret artışı anla-
mına gelmiyor. Bayern ve Baden
Württemberg Büyük TİS komisyon-
larında yapılan tartışmalarda sendi-
ka yöneticileri, “Gelirleri güçlendir-
mek için, 12 aylık bir dönem için
yüzde 4 hacminde ücret artışı” tale-
bini şöyle açıklıyorlar: “Bu hacim
(yani %4) aynı zamanda istihdamı
korumaya yönelik çalışma süreleri-
nin düşürülmesi önleminde kısmi
ücret denkleştirilmesi için de kulla-
nılacaktır”.

Somut olarak yüzde 1,5’luk bir pa-
yın işyerlerini korumaya, yüzde
1,5’lik bir payın gelecek yatırımlara
ve yüzde 1 gibi bir miktarın ise ücret
artışına yansıması planlanıyor. Yani
metal işçilerin gelirlerine yansıyacak
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miktar en iyi durumda yüzde 1 do-
layında olacak.

Gündeme olan “dört günlük çalış-
ma haftası” ise “gerekli görüldüğün-
de” uygulanmak üzere talep edili-
yor. İşletmede üretimin düşmesi
bekleniyorsa işçi çıkarmak yerine
haftalık çalışma günleri 5 günden
dörde düşürülecek. Bugün metal
sektöründe haftada 5 gün için 35
saat geçerli olduğuna göre haftada 4
gün için 28 saat geçerli olmalı. Ama
IG Metall Genel Başkanı Jörg
Hofmann, dört günde 32 saat çalışıl-
masını öneriyor. Bu ise pratikte ola-
rak daha uzun süre çalışma ve daha
fazla stres anlamına geliyor. Çünkü
metal patronları haftada 35 saatte
yaptırdıklarını 32 saatte yaptırma
fırsatı yakalamış olacaklar.

Bugün uygulamada olan kısa
çalışma parası yasası yerine toplu
sözleşme geçirilecek. Veya bir başka
deyişle kısa çalışma uygulamasının
tüm yükü işçilerin sırtına yıkılacak.
Tabi bu uygulama esnek çalışma
modellerinin daha fazla gündeme
gelmesinin de önünü biraz daha aça-
cak.

Sendikanın taleplerle ilgili yaptığı
açıklamalar bir kez daha incelendi-
ğinde, IG Metall genel merkezinin
sözleşmelerle ilgili bir süredir gün-
deminde olan “sözleşmeli bireysel
çözümler”, (“tarifliche individuelle
Lösungen”) uygulamasını yaygın-
laştırma eğiliminde olduğu görüle-
cektir. Bu ise sözleşmelerin “kolektif
koruyucu” işlevini önemli ölçüde
yitirmesine neden olacaktır – tabiri
caizse “her koyun kendi bacağından
asılır” uygulamasına geçiş anlamına
gelecektir.

SON OLARAK
TİS dönemleri başladığında ser-

maye yanlısı basında “gereksiz ritü-
ellerden” söz etmek moda oldu.
Milyonlarca işçi ve emekçi açısından
son derece hayati öneme sahip olan
bir süreç “gereksiz ritüele” indirge-
nerek meşruluğu sorgulanır hale
getiriliyor. İster fabrikalarda talebin
belirlenme süreci olsun, ister görüş-
me aşamasında gündeme gelen
uyarı grevleri ve süresiz grevler
olsun tüm bunlar sermaye basını
için “gereksiz ritüelden” ibaret.

Emekçiler için de bu süreç bir ritü-
el değil. Emekçiler için bu süreç
çıkarları uzlaşmaz olan iki sınıfın
karşı karşıya gelerek var olan duru-
mu kendi lehlerine çevirmeye çalış-
tıkları, gerektiğinde süresiz grev ve
lokavt araçlarıyla mücadele ettikleri,
sürekli gündemde olan sınıf müca-
delesinin önemli bir dönemidir.
Dolayısıyla sınıfın çıkarlarını göze-
ten tüm emekçiler de bu dönemi
böyle algılamalı ve ona göre davran-
malılar.

* SPD/Yeşiller koalisyonu hükümette sermaye

yanlısı politikalara ağırlık verirken WASG’nin

kurulma çalışmaları başlamış, işsizlik ve “sosyal

adalet” üzerine çok yaygın tartışmalar devam

ediyordu.
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IG Metall sendikası temsilcileri ve işveren örgü-
tü Nordmetall temsilcileri, Hamburg Radisson
Blu Hotel'de buluşarak metal-elektronik
işkolunu kapsayan TİS'ler için ilk görüşmeyi
gerçekleştirdiler. Yaklaşık 2,5 saat süren ilk tur
görüşmede sendikanın, istihdam ve yüzde dört
ücret zammı elde etmek için on iki ayı
kapsaması talepleri görüşüldü. Salgın nedeniyle
her hangi bir miting ve eylem yapılmadı.

SİNAN ÖZBOLAT

Kuzey Almanya bölgesinde metal
ve elektrik endüstrisindeki yaklaşık
140 bin emekçiyi kapsayan TİS
görüşmeleri başladı. Taraflar görüş-
me öncesinde otelin önünde ortak
bir basın açıklaması yaparak görüş-
lerini ifade ettiler. Metal işverenleri
birliği Nordmetall adına Lürssen ter-
sanesinin personel müdürü Lena
Ströbele ve IG Metall kuzey bölge
sorumlusu Daniel Friedrich kısa bir
açıklama yaptılar.

Nordmetall Temsilcisi Lena
Ströbele yaptığı açıklamada, beklen-
diği üzere, “korona krizi nedeniyle
çalışanlarını elde tutmaya çalıştıkla-
rını” belirterek, “ücret artışı yapma-
nın koşullarının olmadığını” ve asıl
olarak, “sektörü korumak için birlik-
te daha fazla çabaya ihtiyaç olduğu-
nu” söyledi.

IG Metal sendikası adına konuşan
Daniel Friedrich de yaptığı açıkla-
mada, "Sektördeki herkes için uy-
gun bir gelecek paketine ihtiyacımız
var. Özellikle havacılık ve gemi sana-
yisinde krizden ağır etkilenen şirket-
ler ve şu anda yüksek talep gören tıp

teknolojisi alanında çalışanları için,
istihdamı güvence altına almaya
yönelik araçları daha da geliştirmek
istiyoruz. Kısmi ücret tazminatıyla,
dört günlük çalışma haftası; yatırım,
ürün ve üretim yeri taahhütleriyle
gelecekteki şirket toplu sözleşmeleri
için bir çerçeve oluşturmak ve çalı-
şanların gelirini korumak gibi talep-
lerimiz var." Friedrich, Doğu
Almanya'daki işçiler ve çırakların
durumunun ise daha sonraki müza-
kerelerde tartışılacağını dile getirdi.

IG Metall temsilcisinin de “ortak
çıkarlara” vurgu yapması ve işve-
renlerden “yapıcı bir yaklaşım bek-
lediklerini” söylemesi dikkat çekti:
“Şu anda krizde, sosyal ortaklık
kendini kanıtlamak zorunda. Mü-

zakere masasında uygulanabilir
çözümler bulmak istiyoruz. Mart
ayı sonuna, barış süresinin bitimine
kadar daha zaman var” diyerek
masada talepleri kabul edilmezse,
uyarı grevlerinin gündeme gelebile-
ceğine işaret etti.

IG Metal Jugend temsilcisi Onno
Mellies (STILL GmbH işçisi) de
TİS'ler konusunda yaptığı açıkla-
mada, çalışma saatlerinin kısaltıla-
rak iş güvencesinin sağlanması ve
gençlerin geleceğini güvence altına
alacak taleplerin kabul edilmesine
ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Kuzey bölgesinin ikinci tur gö-
rüşmesi 18 Ocak 2021'de yine
Hamburg'da yapılacak.

ALİ ÇARMAN

Almanya'da da salgındaki yükse-
lişe rağmen fabrikalar kapanmıyor
ve yüzlerce hatta binlerce işçinin
çalıştığı işyerlerinde üretim süreci
devam ederken işçiler tedirginlik
içinde işe gitmek zorunda bırakılı-
yor.

Metal işçilerinin yoğun olduğu
bölgelerin başında gelen Stuttgart ve
çevresinde, özellikle otomotiv sektö-
ründe gündemde olan yenilikler,
fabrikaları başka ülkelere taşıma
planları ve dijitalleşme gibi gelişme-
ler işçileri önemli ölçüde etkilerken,
işten atmalar, cumartesi günleri
çalışma ve 35 saat olan haftalık çalış-
ma saatlerinin artırılması gibi tehdit-
ler gündemde.

Metal işkolundaki TİS süreciyle
birlikte fabrikalarda hareketlilik baş-
ladı. IG Metall sendikası bu nedenle
zaman zaman eylemler düzenliyor.

Sendikanın başlattığı “Dayanışma
Kazandırır” kampanyasına katılım-
lar da beklenenin çok üzerinde ger-
çekleşiyor. Fabrika önlerinde irili
ufaklı eylemler, işçilerin imzalayıp
topladıkları dayanışma kartları ile
işten atmalara dikkat çekiliyor.

"DİRENİŞİ BÜYÜTELİM"
IG Metall şubesinin çağrısıyla

Stuttgart’ta Ludwigsburg Forum’un
önünde bir miting gerçekleştirildi.
29 fabrikadan sendika ve işyeri işçi
temsilcisi 350 işçinin katıldığı
mitingde konuşan sendikanın Baden
Württemberg Şubesi Başkanı Roman

Zitzelberger, “Daha önceleri bu alan-
da binlerce işçi ile mitingler yaptık.
Bugün ise korona koşullarında 350
işçi ile yapıyoruz. Bu başarı sizlerin
kararlı ve mücadeleden yana oldu-
ğunuzu gösteriyor, geleceğimiz için
birlikte hareket etmeye devam ede-
ceğiz” dedi.

2021 yılı sonuna kadar tamamen
kapatılması düşünülen Bosch fabri-
kasından genç bir işçi de büyük bir
heyecanla yaptığı konuşmasında,
“Geleceğimizin yok edilmesine, fab-
rikanın Macaristan’a taşınmasına
karşı direnişi büyütelim” dedi. Genç
işçinin çağrısı dakikalarca alkışlandı.

Eski bir sendikacı olan Die
Linke/Sol Parti Eş Başkanı Bernd
Riexinger de mitinge katılarak işçile-
rin yanında olduğunu belirtti.

TİS görüşmeleri Hamburg’da başladı

IG Metall Kuzey Bölge Başkanı Daniel Friedrich ve Nordmetall Başkanı Lena Ströbele 

Metal işçileri alanlarda:

Dayanışma kazandırır



Salgın döneminde iş yükünün arttığı alanlardan
biri de kargo ve kurye işleri oldu. Yemek servis
şirketi “Lieferando” da emekçilerin pandemi
dönemindeki çalışma koşulları ve bu sektördeki
emekçilerin hakları için başlatılan “Limitte
(sınırda) Teslim” kampanyasıyla ilgili aktivist
Orry Mittenmayer gazetemizin sorularını
yanıtladı.

EREN GÜLTEKİN

Öncelikle sendikal çalışmalarınız
konusuyla başlayalım...

Aslında, sendikada o kadar uzun
süreden beri yer almıyorum. Gönül-lü
olarak çok şey yapıyorum. Her şey, üç-
dört yıl önce Deliveroo'da bisiklet kur-
yesi olarak yiyecek teslim işinde çalı-
şırken (Ağustos 2019'dan beri
Almanya'da bu iş durduruldu) başla-
dı. İyi bir ücret almıyorduk, çoğu
zaman maaşlar ödenmiyordu, alınan
kararlara katılıma hakkımız yoktu,
sadece 6 aylık sabit süreli sözleşmeleri-
miz vardı. Bisiklet ve cep telefonlarını
kendimiz ve asgari ücretle ödememiz
gerekiyordu. Benim için zor bir
zamandı ve diğer çalışanlar gibi ben de
oldukça çaresizdim. Bir meslektaşımız
bizimle ilgilenecek bir sendika olduğu-
nu söyleyene kadar pes etmenin eşi-
ğindeydik. Sendikaların ne olduğunu,
neden var olduklarını bile bilmiyor-
duk ve sadece bir göz atmak için sen-
dikaya gittik. NGG sendikası bizi üye
yaptı, eğitti ve tek tek geliştirdi.
Kendimizi örgütledik ve bir işyeri tem-
silciliği kurduk. Bir süre Deliveroo'da-
ki ilk işyeri işçi temsilciliğinin başkan-
lığını yaptım ve o zamandan beri taban
sendikası çalışmasından başka bir şey
yapmıyorum ve bu konuda çaba harcı-

yorum.

Birdenbire işçi temsilcilikleri ortaya
çıktığında işveren nasıl tepki verdi?

İşyeri işçi temsilcilikleri halk arasın-
da çok olumlu algılanmakta ve aynı
zamanda çok yaygın. Ancak iş,
Deliveroo gibi bir şirkette bir BR kur-
maya geldiğinde, o zaman savaş anla-
mına gelir. İş gücünün yaklaşık yüzde
80'inin BR için oy kullandığı günden
beri Deliveroo, tüm sabit süreli sözleş-
meleri bir gecede serbest meslek söz-
leşmelerine dönüştürdü. Sonuç olarak,
çalışanların artık hiçbir hakkı, hiçbir
talebi ve demokratik katılımı yoktu.
Deliveroo bizi bölmek ve ezmek istedi.
Ayrıca yasal işlem başlatmamıza rağ-
men sözleşmelerimize de sabit bir süre
vermediler. BR üyeleri bir yandan işten
çıkarılmaya karşı korunurken, diğer
yandan süresi dolan sözleşmelere
karşı korunmuyor. Bu nedenle, BR
üyelerinin kalıcı sözleşmelerin iptaline
karşı korunmasını sağlamak için de
mücadele ediyoruz.

“Sınırda Teslim” kampanyasının
kurucularından birisiniz. Bize bu
girişimden bahseder misiniz, neden
başladı bu kampanya?

"Sınırda Teslim" kampanyası,
Deliveroo'nun tavrına cevaben yakla-
şık 3 yıl önce başladı. O dönemde hal-
kın bizim iş anlaşmazlığımız hakkında
hiçbir bilgisi yoktu, bunun çok yalnız
ve karanlıkta kalan bir mücadele oldu-
ğunu biliyorduk. Önce şirketlerin nasıl
çalıştığına baktık: Çok fazla pazarlama
yapıyorlar ve çok fazla sosyal medya
kullanıyorlar. Bunu onlardan daha iyi
yapabileceğimizi, daha çok ve daha iyi
kaynağımız olduğunu kavradık. Sonra
onları kendi silahlarıyla vurmaya çalış-
tık. Başlangıçta sadece Delive-roo'ya
dikkat çekmek amacıyla bir platform
başlattık. Ancak bu olumlu anlamda
geri tepti: Halktan çok fazla dayanışma
ve ilgi gördük. Basında büyük yankı
bulduk ve: "Tamam, bunu tüm tesli-
mat hizmetleri için yapacağız, bunu
Foodora, Lieferan-do vb. için de yapa-
cağız." dedik.

İş durumlarını ve koşullarını bildir-
mek isteyen herkese anonim bir plat-
form sunmak ve sorunları olan ancak
işverenlerinin tepkisinden korkan tüm
kuryeler ve tedarikçiler için bir temas
noktası sunmak istedik. O zamandan
beri çalışma koşulları ve olaylar hak-
kında düzenli olarak haberler yapıyor
ve dikkati biraz odaklamaya çalışıyo-
ruz, ancak aynı zamanda demokratik
katılımı savunmak isteyen, böylesine
dağınık bir işyerini nasıl daha iyi hale
getirebileceğine dair ipuçları arayan
kuryeler için bir tür danışma platfor-
muyuz. Platformumuz örgütlemek,
tavsiyelerde bulunmak, meslektaşları-
mızın yanında durmak ve ardından
NGG sendikası ile birlikte meslektaşla-

rımızı aktif olarak desteklemek gibi
işlevlere sahip.

Mevcut salgında durumunda iş
koşulları ne durumda, kuryeler iyi
korunuyor mu?

İlkbaharda Lieferando açıkça yalan
söyledi. Bisikletli kuryelerin hepsinin
korunacağını ve dezenfektan ve maske
verileceğini belirten bir basın bülteni
yayınladılar, ancak iç durum tamamen
farklıydı. İşçi temsilcileri öfkelenerek
bize başvurdu. Daha sonra birlikte
düşündük ve Change.org'da bir imza
kampanyası başlattık. Şu anda 11 bin
kişi imzaladı ve dilekçe halen devam
ediyor. Herkes bunu imzalayabilir ve
bizi destekleyebilir. Lieferando bisik-
letle servis yapanları umursamıyor,
BR'ler çoğu zaman ciddiye alınmadık-
larından, Lieferando'nun iş güvenliği
ile ilgili tekliflere ve iş konseyiyle yapı-
lan anlaşmalara genellikle uymadığın-
dan şikayet etmeye devam ediyor.
Tedarikçilerin en çok kim olduğuna
bakarsanız, bu sektörde çalışan çok
sayıda göçmen ve marjinal topluluk-
lardan oluştuğunu görürsünüz.
Birçoğu işsiz ya da ikinci bir işle “tak-
viye” yapmak zorunda, kesinlikle bu
işe ihtiyaçları var ve Lieferando gibi
şirketler bu durumdan acımasızca
yararlanıyor ve onları böyle korunma-
sız koşullara zorluyor. Çalışanların
genellikle bu durumu kabul etmekten,
paraya ihtiyaçları olduğu için hasta
olsalar bile çalışmaktan başka seçenek-
leri yok. Desteğimize, daha güçlü bir
dayanışmaya ve tüm branşı göz önün-
de bulundurarak daha güçlü bir sınıf
bilincine ihtiyaçları var.

MAHİR ŞAHİN

ThyssenKrupp'ta 11 bin çelik işçisi
işini kaybetmekle tehdit ediliyor,
ancak Yönetim Kurulu'na bir milyon
euroluk ikramiye ödeniyor. Bu ikrami-
yenin verilme nedeni 'korona kriz
yönetimi'! Bu açıktan bir sınıf mücade-
lesidir; çıkar çatışması, şu anda Thys-
senKrupp Steel'de olduğu gibi daha
net şekilde kendini göstermez.

Öte yandan kısa çalışmaya gönderi-
len on binlerce çelik işçisi gelecekleri
için endişeli ve şirket daha fazla kesinti
planlıyor. ThyssenKrupp IG Metall
Temsilciliği'nden (VKL) yapılan açıkla-
mada, “Tekelin tamamında son mali
yılda sadece kötü haberler, kötü ruh

hali ve gelecek için büyük korkular
vardı. 16 bin çalışan tatil ücretinden
vazgeçti” deniyor.

VKL, yönetim kurulunun da ikrami-
yeden gönüllü olarak vazgeçmesini
talep ediyor.

THYSSENKRUPP DEVLET YARDIMI
İSTEMİYOR

ThyssenKrupp, çelik bölümünü
devletin yardımı olmadan iyileştirme-
ye karar verdi. Ayrıca şirket, kemer
sıkma programını daha da sertleştire-
ceğini duyurdu. Bu, çelik işçilerini zor
zamanların beklediği anlamına geli-
yor. 

IG Metall ve işyeri işçi temsilciliği
(BR) bu açıklamaya öfkeyle tepki gös-
terdi, sendika bunun sorumsuzluk

olduğunu söylüyor. IG Metall, devlet
müdahalesi için çaba harcıyor ve sen-
dika ile BR, 2026'ya kadar işletmeye
bağlı nedenlerle işten çıkarmaları hariç
tutan şimdiki toplu sözleşmeye uyul-
masını talep ediyor.

İşveren şirketi satma seçeneğini de
göz ardı etmiyor. Muhtemelen İngiliz
rakip Liberty Steel'den teklif var. Karar
ilkbaharda verilecek.

ÇANLAR DİRENİŞ İÇİN ÇALIYOR
Çelik bölümüne ne olursa olsun, ister

şirketin satışı isterse yenilenmesi olsun,
şirketin yeniden yapılandırma planları-
na karşı açık olan şey çelik işçilerinin
buna karşı çıkması gerektiği. 

Çelik işçileri mücadelede deney sahi-
bi; geçtiğimiz ekim ayı ortasında

Düsseldorf sokaklarında 3 bin işçi vardı
ve çelik işçileri geleneksel olarak iyi
örgütlenmiş, kendilerini savunmakla
ünlü oldukları için bu saldırıları da bas-
tırabilirler. Çelik işçileriyle dayanışma
ise her zamankinden daha da gerekli.

Yalnızca ThyssenKrupp'ta değil,
diğer birçok şirkette yeniden yapılan-
dırma planları ve işyeri yok etmeler
var. İşverenlerin 'yüzde sıfır' abluka
politikası nedeniyle iş sözleşmesi
görüşmeleri gittikçe zorlaşıyor.
İşverenlerin işçilerin kazanımlarına
sürekli saldırdıkları bu aşamada, işçi-
lerin örgütlülüğünü artırarak sendika-
ların gücünü genişletmek ve tam ücret
karşılığı 30 saatlik iş haftası için müca-
dele başlatmanın zamanı gelmiştir.
(Duisburg/YH)
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'Onları kendi silahlarıyla vurmaya çalıştık!'

   -

Yemek servisi çalışanları, sorunlarına çare arıyor:

TKS’te işçilere kesinti menajerlere ikramiye



Geçtiğimiz haftalarda Coca Cola’nın Liederbach-
'daki üretim tesisinin kapatılması protesto edildi.
Yaklaşık 250 işçinin işten çıkartılması isteniyor-
du. Tam da pandemi sürecinde bu kadar işçinin
işten atılması, her zaman olduğu gibi dünya
markası tekelin daha fazla kar elde etmek iste-
mesi. Coca Cola Almanya'da 2010 yılında 12 bin
kişiyi istihdam ederken bugün 7 bin 500 kişi
çalışıyor. Fabrikanın işyeri işçi temsilciliği
başkanı İmdat Erkan gelişmelerle ilgili olarak
sorularımızı yanıtladı.

BAYRAM AKSU

Yaklaşık 50 yıldır üretim yaptığınız
fabrika kapatılmak isteniyor. Bu
konudaki gelişmeleri bize aktarır
mısınız?

Hep olduğu gibi kapitalistler daha
fazla kar elde etmek için burayı
kapatmak istiyorlar. Çünkü buranın
genişletilmesi mümkün olmadığı için
üretimi başka yere kaydıracaklar.
Yaklaşık iki hafta boyunca verdiğimiz
mücadele sonucunda işverenle yaptı-
ğımız pazarlık sonucu, 10 yıllığına
başka bir yerde yeni bir bölüm oluştu-
rulacak ve burada çalışan yaklaşık 167
işçi orada çalışmaya devam edecek.

İşten çıkışlar da olacak. Onlar için ne
gibi önlemler aldınız?

işsiz kalan işçiler için yaptığımız

anlaşmaya göre paralı çıkış uygulana-
cak. Fakat bu paralı çıkışların oranı
yüzde 1,5 ile hesaplanacak. Artı 10
yıldan fazla çalışmış olanların eğitimi
için 20 bin euro ek ödeme verilecek.
On yıldan az çalışanlar için de 10 bin
euro ek ödeme olacak. Birde çalışmak
isteyenlere Frankfurt dışındaki farklı
fabrikalarda çalışma şansı sunulacak.
Örneğin Mann-heim'daki fabrikada
çalışmak isteyenlerin, taşınma mas-
rafları ve altı aylık eğitim masrafları
karşılanacak. Veya emekli olana
kadar 7-8 yıl arası paralı çıkış yerine
aylıkların yüzde 70 ila 100 arasını ala-
bilecekler. Yani Coca Cola işçisi olarak
kalacaklar.

Çıkışlar gündeme geldiğinde işçilerin
tutumu nasıldı? 

Bizim özellikle genç işçilerimiz
vardı. Genç olanlar firmayı uzun

vadeli bir işyeri olarak düşündükleri
için böyle bir şeyin yaşanmasına çok
tepki duydular. Ve işyerinin kalması-
nı istediler. Biz de işverenle yaptığı-
mız pazarlıkta buna dikkat çektik. 

Dünyanın en büyük firmalarından
biri olan Coca Cola istese burayı kap-
atmak yerine başka bir yerde artı üre-
tim için yeni bir yer kuramaz mıydı?

Tabii ki yapabilirdi. Fakat özelikle
örneğin EDEKA, Aldi, Lidl gibi satıcı
firmalar, sürekli alış fiyatlarını aşağı
çekmek için mücadele ediyorlar.
Şirket de kendi karının azalması yeri-
ne, işçinin ücretinden kısmaya yöneli-
yor. 

İşçilerin şu anki morali nasıl ve
yaptığınız eylemler ve gösterilen
dayanışma nasıldı?

Biz iyi bir anlaşma yaptık. Bundan
dolayı işçiler memnunlar, moralleri
çok iyi. Dayanışma konusunda çok
fazla dayanışma mesajı aldık. Bu
anlamda çok iyi bir motivasyon oldu
bizim için. Son olarak ben 34 yıldır
bu işletmede çalışıyorum. Yaklaşık
1990'dan beri işyeri işçi temsilciliği
üyesiyim ve 2002 yılından bugüne
kadar başkalığını yapıyorum. Son
olarak şunu belirtmek istiyorum,
tüm işçi arkadaşlarıma ve bizi bu zor
dönemde yalnız bırakmayan tüm
dostlarımıza teşekkür ediyorum.
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Metal ve otomotiv sektörünün ta-
nınmış firmalarından Borbet'in So-
lingen işletmesinde sular durulmak
bilmiyor. İşveren ve işçi temsilciliği
arasında onlarca davaya ve çeşitli
defalar eylemlere sahne olan fabri-
kada, işverenin yeni devreye sok-
mak istediği “4,5 vardiya sistemi” ve
toplu sözleşmeyi geçersiz kılma
çabaları üzerine, işçiler IG Metall'in
çağrısıyla 8-9-10 Aralık günlerinde
uyarı grevine çıktılar. Vardiyalar
arası ikişer saatlik uygulanan grevle-
re işçilerin katılımı yüzde 95 oldu.

BORBET YÖNETİMİ SENDİKAYI
DIŞLAMAK İSTİYOR

IG Metall sendikasının aylardır
süren masaya oturma çağrılarını
kabul etmeyen işvereni uyarmak için
grev yoluna başvuran işçiler, 'artık
yeter' diyerek görüşmelere başlanıl-
masını ve kazanılmış haklarına el sü-
rülmemesini istiyorlar.

Borbet Solingen yönetimi, sendi-
kayla görüşme masasına oturmama
gerekçesini ise, “konuyu sendikayla
değil işyeri temsilciliği (BR) ile mü-
akere etmek istediği” şeklinde orta-
ya koyuyor.

BR ve işveren arasında “4,5 vardi-
ya sistemi” nedeniyle süren anlaş-
mazlıklar üzerine, işveren 2018 yılın-
da, BR'nin feshi içi mahkemeye baş-
vurmuş, mahkemeden de işyeri tem-
silciliği için yeni seçimler yapılması
kararı çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda
sonuçlanan davada ayrıca, anlaş-
mazlığa konu olan vardiya sistemi
hakkında IG Metall ve işverenin
görüşerek anlaşmaya gitmesi öngö-
rülmüştü. Ancak Borbet yönetimi,
aradan aylar geçmesine rağmen sen-
dika ile görüşmeyi reddeden tutu-
munu sürdürünce IG Metall Söz-

leşme Komisyonu ve IG Metall tem-
silciliği (VKL) bu kez işvereni grevle
uyarma kararı aldı.

GREVİ KIRMAK İÇİN PARA TEKLİF
EDİLDİ

8-10 Aralık tarihleri arasında her
vardiya değişiminde iki saat şeklin-
de yapılan greve işçilerin ezici
çoğunluğu katıldı. Sendika tarafın-
dan yapılan açıklamada grevlere
katılımın yüzde 95 olarak gerçekleş-
tiği duyuruldu.  

İlginç olansa fabrika yönetiminin
grevi engellemek ve etkisizleştirmek

için, greve katılmayacak işçilere para
teklif etmesi oldu. Greve katılmaya-
caklara önce 100, daha sonra 200 eu-
ro teklif edilmesine rağmen işçilerin
yüzde 95'i uyarı grevine katılarak,
işvereni sendikayla görüşmeye da-
vet ettiler.

İşverenin grevi kırmak için Al-
manya'nın diğer kentlerinde Borbet
bünyesindeki fabrikalardan işçi
getirme planı da sendikanın devreye
girmesiyle sonuçsuz kaldı.

Yoğun iş bırakma nedeniyle işve-
ren, üretimi sürdürmek için fabrika
yöneticilerini ve bürodaki memurla-
rı fabrikaya sokup çalıştırmak istese
de bu da çare olmadı.

Greve katılan birçok işçi, daha
kesin sonuç almak ve işverenin işçi
haklarına yönelik planlarını püskür-
tebilmek için grevin daha uzun süre-
li örgütlenmesi isteğinde bulunuyor.

Grevin ardından bir açıklama
yapan IG Metall sendikası, işverene
6 Ocak tarihine kadar süre tanıdı. Bu
tarihe kadar görüşme konusunda
adım atılmaması takdirde, grevlerin
devam edeceği bildiriliyor.

Borbet'ten bir işçi

Borbet işçileri uyarı grevine çıktılar

Coca Cola'da çıkışlara karşı mücadele
Almanya’da federal hükümet

ve eyalet hükümetleri patronlar-
dan yana tek taraflı tedbir paket-
lerini açıklayadursunlar, emekçi-
ler yaşamak için alanlarca çık-
maktan vazgeçmiyor.

Lokanta, kafe, otel ve küçük
işyerlerine dayatılan tedbirlerle
adeta yüzbinlerce emekçi kendi
kaderiyle baş başa bırakılmakta.
Almanya gibi bir ülkede bu tür-
den işyerlerinde kısa süreli iki
saat denilen ve 450 euroya kadar
ücret karşılığı çalışanların 6 mil-
yon civarında olduğu belirtiliyor.

Hükümet gastronomi alanında-
ki tedbirleri açıklıyor ama 'bura-
larda çalışan milyonlarca emekçi-
nin durumu ne olacak?', bu soru-
ya cevap verme niyetinde değil.

Bunun üzerine gıda sendikası
NGG ve demokratik örgütlenme-
ler birçok şehirde harekete geçe-
rek taleplerini dile getirmekteler.

NGG Stuttgart ve 'Sınıf Müca-
delesi-Dayanışma İnsiyatifi'nin
çağrısıyla bu konuda Stuttgart’ta
ikinci kez bir miting gerçekleşti-
rildi. 12 Aralık cumartesi saat
14.30'da Rotebulhplatz meyda-
nında başlayan gösteriye 100'den
fazla kişi katıldı. Şehrin kültür-
sanat alanlarındaki temsilcileri de
eyleme katılarak dayanışma için-
de olduklarını belirttiler.(YH)

Alanlara çıkmaya
devam
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Duisburg DPD'deki sorunlarımızı daha
önce de Yeni Hayat gazetesi üzerinden
birçok kez okurlarla paylaştık. Ancak
sorunlarımız devam ediyor. Bu nedenle
yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşmak
istedik.
İşveren biz isçileri köle gibi çalıştırır-ken,
işyeri isçi temsilciliği (Betriebsrat) ve
sendikamız (ver.di) çalışma koşul-larımızı
biraz da olsa düzeltirler diye umut ediy-
orduk.
Ama ne yazık ki ne sendikamız sesimizi
duydu ne de isçi temsilciliği insafa geldi.
Ama bizim de şu anda başka o-lanağımız
olmadığı için buradan sesimizi tekrar
duyurmak istiyoruz.
Bir kaç ay önce DPD Duisburg’da korona
vakaları ortaya çıktı. 40 işçi arkada-şımız
karantinada kaldığı halde, gereken ted-
birler alınmadığı için halen bu hastalık
devam etmekte.
Geçenlerde BR başkanı ve aynı zamanda
personel sorumlusu olan Tahir S.'ın
kendisi de bu hastalığa yakalandı ve
yoğun bakımda kaldığı halde, ne yazık ki,
bu konuda gereken önlemlerin alınması
için girişimleri olmadığı gibi bizim ve aile-

mizin sağlığını tehlikeye sokan ortamda
çalıştırılmamıza onay vermeye devam
ediyor. 
Örneğin tuvalet ve duşların temizliğine
gereken önem verilmediği gibi buraya
kendine yakın insanları yerleştirdiler.
Oysa ki bu görev arkadaşlar arasında
haftalık olarak paylaşılmış olsaydı, tüm
işçi arkadaşlar için biraz daha rahat ve
adil bir ortam sağlanabilirdi.  
Çünkü sabah ve gece olmak üzere iki var-
diya çalışıyoruz. Sabah saat 10.30da
işbaşı yapıp, aksam saat 20.30'da iş
bırakılıyor. Gece vardiyası da devir alınıp
ertesi gün sabahçılara devrediliyor.
Yani biz günde 12 saat çalışıyoruz. İşimiz
çok ağır, çünkü tırlardan paket
boşaltıyoruz ya da tırlara paket yüklüyo-
ruz.
Bunu da akortla yaptırıyorlar. Yani gün-
lük 100 bin üzerinde paket çıkarma-mız
gerekiyor. Bunun altına düştüğü-müz
vakit, 12 saatten uzun tutuyorlar.
Bunu yanı sıra örneğin mola meselesi:
sabah vardiyası saat 10.30'da ise
başladığında, zamansız bant bozulursa,
misal saat 12.00-12.30 da mola

çıkarıyorlar. O zaman biz bazen 9-10 saat
mola yapmadan çalışmış oluyoruz.

'AİLEMİZE AYIRACAK GÜCÜMÜZ
KALMIYOR'!
Normalde 9 saatten sonra günlük 15
dakika mola hakkımız olması gerekirken
dikkate alınmıyor.
Bu zor şartlarda çalıştığımız için eve
gittiğimizde ailemizle ilgilenecek gücü-
müz kalmıyor. Kendimiz için değil, işve-
ren için yaşıyoruz.
Geçenlerde minijob çalışan bir arkada-
şımıza “bugün uzun kalacaksın” diyen
'Schichtleiter' ne gariptir ki, aynı zaman-
da işçi temsilcisi! Ve bu uzun çalışma saa-
tinin ödenmeyeceği söyleniyor. Ar-
kadaşımız bu haksızlığı kabul etmeye-
ceğini söyleyince ise, işten atılmakla teh-
dit ediliyor. Zaten minijob çalışan
arkadaşlarımıza izine çıktıkları veya
hastalıktan dolayı rapor
aldıkları zaman paraları ödenmiyor.
Ödeme yapılmasında ısrar eden
arkadaşlarımız da işten atıldığı için kimse
cesaret edemiyor.
BR da buna göz yumuyor ve tüm minijob

çalışan arkadaşlarımızın hakkı böylelikle
patrona hediye ediliyor.
İşyerinde sorunlarımızı dillendiren bazı
arkadaşlarımıza da hemen uyarı
(Abmahnung) ve peşinden çıkış veriliyor.
Bugüne kadar üç arkadaşımıza çıkış ver-
ildi. Bu arkadaşlarımız defalarca mahke-
meyi kazandıkları halde tekrar tekrar
işten atıldılar! Böylece tüm işçilere
gözdağı vermek isteniyor. Burada da işçi
temsilciliğinin (BR) de büyük rolü
var.Çünkü BR başkanı aynı zamanda per-
sonel sorumlusu ve diğer BR üyelerinin
çoğunun da sorumlusu! 
Böyle olunca biz işçiler de 'kimi kime
şikayet edeceğimizi şaşırıyoruz. Tabii ki
bunları seçmek bizlerin hatasıydı. Bugün
de cezasını çekiyoruz. Eğer onlar da
bizim gibi bantlarda günde 12 saat
çalışan işçiler olsalardı, paket indirme ve
bindirme işinde yorulsalardı o zaman biz-
den yana tutum alırlardı.
Buradan sendikamız Ver.di'ye tekrar
sorunlarımıza sahip çıkması için sesleniy-
oruz.

DPD Duisburg'tan bir işçi

Bu yılın ilkbaharında salgının ortaya
çıkmasının ardından, enfeksiyon riskini
azaltmak ve böylece üretimi sürdür-
mek için çeşitli önlemler alındı.
Politika ve toplumda olduğu gibi,
salgını kontrol altına almak adına
atılan ilk adımlar fabrikada da kaotikti.
Birçok meslektaş kısa çalışmaya, ev
ofisi yapabilen herkes eve gönderildi.
BR, şirketle bir işyeri sözleşmesi yaptı.
Sözleşmenin amacı, korona pandemisi
sırasında üretime yeniden başlamayı
sağlamaktı. Zemine çizgiler çizilmesi
ve kantin kuralları ayarlanması gibi
önlemlerden sonra üretime yeniden
başlandı. Bir ay sonra Mayıs ayında,
üretim korona döneminkinden önceki
seviyeye kadar yükseldi.
TİS görüşmeleri işçilerin katılımı olma-
dan hızla sonuçlandı. Sonuç, 31 Ocak
2021'e kadar sıfır sözleşmeydi. Toplu iş
sözleşmelerindeki ek bir anlaşma
esnekliği artırmaktı (işçiler birkaç ay
evde kalabilir ve maaşlarını düşürerek
bu süreyi telafi edebilirler). O zaman-
dan beri neredeyse hiç bilgilendirici
toplantı yapılmadı. Mart ayından bu
yana ev ofisinde çalışan işçiler, inter-
net yoluyla iletilen küçük bir bilgi
dışında, sendika temsilciliği ve işyeri
işçi temsilciliklerinden neredeyse
tamamen dışlandılar.
İşçilerin genel durumdan
memnuniyetsizliği, bir yandan TİS
görüşmeleri diğer yandan şirketin
onlara yönelik muamelesine bağlı ola-
rak arttı.
Mayıs ayından bu yana biraz rahatla-
madan sonra durum kasım ortasından
bu yana oldukça gergin. Bunun nedeni

kasım ortasından itibaren korona
kurallarına aykırı davranışlar
yaptırımlara tabi tutuldu. Yaptırımlar,
'suçun' türüne bağlı olarak personel
komisyonundan ek tedbirlere kadar
değişebiliyor. Kantinde molalar
sırasında veya vardiya değiştirirken
dolapların olduğu yerde korona
kurallarına uymak mümkün değil.
Bu yılın mart ayından bu yana “ev
ofis”inin durumu, çalışanlar açısından
hiç de iyi değil. İşyeri düzeni birçok kişi
için yeterli değil. Mutfak masasındaki
çalışma yerlerinin sağlığı etkilediğine
dair bilgiler var. İş ve özel hayatın
karışması, işin yoğunlaşması, sosyal
izolasyon, evdeki çocukların çifte yükü
vb. konularda şikayetlerde bulunuluy-
or.
Bu konuda bir çözüm olasılığı yok.
Ayrıca BR veya sendika temsilciliğinin
çözüm aramaya yönelik ilgisi de görü-
nür değil.
Salgının işçilerin yararına kontrol
altına alınması, üretimin derhal
durdurulması anlamına gelir. Ancak o
şekilde temas riski garanti altına alınır.
Mevcut TİS görüşmeleri için talepler
işçilerin katılımı olmadan belirlendi.
Yine de yüzde 4 ücret artışı talebini,
1700 çırağın sözleşmeli olmasını, 6
günlük özel izin veya tek seferlik
ödeme talebini destekliyoruz.
İşçi arkadaşlarımızla talebin elde edil-
mesini diliyor ve tartışıyoruz. Sokağa
çıkmaya hazırız.

VW Kassel’den bir işçi

Hamburg Ver.di tarafından ko-
nuyla ilgili yapılan açıklamada eyle-
min nedeni olarak Hamburg Lima-
nı'nda  yüzlerce işyerinin yok edil-
mek istenmesi gösterildi. Açıklama-
da Eurogate ve HHLA şirketlerinin
birleşme planları kapsamında, yak-
laşık bin işçiye sahip olan tüm liman
işletmesinin (GHB) tehdit altında
olduğuna dikkat çekildi.

Sendika ve liman işçilerinin bu iş-
ten atma planlarını kabul etmedikle-
rini belirten ver.di Hamburg şubesi
ulaştırmadan sorumlu yöneticisi
Natale Fontana,“Hamburg Limanı-
'ndaki çalışanlar günün her saati
yorucu ve tehlikeli işler yapıyor, bu
sayede Hamburg ve Almanya'daki
insanların ihtiyaçları karşılanıyor.
İşverenin iddia ettiği ciro azalması
sadece içinde bulunduğumuz
koşullardan kaynaklanıyor, sistema-
tik olarak zayıflama söz konusu
değil. 2021 için tahminler cironun
yukarı doğru çıkacağını işaret edi-
yor. Eurogate ve HHLA'nın planları
konusunda şeffaflık yaratmak üzere
sendika ve Hamburg Senatosu ile
birlikte işten çıkarmalara karşı alı-
nacak tedbirlerin müzakere edilme-

si gerekiyor” dedi.
Ver.di Hamburg ulaştırma bölü-

münde sendika sekreteri olan Lars
Stubbe ise, “Limanda ücretlerin çok
yüksek, çalışma koşullarının çok iyi
olduğu konusundaki çığlıklar inan-
dırıcı değil: Ücretler şirketlerin eko-
nomik gücünü yansıtıyor ve sendika
üyeleri tarafından mücadele edile-
rek kazanıldı. Ver.di sendikası işten
çıkarmalar ve ücret kesintileri yolu-
yla hissedarların karlarının güvence
altına alınma planını kabul etmeye-
cektir. GHB'nin korunması tüm li-
man çalışanları için çok önemlidir,
çünkü çalışma koşullarının ve söz-
leşmelerin güvence altına alınması-
na yardımcı oluyor. Ver.di liman
işverenlerini ve Senato'yu açıkça
GHB'nin yanında yer almaya çağırı-
yoruz. GHB'nin iflas etmesi, şimdi
Bremerhaven'de olduğu gibi Ham-
burg limanının da, sosyo-politik ola-
rak, ahlaksız işverenlerin savaş
öncesi dönemde yaptıklarına geri
döndürülmesi anlamına geliyor.
Ver.di sendikası ve liman çalışanları
tüm güçleriyle kendilerini buna
karşı savunacaktır." açıklamasını
yaptı. (Hamburg/YH)

Kendimiz için değil işveren için yaşıyoruz

Kassel Volkswagen'de neler oldu? Hamburg limanı işçileri eylemde
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Duisburg DPD'deki sorunlarımızı daha
önce de Yeni Hayat gazetesi üzerinden
birçok kez okurlarla paylaştık. Ancak
sorunlarımız devam ediyor. Bu nedenle
yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşmak
istedik.
İşveren biz isçileri köle gibi çalıştırır-ken,
işyeri isçi temsilciliği (Betriebsrat) ve
sendikamız (ver.di) çalışma koşul-larımızı
biraz da olsa düzeltirler diye umut ediy-
orduk.
Ama ne yazık ki ne sendikamız sesimizi
duydu ne de isçi temsilciliği insafa geldi.
Ama bizim de şu anda başka o-lanağımız
olmadığı için buradan sesimizi tekrar
duyurmak istiyoruz.
Bir kaç ay önce DPD Duisburg’da korona
vakaları ortaya çıktı. 40 işçi arkada-şımız
karantinada kaldığı halde, gereken ted-
birler alınmadığı için halen bu hastalık
devam etmekte.
Geçenlerde BR başkanı ve aynı zamanda
personel sorumlusu olan Tahir S.'ın
kendisi de bu hastalığa yakalandı ve
yoğun bakımda kaldığı halde, ne yazık ki,
bu konuda gereken önlemlerin alınması
için girişimleri olmadığı gibi bizim ve aile-

mizin sağlığını tehlikeye sokan ortamda
çalıştırılmamıza onay vermeye devam
ediyor. 
Örneğin tuvalet ve duşların temizliğine
gereken önem verilmediği gibi buraya
kendine yakın insanları yerleştirdiler.
Oysa ki bu görev arkadaşlar arasında
haftalık olarak paylaşılmış olsaydı, tüm
işçi arkadaşlar için biraz daha rahat ve
adil bir ortam sağlanabilirdi.  
Çünkü sabah ve gece olmak üzere iki var-
diya çalışıyoruz. Sabah saat 10.30da
işbaşı yapıp, aksam saat 20.30'da iş
bırakılıyor. Gece vardiyası da devir alınıp
ertesi gün sabahçılara devrediliyor.
Yani biz günde 12 saat çalışıyoruz. İşimiz
çok ağır, çünkü tırlardan paket
boşaltıyoruz ya da tırlara paket yüklüyo-
ruz.
Bunu da akortla yaptırıyorlar. Yani gün-
lük 100 bin üzerinde paket çıkarma-mız
gerekiyor. Bunun altına düştüğü-müz
vakit, 12 saatten uzun tutuyorlar.
Bunu yanı sıra örneğin mola meselesi:
sabah vardiyası saat 10.30'da ise
başladığında, zamansız bant bozulursa,
misal saat 12.00-12.30 da mola

çıkarıyorlar. O zaman biz bazen 9-10 saat
mola yapmadan çalışmış oluyoruz.

'AİLEMİZE AYIRACAK GÜCÜMÜZ
KALMIYOR'!
Normalde 9 saatten sonra günlük 15
dakika mola hakkımız olması gerekirken
dikkate alınmıyor.
Bu zor şartlarda çalıştığımız için eve
gittiğimizde ailemizle ilgilenecek gücü-
müz kalmıyor. Kendimiz için değil, işve-
ren için yaşıyoruz.
Geçenlerde minijob çalışan bir arkada-
şımıza “bugün uzun kalacaksın” diyen
'Schichtleiter' ne gariptir ki, aynı zaman-
da işçi temsilcisi! Ve bu uzun çalışma saa-
tinin ödenmeyeceği söyleniyor. Ar-
kadaşımız bu haksızlığı kabul etmeye-
ceğini söyleyince ise, işten atılmakla teh-
dit ediliyor. Zaten minijob çalışan
arkadaşlarımıza izine çıktıkları veya
hastalıktan dolayı rapor
aldıkları zaman paraları ödenmiyor.
Ödeme yapılmasında ısrar eden
arkadaşlarımız da işten atıldığı için kimse
cesaret edemiyor.
BR da buna göz yumuyor ve tüm minijob

çalışan arkadaşlarımızın hakkı böylelikle
patrona hediye ediliyor.
İşyerinde sorunlarımızı dillendiren bazı
arkadaşlarımıza da hemen uyarı
(Abmahnung) ve peşinden çıkış veriliyor.
Bugüne kadar üç arkadaşımıza çıkış ver-
ildi. Bu arkadaşlarımız defalarca mahke-
meyi kazandıkları halde tekrar tekrar
işten atıldılar! Böylece tüm işçilere
gözdağı vermek isteniyor. Burada da işçi
temsilciliğinin (BR) de büyük rolü
var.Çünkü BR başkanı aynı zamanda per-
sonel sorumlusu ve diğer BR üyelerinin
çoğunun da sorumlusu! 
Böyle olunca biz işçiler de 'kimi kime
şikayet edeceğimizi şaşırıyoruz. Tabii ki
bunları seçmek bizlerin hatasıydı. Bugün
de cezasını çekiyoruz. Eğer onlar da
bizim gibi bantlarda günde 12 saat
çalışan işçiler olsalardı, paket indirme ve
bindirme işinde yorulsalardı o zaman biz-
den yana tutum alırlardı.
Buradan sendikamız Ver.di'ye tekrar
sorunlarımıza sahip çıkması için sesleniy-
oruz.

DPD Duisburg'tan bir işçi

Bu yılın ilkbaharında salgının ortaya
çıkmasının ardından, enfeksiyon riskini
azaltmak ve böylece üretimi sürdür-
mek için çeşitli önlemler alındı.
Politika ve toplumda olduğu gibi,
salgını kontrol altına almak adına
atılan ilk adımlar fabrikada da kaotikti.
Birçok meslektaş kısa çalışmaya, ev
ofisi yapabilen herkes eve gönderildi.
BR, şirketle bir işyeri sözleşmesi yaptı.
Sözleşmenin amacı, korona pandemisi
sırasında üretime yeniden başlamayı
sağlamaktı. Zemine çizgiler çizilmesi
ve kantin kuralları ayarlanması gibi
önlemlerden sonra üretime yeniden
başlandı. Bir ay sonra Mayıs ayında,
üretim korona döneminkinden önceki
seviyeye kadar yükseldi.
TİS görüşmeleri işçilerin katılımı olma-
dan hızla sonuçlandı. Sonuç, 31 Ocak
2021'e kadar sıfır sözleşmeydi. Toplu iş
sözleşmelerindeki ek bir anlaşma
esnekliği artırmaktı (işçiler birkaç ay
evde kalabilir ve maaşlarını düşürerek
bu süreyi telafi edebilirler). O zaman-
dan beri neredeyse hiç bilgilendirici
toplantı yapılmadı. Mart ayından bu
yana ev ofisinde çalışan işçiler, inter-
net yoluyla iletilen küçük bir bilgi
dışında, sendika temsilciliği ve işyeri
işçi temsilciliklerinden neredeyse
tamamen dışlandılar.
İşçilerin genel durumdan
memnuniyetsizliği, bir yandan TİS
görüşmeleri diğer yandan şirketin
onlara yönelik muamelesine bağlı ola-
rak arttı.
Mayıs ayından bu yana biraz rahatla-
madan sonra durum kasım ortasından
bu yana oldukça gergin. Bunun nedeni

kasım ortasından itibaren korona
kurallarına aykırı davranışlar
yaptırımlara tabi tutuldu. Yaptırımlar,
'suçun' türüne bağlı olarak personel
komisyonundan ek tedbirlere kadar
değişebiliyor. Kantinde molalar
sırasında veya vardiya değiştirirken
dolapların olduğu yerde korona
kurallarına uymak mümkün değil.
Bu yılın mart ayından bu yana “ev
ofis”inin durumu, çalışanlar açısından
hiç de iyi değil. İşyeri düzeni birçok kişi
için yeterli değil. Mutfak masasındaki
çalışma yerlerinin sağlığı etkilediğine
dair bilgiler var. İş ve özel hayatın
karışması, işin yoğunlaşması, sosyal
izolasyon, evdeki çocukların çifte yükü
vb. konularda şikayetlerde bulunuluy-
or.
Bu konuda bir çözüm olasılığı yok.
Ayrıca BR veya sendika temsilciliğinin
çözüm aramaya yönelik ilgisi de görü-
nür değil.
Salgının işçilerin yararına kontrol
altına alınması, üretimin derhal
durdurulması anlamına gelir. Ancak o
şekilde temas riski garanti altına alınır.
Mevcut TİS görüşmeleri için talepler
işçilerin katılımı olmadan belirlendi.
Yine de yüzde 4 ücret artışı talebini,
1700 çırağın sözleşmeli olmasını, 6
günlük özel izin veya tek seferlik
ödeme talebini destekliyoruz.
İşçi arkadaşlarımızla talebin elde edil-
mesini diliyor ve tartışıyoruz. Sokağa
çıkmaya hazırız.

VW Kassel’den bir işçi

Hamburg Ver.di tarafından ko-
nuyla ilgili yapılan açıklamada eyle-
min nedeni olarak Hamburg Lima-
nı'nda  yüzlerce işyerinin yok edil-
mek istenmesi gösterildi. Açıklama-
da Eurogate ve HHLA şirketlerinin
birleşme planları kapsamında, yak-
laşık bin işçiye sahip olan tüm liman
işletmesinin (GHB) tehdit altında
olduğuna dikkat çekildi.

Sendika ve liman işçilerinin bu iş-
ten atma planlarını kabul etmedikle-
rini belirten ver.di Hamburg şubesi
ulaştırmadan sorumlu yöneticisi
Natale Fontana,“Hamburg Limanı-
'ndaki çalışanlar günün her saati
yorucu ve tehlikeli işler yapıyor, bu
sayede Hamburg ve Almanya'daki
insanların ihtiyaçları karşılanıyor.
İşverenin iddia ettiği ciro azalması
sadece içinde bulunduğumuz
koşullardan kaynaklanıyor, sistema-
tik olarak zayıflama söz konusu
değil. 2021 için tahminler cironun
yukarı doğru çıkacağını işaret edi-
yor. Eurogate ve HHLA'nın planları
konusunda şeffaflık yaratmak üzere
sendika ve Hamburg Senatosu ile
birlikte işten çıkarmalara karşı alı-
nacak tedbirlerin müzakere edilme-

si gerekiyor” dedi.
Ver.di Hamburg ulaştırma bölü-

münde sendika sekreteri olan Lars
Stubbe ise, “Limanda ücretlerin çok
yüksek, çalışma koşullarının çok iyi
olduğu konusundaki çığlıklar inan-
dırıcı değil: Ücretler şirketlerin eko-
nomik gücünü yansıtıyor ve sendika
üyeleri tarafından mücadele edile-
rek kazanıldı. Ver.di sendikası işten
çıkarmalar ve ücret kesintileri yolu-
yla hissedarların karlarının güvence
altına alınma planını kabul etmeye-
cektir. GHB'nin korunması tüm li-
man çalışanları için çok önemlidir,
çünkü çalışma koşullarının ve söz-
leşmelerin güvence altına alınması-
na yardımcı oluyor. Ver.di liman
işverenlerini ve Senato'yu açıkça
GHB'nin yanında yer almaya çağırı-
yoruz. GHB'nin iflas etmesi, şimdi
Bremerhaven'de olduğu gibi Ham-
burg limanının da, sosyo-politik ola-
rak, ahlaksız işverenlerin savaş
öncesi dönemde yaptıklarına geri
döndürülmesi anlamına geliyor.
Ver.di sendikası ve liman çalışanları
tüm güçleriyle kendilerini buna
karşı savunacaktır." açıklamasını
yaptı. (Hamburg/YH)
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KADINYH

Federal Hükümet'in ekonomik 
canlandrma programlarn kadn ve 
erkeklerin bunlardan eşit olarak 
yararlanacağ yönüyle planlamad-
ğna dikkat çeken Alman Kadn 
Konseyi, ekonomi politikasnn ayn 
zamanda eşitlik politikas olmas 
gerektiğini vurgulayan bir açklma 
yapt. 

Açklamada, korona krizinin 
Almanya da dahil olmak üzere 
dünya çapnda önemli bir ekonomik 
çöküşe neden olduğu, ksa çalşmak 
zorunda kalanlarn ve işsizlik yard-
m alanlarn saysnn arttğ, saysz 
serbest meslek sahibi ve serbest çal-
şann kendilerini zor durumda bul-
duğu, krizin sosyal ve ekonomik 
sonuçlarn hafifletmek için, hem AB 
düzeyinde hem de Almanya'da mil-
yarlarca dolarlk geniş kapsaml yar-
dm tedbirleri başlatldğ ifade edil-
di. 

Avrupa ekonomik canlandrma 
paketinin etkileri üzerine yaplan 
güncel bir çalşma, örneğin çocuk 
bakm, eğitim, sağlk ve bakm ala-
nndaki yatrmlarn, kadnlar için 
özellikle yüksek istihdam etkisine 

sahip olduğunu gösterdi.  
Ancak geçmiş krizler cinsiyet eşit-

liği kriterinin ekonomik politikada 
yalnzca ikincil bir rol oynadğn 
gösteriyor. 

'KADINLARIN AĞIRLIKTA OLDUĞU 
ALANLAR GÖZETİLMİYOR!' 

Mevcut ekonomik canlandrma 
paketlerinin ilk analizleri, birçok 
alanda cinsiyet açsndan da eşitliği-
nin sağlanmasnn dikkate alnmad-
ğn ortaya koyduğu belirtilerek; 
"Tüm AB ülkelerinde hükümetler, 
erkek çalşanlarn egemen olduklar 
alanlar destekliyorlar." dendi. 

Alman Kadn Konseyi'nin göz-
lemlerine göre federal hükümetin 
2020 yazndaki teşvik paketine bakl-
dğnda da benzer bir tablo ortaya 
çkyor: "Başlangçta kadnlara fayda 
sağlayacakmş gibi gelen fonlarn 
işverenlerin çkarlarn dikkate ald-
ğ, örneğin sağlk alannda çoğunlu-
ğunu kadnlarn oluşturduğu çal-
şanlarn ise kötü koşullara mahkum 
edildiği görülüyor. Ekonomi politi-
kas kararlar söz konusu olduğun-
da, politikaclarn korona krizinin 

kadnlarn hayat üzerindeki sonuç-
larn göz önünde bulundurmalar 
ve hedeflenen tedbirlerle toplumun 
her alanna eşit katlmlarn teşvik 
etmeleri çok önemlidir. Federal 
hükümetin bekar ebeveynler için 
vergi muafiyetini artrmak (yüzde 
90' kadn), gündüz bakm merkezle-
rini ve tam gün okullar genişletmek 
için fonlar ya da çocuk ikramiyesi 
gibi baz önlemler temelde doğru 
olsa da, bunlar ekonomik teşvik 
paketlerinin sadece küçük bir bölü-
münü oluşturuyorlar. Bu tür aile 
politikas önlemleri tek başna etkili 
bir cinsiyet eşitliği politikasnn yeri-
ni alamaz. İyi bir ekonomi politikas, 
cinsiyet eşitliği politikasn ekono-
mik ve yapsal politikann ayrlmaz 
bir parças olarak görmek zorunda-
dr. Bu sayede kadnlarn işlerinin 

korunmas, aile ve iş arasndaki uyu-
mun sağlanmas ve kadnlarn kendi 
geçimlerini güvence altna almalar 
garanti edilebilir." 

Devlet sübvansiyonlar ve yatrm-
larnn kadn erkek eşitliğini teşvik 
etmesi için Alman Kadn Konseyi 
(DF), fonlarn krizde cinsiyet eşitliği-
ne uygun bir şekilde dağtlmas ve 
cinsiyete özgü etkilerin kontrol edil-
mesi çağrsnda bulundu: 

"Toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanmas açsndan her proje siste-
matik olarak analiz edilmeli, değer-
lendirilmeli, planlanmal ve kadn 
eşitliğini geliştirmeye uygun olmal-
dr. Kadnlarn ve erkeklerin federal 
fonlardan eşit şekilde yararlanmas-
nn ve toplumumuzun bir bütün ola-
rak daha adil olmasn sağlamann 
tek yolu budur." (YH)
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Aralarnda Avrupa Kadn 
Lobisi'nin de olduğu dünya çapn-
daki12 kadn ağ ve platformu, 
İstanbul Sözleşmesi’ne saldrlar 
başta olmak üzere, kadnlara yöne-
lik basklara karş 2020 Kadn 
Haklar Deklarasyonu'nu yaynlad. 
Kadnlarn dünyann her yerinde 
maruz brakldklar ayrmclğa, 
şiddete, ekonomik zorluk ve insan 
haklar ihlallerine dikkat çekilerek, 
haklarnn pazarlk konusu olama-
yacağ vurguland. 

Deklarasyonda kadnlara yönelik 
insan haklar ihlallerinin, neoliberal 
politikalar, otoriterlik ve kovid-19 
salgn nedeniyle ağrlaştğ vurgu-
land. 

2020 Kadn Haklar Deklarasyo-
nu’nda şöyle denildi: 

* Ataerkil yaplar, neoliberal poli-
tikalar, otoriter yönetimler, milita-
rizm ve savaşlar uzun zamandan 
beri kadnlarn ve kz çocuklarnn 
haklarn ihlal etmekte ve yaşamlar-
n tehlikeye atmaktadr. 

* Derinleşen yoksulluk, ekonomik 
eşitsizlik, iklim değişikliği ve içinde 
bulunduğumuz kovid-19 salgn 
durumu daha da ağrlaştrmş; fark-

l snf, rk, etnik köken ve milletten 
kadnlarn değişik şekillerde ve 
ölçülerde ypranmasna neden 
olmuştur. 

* Toplumsal cinsiyet temelli 
ayrmclk ve şiddet; birbirinden çok 
farkl siyasi görüş, dini inanç ve kül-
türe bağl birçok hükümet ve grup-
larn söylem ve eylemlerinde öne 
çkmaktadr. 

TALEPLER 
* Tüm devlet kurumlar, özel 

kuruluşlar ve sivil toplum kurumla-
r; insan haklarnn temeli olan, 
insan onurunda eşitlik ilkesine göre 
hareket etmeli. 

* Tüm hükümetler; kadn örgütle-
ri ile iş birliği içinde ve yeterli kay-
naklara sahip ve ciddi uygulanan 
politikalarla, kadnlarn ve kz 
çocuklarnn ekonomik, siyasi, sos-
yal, kültürel, cinsel, ve üreme hakla-
rn güvence altna almal ve top-
lumsal cinsiyet eşitliğini sağlamal. 

* Tüm hükümetler; küresel krizle-
ri yönetmek, her yerde insan hakla-
rn gerçekleştirmek ve güvence alt-
na almak ve cinsiyet eşitliğini sağla-
mak için uluslararas işbirliği ve çok 

tarafllk ilkesi ile hareket etmeli. 
* Tüm parlamentolar; ayrmc 

yasalar toplumsal cinsiyet eşitliği 
ilkesine dayanan yasalarla değiştir-
meli ve denetleme yetkilerini kulla-
narak hükümetleri sorumlu tutmal. 

* Yerel, ulusal ve küresel medya; 
olumsuz tiplemeleri brakarak, top-
lumsal cinsiyet temelli şiddet ve 
kadn haklar ihlallerinin kamusal 
ve sivil faillerini ortaya çkarmal, 
ihmali olan kurumlar sorumlu tut-
mal. 

* Tüm uluslararas kurum ve 
kuruluşlar; etkin yönlendirme, izle-
me ve takip mekanizmalar ile ve 
taviz vermeksizin, kadn ve kz 
çocuklarnn haklarnn gerçekleş-
mesine, cinsel yönelim ve toplumsal 
cinsiyet temelli ayrmclğn sona 
ermesine ve toplumsal cinsiyet eşit-
liğinin güvence altna alnmasna 
yardmc olmal. 

* İstanbul Sözleşmesi, Pekin 
Eylem Platformu, CEDAW ve Çocuk 
Haklar Sözleşmesi başta olmak 
üzere, tüm insan haklar belgeleri; 
haklarnda yanlş bilgilendirmelere 
karş savunulmal, bütün devletlerce 
onaylanmal ve bütünüyle, eksiksiz 

uygulanmal. 
Demokratik alanlar daralmakla 

birlikle, biz; ataerkil şiddete, yanlş 
bilgilendirmelere, eril söylemlere ve 
kazanlmş haklarmza yönelik sal-
drlara karş koymaya devam ede-
ceğiz; 

Eşitlik, adalet ve barş içinde yaşa-
yacağmz dünyay kurmak için, kz 
kardeşlik ve ulusötesi dayanşma 
içinde hep beraber çalşacağz. (YH)

2020 Kadn Haklar Deklerasyonu yaynland 

Kadınlardan 2021 bütçesine eleştiri 
Alman Kadın Konseyi (DF), 2021 bütçesinin onaylanması üzerine 
yaptığı açıklamada bütçe belirlenirken kadınların özel durumlarının 
dikkate alınmamasını eleştirdi.  
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Parlamenter demokrasi olağanüs-
tü durumda. “Korona krizi” uzun 
zamandır demokrasiye, hukukun 
üstünlüğüne ve anayasal krize yol 
açmıştır -bu ayın “hafif kapanma”sı 
bunun en son örneğidir. Kültürel 
kurumları ve organizatörleri, ye-
mek ve otel endüstrisini, büyük öl-
çüde işleyen hijyen konseptleri ol-
masına rağmen, şiddetle etkiliyor.
Özel ve kamusal hayata derinleme-
sine nüfuz eden bu önlemlerden 
bazıları çaresiz, aksiyonist ve da-
yanaktan yoksun görünüyor. Her 
halükarda, izole olarak bakıldı-
ğında, ne gerçekten anlaşılır ne de 
orantılılar. Yeterince somut düzen-
lemelerin bulunmaması nedeniyle 
dayandıkları Enfeksiyon Koruma 
Yasasındaki yasal dayanaklar da 
yasal olarak güvenli değil. Otel ko-
naklama yasağı, nihayetinde mah-
kemelerin defalarca durdurduğu 
bir felaketin, ‘konaklama yasağı’nın 
tekrarı. Diğer bir deyişle, karşı ön-
lemlerin aciliyeti göz önüne alın-
dığında, yürütme artık kendini ka-
nun ve içtihat ile bağlı hissetmiyor. 
Daha az korkulu zamanlarda, bu 
gerçek bir skandal olurdu.

DÜŞÜNMEYE SEVKETMELİ
Şu anda mahkemeler, yasallık ve 
orantılılık için yeni yönetmelikleri 
gözden geçirmeye ve gerekirse, acil 
prosedürde hemen sonuçlanmasa 
bile, bunları bozmaya çağırılıyor. 
Ancak yargı, hukuka aykırılık veya 
anayasaya aykırılık nedeniyle ne-
redeyse 100 davada geçmiş korona 
tedbirlerini çoktan kaldırdı. Tek ba-
şına bu bile bizi düşünmeye yönet-
melidir.
Bir başka eksiklik daha var: Federal 
ve eyalet seviyelerindeki tüm koro-
na önlemleri, önceden parlamento 
tartışması ve çözümü olmaksızın, 
hükümet kararnamelerine dayan-
maktadır. 
Bu muhtemelen anayasaya aykırı-
dır çünkü ciddi sosyal ve ekonomik 
etkiler ve uzun vadeli zararlarla 
birlikte temel haklar üzerinde bü-
yük çapta ihlaller içerir. Bu gibi du-
rumlarda, parlamenter demokrasi 
istenir: Hükümet ve muhalefet ara-
sındaki tartışmalar, yasal çıkarların 
tartılması ve kararların alınması. 
Ancak parlamenter demokrasi açık-
ça korona savunma politikasından 
muzdarip.
Jakob Augstein cuma günü “Has-
talık korkusu demokrasiyi yuttu” 
diye yazdı. Eskiden bir Federal 
Anayasa Yargıcı olan Hans-Jürgen 
Papier, “hukukun üstünlüğünün 
erozyonu” konusunda uyarıyor.

Mart 2020’nin sonunda Enfeksiyon 
Koruma Yasası’nda yapılan deği-
şiklikle ve bir tür “sağlık acil duru-
mu” olan “ulusal kapsamda salgın 
durumunun” ilan edilmesiyle Fe-
deral Meclis, haklarından vazgeçti 
ve karar alma yetkilerini eyalet hü-
kümetlerine devretti. 
Bu, siyasi iktidar yapısında yü-
rütme lehine daha fazla yetki ve 
kuvvetler ayrılığı ilkesine aldırış 
etmeme anlamına gelir. Seçimlerle 
demokratik olarak meşru kılınan 
parlamento, böylece kendisini ke-
nara itti, kriz zamanlarında zaten 
büyüyen yürütmenin egemenliğini 
destekledi ve böylece demokrasinin 
zayıflamasını da teşvik etti.
Federal Almanya Cumhuriyeti’nin 
kuruluşundan bu yana daha önce 
hiç olmadığı gibi, federal ve eyalet 
hükümetleri, ilan edilen “ulusal 
kapsamda salgın durumu” gerekçe-
siyle, anayasal hak ve özgürlükleri, 
herhangi bir yasal gerekliliğe (genel 
kişilik hakkı, hareket özgürlüğü) 
bağlı olmayacak şekilde büyük öl-
çüde kısıtladı ve askıya aldı. Ha-
reket özgürlüğü, eğitim, toplanma 
özgürlüğü, fikir özgürlüğü, sanat 
ve din özgürlüğü, evlilik, aile ve ço-
cukların korunması, mesleki uygu-
lama özgürlüğü, ticaret ve seyahat 
özgürlüğü bu kapsamda ele alındı. 
83 milyon nüfuslu bir ülkenin ta-
mamının özel, sosyal, kültürel, dini 
ve büyük ölçüde ekonomik hayatı 
etkileniyor ve böylesi bir olağanüs-
tü hal durumunda kısmen durma 
noktasına geliyor. Temel haklar 
üzerindeki bu büyük kısıtlama-
lar, enfeksiyon sayısını azaltmak, 
kısmen hastalıktan, çöküşten kur-
tarmak, sağlık sistemini korumak, 
sağlığı ve yaşamı korumak için ilan 
edilen - ve anlaşılabilir - hedefle 
gerçekleştirilmekte.
Federal Hükümet şu anda korona 
savunmasının yasal dayanağını hu-
kukun üstünlüğüne uygun olarak 
iyileştirmeye çalışıyor: Örneğin, 
Enfeksiyon Koruma Yasasını (IfSG) 
değiştirmeyi amaçlayan bir “ulusal 
kapsamda bir salgında halkı koru-
mak için Üçüncü Yasa” sundu. Ya-
sa, Federal Meclis ve Federal Kon-
sey aracılığıyla aceleye getirilecek 
ve Cumhurbaşkanı tarafından bir 
gün içinde imzalanacak.
Şimdiye kadar, yönetmelikler - 
mevcut “hafif kapanma” dahil ol-

mak üzere, büyük ölçüde IfSG’deki 
belirsiz bir genel maddeye (“gerekli 
koruyucu önlemler”) dayanıyordu. 
Ancak böylesine yetersiz bir “hu-
kuki dayanak”, hiçbir şekilde tüm 
halk için temel haklar üzerindeki 
geniş kapsamlı, uzun vadeli kısıt-
lamaları haklı gösteremez. Uzun 
zamandır bilinen nedenden ötü-
rü, büyük koalisyon haklı olarak, 
yetkili mahkemelerin etkili yasal 
dayanakların bulunmaması nede-
niyle halihazırda uygulanmış olan 
kapanma tedbirlerini iptal edece-
ğinden korkuyor. Bu nedenle, daha 
önce açıkça yasadışı olan önlemler 
artık geriye dönük olarak ve gele-
cek için yasallaştırılacak ve yasal 
olarak kanıtlanacak.
(...)
Ancak parlamentoların daha güç-
lü katılımı konusundaki taleplere 
rağmen, bu pandemik zamanlarda 
“yürütmenin maksimum esnekli-
ğini” sağlamak için gelecekte her 
şey federal ve eyalet hükümetlerine 
bırakılacaktır. Kararname yoluyla 
yönetim bu nedenle tereddütlü olsa 
da normal bir durum olarak kala-
caktır.
Özellikle önemli idari kararlar şüp-
hesiz parlamento onayı gerektirir. 
Bu, demokrasi ilkesine, parlamen-
tonun çekincesine ve hukukun üs-
tünlüğüne karşılık gelir. IfSG deği-
şikliği bu kriterleri karşılamıyor.
Bu konuda hukukçuların yargısı 
çoğunlukla olumsuzdur. 
Bu değişiklik, ne yoğun kontrol ted-
birlerine ilişkin kesinlik ilkesini ne 
de meclis onayını karşılamaktadır. 
Etkilenen temel hakların ağırlığı-
nın arttığına dair hiçbir kanıt yok 
-görünüşe göre bu sadece önceki 
yaklaşımı meşrulaştırma meselesi. 
Her halükarda, yasadaki değişiklik 
idari ve anayasal incelemelere da-
yanmamaktadır.
Parlamenter demokrasinin olağa-
nüstü halini sona erdirmek için, 
Federal Meclis ve eyalet parlamen-
tolarının savunma önlemleri ka-
rarları gibi müzakerelerde öncü rol 
oynaması zorunludur. Demokratik 
bir anayasal devlette, şiddetli kriz 
zamanlarında bile buna ayıracak 
zaman olması gerekir. Yasama mec-
lisinin dengeleme ve karar alma sü-
reçlerini yeniden ele geçirmesinin 
tek yolu budur. Ancak bu şekilde 
kararlar demokratik olarak meşru-

laştırılır. Ancak bu şekilde, “ulusal 
kapsamda salgın durumu” ile elde 
edilen kararnamelerle yöneten dev-
letin gücü geri itilebilir. Çünkü Şan-
sölye ve eyalet başbakanları ile ya-
pılan video konferanslar anayasal, 
demokratik olarak meşrulaştırılmış 
ve tek başına bu kadar ciddi karar-
lar alabilecek bir organ değildir.
Sıklıkla unutulan her şey hesaba 
katılmalıdır: Sosyal kararlar ve katı 
kısıtlamaların sağlık sonuçları da, 
temel haklar ve özgürlükler, sağlık 
ve yaşam arasında anayasal olarak 
gerekli ve farklı değerlendirilmesi 
gereken bir dengeye dahil edilme-
lidir.

GELECEK İÇİN ÇIKARILACAK 
DERSLER
Demokratik olarak meşrulaştırıl-
mış yasal çıkarların anayasal olarak 
dengelenmesi, mutlakiyetçi karar-
lara ve virüsten arınmış bir toplu-
mun totaliter vizyonlarına karşı ko-
ruma sağlayabilir. Anayasa, diğer 
temel hakları gölgede bırakan bir 
“süper temel sağlık hakkı” tanımaz, 
tıpkı “süper temel güvenlik hakkı” 
tanımadığı gibi. Özellikle sosyal 
açıdan dezavantajlı kişilerin yaşam 
şansı yeterince dikkate alınmalıdır. 
Sağlığın korunması ve sivil özgür-
lükler birbirine karşı çıkarılmamalı, 
insan yaşamı insan haklarına aykırı 
duruma düşürülmemelidir.
Sivil toplumun katılımıyla federal 
ve eyalet düzeyinde bağımsız, di-
siplinler arası komisyonlara da ih-
tiyaç vardır. Görevleri, “korona kri-
zinde” siyasete eleştirel bir şekilde 
eşlik etmek ve hükümetin savunma 
önlemlerinin gerekliliğini, etkililiği-
ni, orantılılığını ve sonuçlarını de-
ğerlendirmek olmalıdır. Bu şekilde 
kazanılan bilgilerden, koronanın 
gelişimi ve gelecekteki pandemi-
lerin daha farklı, orantılı yönetimi 
için dersler çıkarılabilir. Bir kapan-
madan diğerine daha fazla itilme-
mek ve bu süreçte sosyal uyumu 
tamamen kaybetmemek için daha 
uzun vadeli bir stratejiye ihtiyacı-
mız var.
Büyük tehlike ve korku zamanla-
rında bile, Süddeutsche Zeitung’da 
Heribert Prantl’ın düşüncelerinden 
birine sahip çıkılmalıdır, kişi yalnız-
ca virüse karşı kararlı bir şekilde sa-
vaşmakla kalmamalı, aynı zaman-
da kriz zamanlarında demokratik 
anayasal devletin yanı sıra temel ve 
medeni hakların yük veya lüks ol-
duğu bir ruh haline de karşı savaş-
malıdır. Artan huzursuzluk, şüphe-
cilik ve karşı çıkışlara rağmen, bu 
ruh hali bitmiş olmaktan çok uzak.

(Freitag’tan çeviren: Semra Çelik)

Mart 2020’nin sonunda Enfeksiyon Koruma Yasası’nda yapılan değişiklikle ve bir tür “sağlık acil durumu” olan “ulusal kapsamda salgın 
durumunun” ilan edilmesiyle Federal Meclis, haklarından vazgeçti ve karar alma yetkilerini eyalet hükümetlerine devretti. 

Korona ve demokrasi



Rondenbarg davalarındaki durum 
nedir?
Bildiğimiz kadarıyla 80’den fazla 
kişi suçlandı. Gruplar halinde yar-
gılanacaklar. Şimdiye kadar, yetki-
li mahkeme sadece ilk dava grubu 
için duruşma kararı verdi. Diğerleri 
şimdiye kadar sadece savcıdan id-
dianameler aldı. Bu hafta itibariyle, 
G20 protestoları sırasında 18 yaşın 
altında olan ilk dava grubundan 
beş genç yoldaş yargılanıyor. En 
küçüğünün özel olarak seçilmesi 
anlamlı; ergenler için iddia edilen 
bir suç nedeniyle mümkün olan en 
kısa sürede cezalandırılmasını sağ-
lamasının onlar üzerinde “eğitici” 
bir etki yaratması ile hiçbir ilgisi 
yoktur. Ne de olsa zirve üç buçuk 
yıl önceydi.

Sanığın iradesine karşı davanın ka-
muoyuna kapalı yapılmasının ne-
deni ne?
Gençlik ceza hukuku, ilke olarak 
genç sanıkları korumak için basının 
ve halkın dışlanmasını esas alıyor. 
Ancak bu süreçte önemli olan nok-
ta, savcının mutlaka bir cezalan-
dırmaya ihtiyacı olması. Bu karar 
şüphesiz ‘polis memurlarına saldı-
ran acımasız isyancılar’ hakkındaki 
resmi G20 anlatısını destekleyecek. 
Ve böyle yüksek profilli bir yargıla-
ma, büyük olasılıkla, salonda hiçbir 
eleştirel basın ve can sıkıcı halkın 
dayanışma içinde olmaması duru-
munda elde edilebilir.

O zaman söz konusu olan pilot bir 
dava mı?
Kesinlikle. Burada, kapalı kapılar 
ardında videolar, ifadeler ve diğer 
iddia edilen kanıtlar çok ayrıntılı 
olarak sunulur ve değerlendirilirse, 
yani savcılık hikayeyi nasıl öngörü-
yorsa- o zaman sonraki tüm Ron-
denbarg davaları buna dayandırıla-
bilir ve çok daha hızlı ve kolay bir 
şekilde gerçekleştirilebilir. 
Çünkü o zaman artık Rondenbarg’da 
ne olduğunu açıklamaya gerek kal-
maz – ki bu zaten kamuoyundan 
gizli olarak açıklanmıştır. Daha 
sonraki duruşmalarda, savcılık 
açısından, sadece diğer sanıkların 
orada olup olmadıkları, pişmanlık 
gösterip göstermedikleri, gösteri-
den ve yoldaşlarından uzaklaşıp 
uzaklaşmadıkları sorusu gündeme 
gelir. Bu nedenle, bu pilot davanın 
sonucu sadece beş genç için değil, 
aynı zamanda diğer 80 sanık için de 

yaşamsaldır.

Gençlik ceza hukukuna göre du-
ruşmalar neden sanık için evine 
yakın bir yerde gerçekleşmiyor?
Çünkü suçlar genellikle işlendiği 
iddia edilen yerde yargılanır ve ce-
zalandırılır. Ve burası Hamburg’da 
zirvenin yapıldığı yerdir. Gençlik 
ceza hukukuna göre, sanıklar ika-
met yerlerinde istisna olarak yar-
gılanabilirdi. Ancak bu reddedildi. 
Bu, artık tüm sanıklar için duruşma 
için sürekli olarak Hamburg’a git-
mek zorunda oldukları anlamına 
geliyor. Şu anda suçlanan gençler, 
önümüzdeki birkaç hafta ve ay 
boyunca haftada bir Baden-Würt-
temberg, Saksonya-Anhalt veya 
Rheinland’dan Hamburg’a gitmek, 
geceyi burada geçirmek ve duruş-
madan sonra geri dönmek zorun-
da. Bu şartlar altında ve böyle bir 
sürecin psikolojik baskısı altında 
kimse okulunu bitiremez, çıraklık 
yapamaz, çalışamaz. Bu bakımdan 
gençler, beraat etseler bile hayatla-
rının bir veya iki yılını kaybederler. 
Baskının birçok yolu vardır.

Davalarla ilgili temel eleştiriniz 
ne?
Rondenbarg’daki polisin bir eyle-
me son derece acımasız bir şiddet-
le saldırması, kasten temel hakları 
göz ardı etmesi ve sadece birkaç 

kişiyi değil birçok kişiyi ve hasar 
kalacak şekilde yaralaması, daha 
sonra da onların saldırılanlar değil, 
saldıranlar olarak yargılaması... Bu 
Almanya’da hukukun üstünlüğünü 
(!) gösteriyor.
Rondenbarg davalarında yeni ve 
belirleyici olan şey: Savcılık sanı-
ğın bireysel eylemlerini kanıtlama 
zahmetine girmedi. Senaryo çok 
basit: Bir şey oldu ve orada herhan-
gi bir şekilde bulunan veya etrafta 
olan herkes her şey için cezalan-
dırılacak. Bunu yaparken, Federal 
Adalet Divanı’nın (BGH) sözde ho-
ligan kararına güveniyor. 2017’de 
bir holigan tartışmasının ardından, 
sadece beraber yürüyen insanların 
bile gösterişli bir şekilde yürüyüşte 
yer alarak işlenen suçlara psikolojik 
yardım sağladıklarına karar verildi. 
Ancak: BGH, o dönemde bu kararın 
siyasi protestolara uygulanamaya-
cağını açıkça belirtti. Aksi takdirde, 
temel toplantı ve gösteri özgürlüğü 
büyük ölçüde kısıtlanacaktır.

O halde G20 protestolarına yöne-
lik suçlamaların çoğu geçersiz mi 
olacak?
Hamburg’daki savcı, en yüksek 
ceza mahkemesinin bu kararıyla 
ilgilenmiyor. Bölge mahkemesi-
nin holigan kararını Rondenbarg 
kompleksine uygulamasını talep 
ediyor. Bunu kabul ettirirse diğer 

ucunda bir şeylerin olduğu bir gös-
teriye katılan herkes bundan so-
rumlu tutulacak. Anayasal olarak 
korunan bir eyleme katılmak ger-
çek bir risk olacaktır.

G20 protestolarıyla ilgili davalara 
yönelik ilgi azalıyor mu?
Devam eden G20 davaları var. Sav-
cılıkta yaklaşık 2 bin 800 dava var 
ve şu ana kadar 450’den fazla kişi 
suçlandı. Ancak her zaman haberi-
miz oluyor, çünkü sanıkların hepsi 
kendilerini siyasi olarak görmüyor, 
bizimle veya diğer yapılarla temas 
kurmaya çalışmıyor ve süreci siyasi 
olarak yönetmiyor. 
Tabii G20 çok uzun zaman önce ol-
duğu için, çok fazla dava olduğun-
dan ve pek çok şey göz ardı edil-
diğinden, belirli bir yorgunluğun 
yayıldığını algılıyoruz. Bu nedenle, 
şu anki gibi büyük ölçekli yargı-
lamalarda, solun en azından bazı 
kısımlarının hala ilgilendiği veya 
yeniden ilgilenebileceği için mutlu-
yuz. 
Ancak davalara uygun şekilde eşlik 
etmek ve olaylara ilişkin görüşümü-
zü alenen dile getirmek her zaman 
iyidir. Herkesin takipte kalması ve 
yoldaşlarını yalnız bırakmaması ge-
rekiyor. Zirve günlerindeki darpla-
rın ardından baskı bitmedi, devam 
ediyor ve yavaş yavaş yüzlerce kişi-
yi etkiliyor.

Hamburg’da yapılan G 20 zirvesini protesto olaylarına katılanlarla ilgili davaların devam ettiği ve tartışıldığı bugünlerde Rote Hilfe Hamburg’tan 
Kim König ile G20 davaları üzerine Gaston Kirsche tarafından yapılan röportajı ilginize sunuyoruz.

“Acımasız isyancılar hakkında 
resmi G 20 anlatısı”
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JÜRGEN PELZER 

"Yalnzca yeni amaç yeni sanat 
yaratr." (Bertolt Brecht, 1930) 

13 Aralk 1930 akşam Bertolt 
Brecht'in "Tedbir" oyununun gösteri-
mi büyük bir olayd. Berlin 
Filarmoni'nin Kreuzberg'deki eski 
binasnda gerçekleşti. Karl Rankl 
yönetiminde üç büyük işçi korosu -
Schubert korosu, Büyük Berlin'den 
ve Fichte korosundan karma korolar 
şark söyledi. Oyuncu kadrosunda 
çeşitli roller oynayan bir şarkc ve 
üç oyuncu vard. Orkestra sadece 
pirinç enstrümanlar ve perküsyon-
dan oluşuyordu, piyano sadece bir 
sahnede kullanlyordu. Koroda ken-
disi de şark söyleyen Eisler, önerile-
riyle provay kolaylaştrmşt. 
"Güzel bir ders" vermek yerine, kitle-
sel bir toplantda bir konuşmac gibi 
"soğuk, keskin" seslenmek onun için 
önemliydi. Hz, "yürüyen bir şekil-
de" olmalyd. "Tedbir" metni hafife 
alnmamal, provalarda tartşlma-
lyd. Her şarkc politik içeriğin far-
knda olmalyd. 

İŞÇİ HAREKETİNİN BİR ELÇİSİ 
Eisler ilk kez bu kadar büyük bir 

işe girmişti -bir tür politik oratoryo. 
Önceki politik savaş şarklar veya 
kantatlar yazma uygulamasnn öte-
sine geçti. "Tedbir"in Düsseldorf per-
formans için verdiği bir konferans-
ta, işçi müziğinin 1860'l yllarn baş-
larndan bu yana geçirdiği işlevsel 
değişimi anlatt.  

Başlangçta, esas olarak 
'Sosyalistler Yasas' (1878-1890) sra-
snda örgütleri kapsayan işçi korola-
rnn fonksiyonunu anlatt. Burjuva 
müziğinin eğlenceli yönünden yok-
sun referans şarklard bunlar. 
Sanatsal karakter çok belirgin değil-
di. Amaç, daha az snf bilincine 
sahip işçileri eğitmek ve snf duygu-
larn uyandrmakt. Feodalizmden 
veya burjuvaziden kaynaklanan 
geleneksel müziğin egemen snfn 
zevkini, en iyimser tavrla reformiz-
mi teşvik ettiği için, burada yeri 
yoktu. Elitist müzik züppeliğine ek 
olarak, yalnzca tembellik ve rahatl-
ğa hitap ettiği için hafif popüler 
müzikle de mücadele edilmesi gere-
kiyordu. Klasik müzik, yararl bir 
panzehir olarak kabul edilebilirdi. 

Eisler, şu andaki mevcut siyasi 
mücadelelerin "düşünce standard-
na" uyulmak isteniyorsa, burjuva 
müzik endüstrisini eleştirel bir şekil-

de analiz etmek ve ayn zamanda 
proleter alternatiflerin olanaklarn 
kullanmak gerektiğini söylüyordu.  

İşçiler toplu halde örgütlendiğin-
den, bu doğru bir devrimci davranş 
sorunuydu. Bu nedenle Eisler, "sava-
şan ve eğitici karaktere" sahip dev-
rimci bir sanat için çaba harcad. 
Böylece sanat ilk kez "toplumun 
büyük öğretmeni" olabilirdi. Esas 
olarak zevke hizmet eden burjuva 
sanatnn aksine, zevk artk bir 
amaca yönelik bir araç haline geli-
yordu. "Sanat güzelliği bireye öğret-
mek, işçi snfnn fikirlerini, snf 
mücadelesinin mevcut sorunlarn 
anlaşlr ve somut hale getirmek için 
kullanlr"d. 

Müzik artk kendi içinde bir amaç 
olmayan güzelliğiyle, "bireyin kar-
şk duygularna" düzen getirmeliy-
di. Bu şekilde anlaşldğnda, burju-
va "güzel" anlayşndan syrlan 
sanat, snfsz bir toplumda sanatn 
yeni işlevine şimdiden bir bakş 
sunuyordu.  

Başlangçta mesele elbette günlük 
mücadelede doğru pozisyonlar 
almak ve işçilerin ihtiyaç ve endişe-
lerinin reformist bir yansmasndan 
tatmin olmamakt. Burada Eisler, 
1930'da benzer pozisyonlar üstlenen 
Brecht ile tanşt. Eisler sadece müzi-
ği yazmakla kalmad, ayn zamanda 
Brecht'le "Tedbir"i tartşt, burada -
alçakgönüllülükle ifade ettiği gibi, 
sadece "işçi hareketinin elçisi" olarak 
hareket etti. Brecht, proleter hareke-
tin örgütlerine ve sanat biçimlerine 
güvenmeyi ve hatta bunu açkça iti-
raf etmeyi özellikle Hanns Eisler'e 
borçludur. 

FABEL TARZINDA BİR OYUN 
Fabel şeklinde olan Tedbir'in 

özünü kurgusal bir ülkedeki ("Çin") 
dört ajitatörün, eylemleriyle tüm 
hareketi tehlikeye atan genç bir yol-
daşn vurulmas konusunda kitle 
korosu tarafndan temsil edilen bir 
parti mahkemesinde ifade vermek 
zorunda olmasyd. Canlandrlan 
durumlar, gencin "duygu açsndan 
devrimci" olmasna rağmen, disipli-
ne bağl olmadğn gösteriyordu. 
Sol medyadan gelen çoğunlukla 
merhametli eleştiride: "Partiye zarar 
veren veya karş-devrimci bir davra-
nş, öldürülerek değil partiden dşla-
narak cezalandrlr" denmekteydi. 
Gerçekte de genç yoldaş vurulmad, 
ancak bu önlem oyunun bir parça-

syd ve tartşma için kullanld. 
Oyunun değişik aşamalar sadece 

genç yoldaşn davranşlaryla değil, 
ayn zamanda kurgusal ülke "Çin" 
deki korkunç durumla da ilgiliydi. 
"Taş" ve "Adalet" sahneleri, insanlk 
dş çalşma koşullarn gösteriyor-
du.  

Oyunda diğer şeylerin yan sra, 
sömürücülerin sömürülen iş olma-
dan yaşayamayacağ gösterilmek-
teydi. Ancak farkndalk, ayn 
zamanda insanlarn meta haline gel-
diği ve bireylerin çalşmaya devam 
edebilmek için ihtiyaç duyduklar 
pirinçten bile daha ucuz olduklar 
gerçeğini de içeriyordu. Kurtuluş ise 
örgütlü mücadeledeydi ve bu müca-
delede bireysel eylem, hatta kişisel 
şöhret bile reddedilmeliydi. 

Oyunun amac komünist harekete 
katkda bulunmak, işçilerin kültür 
araclğyla bilinçlenmesine hizmet 
etmekti. Brecht ve Eisler eleştiriye 
oldukça açkt; bu nedenle de oyunu 
birkaç içerik ve formda sundular. 
Rote Fahne'de olduğu gibi sol basn-
da tek tek eleştiriler yaplsa da bir 
bütün olarak bu diyalektik deney 
için hatr saylr bir övgü egemendi. 

EGEMENLERİ ÜRKÜTTÜ 
1945'ten sonra, Brecht "Tedbir"i 

sürdürmedi ve hatta profesyonel 
tiyatrolar tarafndan icra edilmesini 

yasaklad. Burjuva basnda bu oyuna 
karş saldr on yllarca devam etti ve 
Brecht'in 1947'de ABD'de yaplan 
sorgulamalarnda metin, biçimsel 
yap veya niyet dikkate alnmakszn 
rol oynad.  

Oyun, partiyle çatşan genç bir 
idealistin acmaszca infazna daya-
nyordu - sağc, anti-komünist basn 
için bir hit! Öte yandan, Brezilya gibi 
'Üçüncü Dünya' olarak adlandrlan 
ülkelerde, bask koşullarnn özellik-
le belirgin olduğu ve tiyatro grupla-
rnn ayn anda oyunculuk yaparak 
öğrenme frsatn yakaladklar her 
yerde oyun düzenli olarak oynand. 
Brecht'in yasağnn amatör gruplara 
değil sadece profesyonel tiyatrolara 
uygulandğ da unutulmamal.  

Brecht, "Tedbir"i (sosyalist) gelece-
ğin tiyatrosu için bir model olarak 
gördü. Bu arada elbette yasak kald-
rld ve Berliner Ensemble'da (1997) 
ve hatta Philharmonie'nin (2016) 
yeni binasnda sahnelendi. Brecht ve 
Eisler'in 1930'dan 1932'ye kadar 
hayal ettikleri gibi, oyunun politik 
açdan bir "eğitsel değeri" olup 
olmayacağ, diyalektik ders olarak 
alglanp alglanmayacağ ise elbette 
toplumsal koşullara bağl. 

 
(Jürgen Welzer'in Junge Welt gazete-

sindeki yazsndan ksaltlarak Semra 
Çelik tarafndan çevrildi.) 
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Diyalektik ders 
90 yıl önce ilk gösterimi yapılan “Massnahme/Tedbir” oyununda 
Bertolt Brecht ve Hanns Eisler burjuva tiyatrosunun sınırlarını aştı. 



MITHAT FABİAN SÖZMEN 

Ne geceydi ama! 
Saha içinde Başakşehirli ve Paris 

Saint-Germain’li futbolcular hake-
min rkçlğa varan hadsizliğine 
gereken tepkiyi göstererek tarih 
yazarken saha dşnda bir riyakarlk 
senfonisi dinledik. Tartşlan çok 
nokta var, bu yazy okuyacak pek 
çok kişinin gece yaşananlardan 
haberinin olmamas da muhtemel, o 
yüzden madde madde hepsinin 
üstünden geçelim. 

NE OLDU? 
Şampiyonlar Ligi H grubu son 

maçnda PSG-Başakşehir müsaba-
kas 14. dakikada durduruldu. 
Maçn Romanyal hakemi Ovidiu 
Hategan’n kararlarna kzan 
Başakşehir kenar yönetiminin tepki-
si üzerine dördüncü hakem 
Sebastian Coltescu, Başakşehir’in 
yardmc antrenörü Pierre Webo’ya 
krmz kart göstermesi için 
Hategan’a telkinde bulundu. 
Coltescu, Webo’yu tarif etmek için 
kendi dilinde “siyah” anlamna 
gelen “negru” ifadesini kullannca 
Başakşehirli ve PSG’li oyuncular 
hakemin rkçlk yaptğn belirterek 
soyunma odasna gitme karar ald. 

Coltescu, kötü bir niyeti olmadğ-
n, “negru”nun kendi dilinde 
“siyah” anlamna geldiğini söylese 
de Başakşehirli Demba Ba’nn o 
srada verdiği ders başka herhangi 
bir şey söylemeyi gerektirmeyecek 
kadar açk: “Beyaz birisi hakknda 
konuşurken ona ‘beyaz insan’ değil 
‘insan’ diyorsunuz. Peki neden 
siyah biri hakknda konuşurken 
‘siyah insan’ diyorsunuz?” 

Onun dşnda zaten bu seviyedeki 
bir hakemin “negro” kelimesinin 
dünyann her yerinde çağrştrdğ 
yaygn, tarihsel anlam bilmesi ve 

ona göre hareket etmesi beklenir. 
Bu konuda Romanyal gazeteci 

Emanuel Roşu’nun ve olay srasn-
da Eurosport Türkiye Twitter hesa-
bnn paylaştğ bilgiler, UEFA’nn 
sorumluluğunu açkça ortaya koyu-
yor. Öğreniyoruz ki Ovidiu Hategan 
da Sebastian Coltescu da yeterlilik-
leri ciddi şekilde sorgulanmas gere-
ken, daha önce skandallara imza 
atmş, rkçlğa çanak tutmuş isim-
ler. 

OYUNCULARIN TEPKİSİ           
NEDEN ÖNEMLİ? 

Hakemin bu tutumuna karş hem 
Başakşehirli hem de PSG’li oyuncu-
lar soyunma odasna gitme karar 
ald ve dördüncü hakem hakknda 
gerekli işlem yaplmadan sahaya 
dönmeyeceklerini söylediler. Bu, 
tarihi bir eylemdi. Bugüne kadar 
birçok kez rkçlk hadiseleri yaşan-
dğnda saldrya maruz kalan fut-
bolcunun gözyaşlar içinde sahay 
terk ettiğine tank olduk. 

Hatta geçtiğimiz hafta İngiltere 
Championship’te Millwall taraftar-
lar, maç öncesi diz bükerek rkçlğ 
protesto eden oyuncular yuhalad. 
Bunun üzerine yine dün akşam 
oynanan maçta Milwall’lu oyuncu-
lar bu kez diz bükmeyip “Eşitsizliğe 
hayr” pankart açmakla yetindi. 
Yahoo’dan Leander Schaerlaeckens 
bunu bir “geri adm” ve “rkçlarn 
galibiyeti” olarak yorumlad. 

PSG-Başakşehir maçnda ise şunu 
gördük: Artk oyuncular, “şovu” 
kolektif bir biçimde sonlandrma 
karar alabiliyor ve bu eylem devasa 
bir çoğunluk tarafndan meşru 
kabul ediliyor. 

Eğer Millwall’daki utangaç tutum 
değil Paris’teki cesur, hakl irade bir 
norm haline gelirse, UEFA ve diğer 
federasyonlar bugüne kadar yaptk-

lar gibi “kurallara göre sahada kal-
malsnz” kartn dayatamaz ve 
statlardan rkçlğn silinmesi yolun-
da önemli bir adm atlmş olur. 

Ne yazk ki TFF Başkan Nihat 
Özdemir’in scağ scağna yaptğ 
“Haklyken haksz duruma düşme-
yin” mymntlğ bu konuda endi-
şelenmemize neden oluyor. 

MEMLEKETTE BİR RİYAKARLIK      
SENFONİSİ 

Gelelim sosyal medyadaki riya-
karlk senfonisine. Olay anndan iti-
baren AKP’sinden MHP’sine bugü-
ne kadar ülke içerisinde Kürtlere, 
Ermenilere, Suriyelilere, Alevilere, 
saysz aznlğa her türlü ayrmclğ 
yapanlarn bir anda rkçlk karşt 
mesajlar paylaştğna tank olduk. 

Tabii ki insanlarn aklna bu ülke-
de her gün karşlaştklar ayrmclk-
lar, siyasetin günlük şoven dili 
geldi. Amedspor’a, Cizrespor’a 
yaplanlar, Deniz Naki’nin futbol 
hayatnn bitirilmesi, IŞİD’in Ankara 
Katliam sonras Konya’daki slkla-
malar, tekbirler, karakolda işkencey-
le öldürülen Festus Okey’ler, linç 
edilen Kürt tarm işçileri, Suriyeli 
mülteciler… 

Akla gelen bir başka isim, 
İngiltere ve Türkiye’de üç ayr rkç-
lk olayyla suçlanan, Didier 
Zokora’ya ettiği rkç küfür nede-
niyle hapis cezasna çarptrlan 
buna rağmen yllarca Başakşehir’in 
kaptanlğn yapan bugün de 
Fenerbahçe futbol takmnn en yet-
kili isimlerinden biri olan Emre 
Belözoğlu’ydu. 

Herhalde rkçlğa bu kadar tepki-
li bir ülkede Emre Belözoğlu hak-
knda Cumhurbaşkanlğ bir KHK 
hazrlamaya girişmiştir diye düşün-
düm! Sonra Emre Belözoğlu’nun 
tüm bu mesaj seferberliğine girişen 

kesimlerle arasnn gayet iyi oldu-
ğunu hatrladm. 
İşin en ac yan -Emre 

Belözoğlu’nun hapis cezasnn erte-
lenmesi gibi- rkçlğn en fazla 
geçiştirildiği bir ülkede, memlekette 
olup biten rkçlklarn sorumlular-
nn bu meseleye de tamamen şoven 
siyasi kayglarla yaklaştğn bilme-
miz. 

NTV Yorumcusu ve Cumhurbaş-
kan Erdoğan’n yakn Rdvan 
Dilmen, hadiseye dair yaptğ 
komik açklamada Katar hanedan-
nn sahibi olduğu Paris Saint-
Germain’i “paranteze almak gerek-
tiğini” belirtiyor ve “olayn Fransa 
Cumhurbaşkan Macron açsndan 
da cezas olmas gerektiğini” söylü-
yor. Anlaşlan bizim cingöz yerli-
milli tayfamz, mesele Fransa’da 
geçiyor diye bir an için bu olayn 
Erdoğan’n arasnn limoni olduğu 
Macron’u skştrmann bir vesilesi 
olabileceğini düşündü. MHP’ye, 
Ülkü Ocaklar’na, Perinçekçilere 
“Irkçlğa hayr” mesajlar attrabil-
menin başka bir motivasyonu olabi-
leceğini düşünmek güç. Ancak olay-
da Fransa’nn hiçbir sorumluluğu 
olmadğ, hakemin de Romanyal 
olduğu detay biraz geç kavranmş 
olmal. 

Anlayacağnz sosyal medyadaki 
göz yaşartan örgütlenmenin memle-
ketimiz açsndan umut beslenecek 
bir taraf yok. Türkiye'nin rkçlk 
konusundaki ikiyüzlülüğü yoluna 
güçlü bir şekilde devam ediyor. 
Ancak dünya genelindeki statlarda 
bundan sonra yaşanmas muhtemel 
rkçlk hadiselerinde oyuncularn 
ne yapmas gerektiği açkça ortaya 
kondu. Buradan geri adm atlmaz-
sa “rkçlğ sahalardan şutlama”nn 
önündeki katenaçyovari savunma 
aşlmş olur.
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Tarihi eylem - tarihi riyakarlık 
PSG-Başakşehir:



YUSUF KARATAŞ 

Geçen hafta en çok, AB’nin 10-11 
Aralk zirvesinde ve ABD’nin 2021 
savunma bütçesinde Türkiye’ye 
yönelik yaptrm kararlarnn çkp 
çkmayacağn ya da hangi yaptrm 
kararlarnn çkacağn tartştk. 

AB’nin liderler zirvesinden 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki 
sondaj faaliyetleriyle bağlantl kişi 
ve kuruluşlarna yönelik yaptrm 
listesinin genişletilmesi karar çkt. 
Görüldüğü kadaryla Fransa, 
Yunanistan ve Güney Kbrs’n 
daha ağr yaptrm ve silah ambar-
gosu kararlarnn alnmas için 
yaratmaya çalştklar bask yine 
Almanya’nn dengeleyici tutumu 
nedeniyle kabul görmedi. Ancak 
zirvede Türkiye’deki iktidarn üze-
rindeki basky artrmak amacyla 
Doğu Akdeniz’deki tutumun değiş-
memesi halinde 2021 martnda yap-
trmlarn ağrlaştrlmas yönünde 
bir karar da alnd. 

NATO üyesi Türkiye’nin askeri 
olarak ABD ve NATO’nun en 
büyük rakibi olarak görülen 
Rusya’dan S-400 savunma sistemini 
almas, uzunca bir süredir ABD’nin 
Türkiye ile ilişkilerinde kriz yara-
tan önemli konulardan biri duru-
mundayd. ABD 2021 savunma 
bütçesinde Türkiye’nin S-400’leri 
almas ABD Hasmlarna Yaptrm 
Yoluyla Müdahale Yasas (CAAT-
SA) kapsamna alnarak Türkiye’ye 
yaptrm karar çkt. ABD 
Senatosunun onayladğ karar, 
yaknda koltuğunu Biden’a devre-
decek olan Trump tarafndan da 
imzaland. Karara göre ABD’nin 
Türkiye’ye CAATSA kapsamndaki 
12 yaptrmdan en az 5’ini uygula-
mas gerekiyor. Ancak beklenti 
Trump’n yaptrmlarn en hafif 5 
maddesini uygulayacağ yönünde. 

AB ve ABD’nin yaptrm kararla-
rna bakldğnda, batl emperya-
listlerin Erdoğan iktidarn tama-
men karşlarna almak yerine onu 
ekonomik, siyasi ve askeri olarak 
kendi eksenlerine bağlamak için 
bask uygulama ya da uyguladkla-
r basky artrma tutumu içinde 
olduklar görülüyor. Hatrlanrsa 
bu yaptrm kararlarndan önce 
Cumhurbaşkan Erdoğan, “Gele-
ceğimizi Avrupa ile birlikte tasav-
vur ediyoruz” ve “ABD ile uzun ve 
yakn müttefiklik ilişkisini aktif ola-
rak kullanma arzusundayz” diye-
rek batl emperyalistlerle iş birliği-
ne hazr olduğu mesajn vermişti. 

Batl emperyalistler de bu kademe-
li ve görece hafif yaptrm kararlar 
ile Erdoğan iktidarnn bu açkla-
malarnn gereğini yapp yapmaya-
cağn görüp ona göre tutum belir-
leyecekleri mesajn veriyorlar. 

Burjuva muhalefet açktan ifade 
etmese de batl emperyalistlerin 
Erdoğan iktidarna daha ağr yapt-
rm kararlar almasn bekliyordu. 
Çünkü bu yaptrmlarn Erdoğan 
iktidarn daha fazla köşeye skşt-
racağn, dolaysyla kendilerinin 
daha güçlü bir iktidar alternatifi 
olarak öne çkmalarna hizmet ede-
ceğini umuyorlar. Özellikle 
ABD’nin ocak aynda göreve başla-
yacak olan Yeni Başkan Biden’n 
daha önce Erdoğan iktidarna karş 
kullandğ sert söylemler bu yönde-
ki beklentiyi artrmş durumda. 

Cumhurbaşkan Erdoğan ve ikti-
darn küçük ortağ Bahçeli, burjuva 
muhalefetin bu tutumunu, her fr-
satta “Bakn bunlar dş güçlerden 
medet umuyorlar”, “Bunlar yerli ve 
milli iktidarmza karş dş güçlerle 
iş birliği içindeler” gibi söylemler 
üzerinden kendilerini antiemperya-
list olarak göstermek için frsata 
dönüştürüyorlar. Oysa nasl burju-
va muhalefet batl emperyalistlere 
kendini daha güçlü bir seçenek ola-
rak sunmak istiyorsa Erdoğan ikti-
dar da yukarda belirttiğimiz gibi 
batl emperyalistlere daha fazla iş 
birliği için hazr olduğu mesajn 
veriyor. 

Yani burjuva muhalefet batl 
emperyalistlere “Biz daha uygun 
bir seçeneğiz” diyor, Erdoğan ikti-
dar da “Benden vazgeçmeyin” 
diyor; ama bu politikasn burjuva 
muhalefete vurarak antiemperya-
lizm olarak yutturmaya çalşyor. 

Türkiye, bağml bir kapitalist 
ülke ve AKP-Erdoğan’n başa geçti-
ği 2002’den bugüne geçen süreç, 
ülke tarihinin emperyalist tekellerle 
bağmllk ilişkilerinin en fazla 
geliştiği dönemi oldu, oluyor. 
Özelleştirmenin ekonominin neoli-
beral dönüşümünün önemli araçla-
rndan biri olduğu düşünüldüğün-
de, toplam 70.3 milyar dolarlk 
özelleştirmenin 62.1 milyar dolarlk 
ksmnn AKP-Erdoğan iktidar 
döneminde gerçekleşmesi bu 
bakmdan yeterince açklaycdr. 
2019 verilerine göre 749 milyar 
dolar olan gayrisafi milli haslann 
380 milyar dolarn dş ticaret oluş-
turuyor. Bu dş ticaretin (ithalat-
ihracat) yaklaşk yarsndan fazlas-
n AB ve ABD ile yaplan ticaret 

oluşturuyor. Başka bir deyişle 
Türkiye ekonomisi scak para girişi 
ve yatrmlar konusunda büyük 
oranda batl emperyalistlere 
bağml durumda bulunuyor. Öte 
yandan 2019 verilerine göre; 
Türkiye’nin en fazla ithalat yaptğ 
ülkeler olarak 22.5 milyar dolarla 
Rusya ve 18.5 milyar dolarla Çin’in 
öne çkmas, hem bu emperyalist 
güçlerin neden Türkiye’yi batl 
emperyalistlerden koparmaya 
çalştklarn hem de batl emper-
yalistlerin kendi eksenlerine daha 
fazla bağlamak için Erdoğan iktida-
rna neden bask kurmaya çalştk-
larn açklyor. 

Özetle Türkiye, emperyalist-
kapitalist tekeller için büyük bir 
pazar, önemli bir enerji geçiş ülkesi 
ve Ortadoğu, Doğu Akdeniz ve 
Kuzey Afrika’daki paylaşm müca-
delesi için stratejik öneme sahip bir 
ülkedir. Tek adam iktidar, Tür-
kiye’nin bu pozisyonunu, bölgede 
paylaşm mücadelesi yürüten 
emperyalistler arasndaki çelişkiler-
den de yaralanarak temsilcisi oldu-
ğu iş birlikçi burjuvazinin çkarlar 
temelinde bir avantaja dönüştür-
meye çalşt. Ancak bu politikann 
antiemperyalizmle alakas olmad-
ğ gibi, Türkiye’nin bağmllk iliş-
kisi içinde olduğu emperyalistlerin 
bu bağmllk ilişkilerini derinleştir-
mek üzere daha fazla bask ve yap-
trm uygulamasna yol açyor. 

Sonuç olarak ülkedeki tekelci 
burjuvazinin çkarlar ve yaylmac 
emelleri doğrultusunda kah şu 
emperyaliste kah bu emperyaliste 
yamanmaya çalşmann ve skşnca 
da batl emperyalistlere “İş birliği-
ne hazrz” mesaj vermenin anti-
emperyalizmle alakas yoktur.   
Aksine bu politikann ülkeyi getir-
diği yer, emperyalistlere daha fazla 
bağmllktan; emperyalistlerin 
ülkeye ekonomik, siyasi ve askeri 
olarak müdahale zeminini artr-
maktan başka bir yer değildir. 

Gerçek anlamda antiemperya-
lizm, emperyalistlerle her türlü 
bağmllk ilişkisine son verecek bir 

politika izlemeyi gerektirir. 
Somutlamak gerekirse; askeri 
anlamda ülkedeki askeri üslerin 
kapatlarak NATO’dan çklmas, 
ekonomik olarak başta AB ile 
Gümrük Birliği olmak üzere 
emperyalist ülke ve tekellere tan-
nan ayrcalklara son verilmesi, 
emperyalist devlet ve tekellerle 
yaplan bütün ikili anlaşmalarn 
iptal edilmesi ve siyasi olarak da 
emperyalistlerin bölgedeki işgal ve 
yağmasna karş tutum alnmas, 
demokratik bir temelde bölge halk-
lar ile barşçl bir politikann izlen-
mesi vb. admlar atlmas gerekir. 

Erdoğan iktidar değil bu admla-
r atmay, NATO’da daha etkin bir 
rol üstlenmek, emperyalistlerden 
daha fazla silah almak, bölgedeki 
emperyalist paylaşm mücadelesi-
ne daha aktif katlmak ve emperya-
list tekellere daha fazla ayrcalklar 
sağlayacak “reform”lar düzenle-
mek peşinde koşmaktadr. 

Buna rağmen kendini nasl anti-
emperyalist gösterebildiği sorusu-
nun yant, burjuva muhalefetin 
halktan kopuk ve batl emperya-
listlere umut bağlayan ve milliyet-
çilik üzerinden iktidara yedeklen-
mekten kurtulamayan politikala-
rnda yatmaktadr. 

Gerçek anlamda bir antiemperya-
lizm, ancak işçi snf ve ezilen halk-
larn mücadelesi üzerinden ve onla-
rn çkarlarn savunacak bir halk 
iktidarnn kurulmasyla sağlanabi-
lir. Tekelci burjuvazinin şu ya da bu 
blok ya da ittifaknn antiemperya-
list söylemler kullanmas ancak 
halk kitlelerini aldatmaya ve onla-
rn talep ve beklentilerini istismar 
etmeye çalşmaktan öte bir anlam 
taşmaz.  

O yüzden son günlerde AB ve 
ABD yaptrmlar üzerinden tek 
adam iktidar ve burjuva muhalefet 
arasnda süren tartşmalar, emper-
yalizme ve iş birlikçi tekelci burjuva 
blok/ittifaklar karşsnda halk güç-
lerinin devrimci demokratik seçe-
neğini yaratma ihtiyacn daha açk 
biçimde hissettiriyor.

TÜRKİYE YH18 - 31 ARALIK 202018
Emperyalist yaptırımlar,              
beklenticilik ve antiemperyalizm! 



YUSUF KARATAŞ 

Geçen hafta en çok, AB’nin 10-11 
Aralk zirvesinde ve ABD’nin 2021 
savunma bütçesinde Türkiye’ye 
yönelik yaptrm kararlarnn çkp 
çkmayacağn ya da hangi yaptrm 
kararlarnn çkacağn tartştk. 

AB’nin liderler zirvesinden 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki 
sondaj faaliyetleriyle bağlantl kişi 
ve kuruluşlarna yönelik yaptrm 
listesinin genişletilmesi karar çkt. 
Görüldüğü kadaryla Fransa, 
Yunanistan ve Güney Kbrs’n 
daha ağr yaptrm ve silah ambar-
gosu kararlarnn alnmas için 
yaratmaya çalştklar bask yine 
Almanya’nn dengeleyici tutumu 
nedeniyle kabul görmedi. Ancak 
zirvede Türkiye’deki iktidarn üze-
rindeki basky artrmak amacyla 
Doğu Akdeniz’deki tutumun değiş-
memesi halinde 2021 martnda yap-
trmlarn ağrlaştrlmas yönünde 
bir karar da alnd. 

NATO üyesi Türkiye’nin askeri 
olarak ABD ve NATO’nun en 
büyük rakibi olarak görülen 
Rusya’dan S-400 savunma sistemini 
almas, uzunca bir süredir ABD’nin 
Türkiye ile ilişkilerinde kriz yara-
tan önemli konulardan biri duru-
mundayd. ABD 2021 savunma 
bütçesinde Türkiye’nin S-400’leri 
almas ABD Hasmlarna Yaptrm 
Yoluyla Müdahale Yasas (CAAT-
SA) kapsamna alnarak Türkiye’ye 
yaptrm karar çkt. ABD 
Senatosunun onayladğ karar, 
yaknda koltuğunu Biden’a devre-
decek olan Trump tarafndan da 
imzaland. Karara göre ABD’nin 
Türkiye’ye CAATSA kapsamndaki 
12 yaptrmdan en az 5’ini uygula-
mas gerekiyor. Ancak beklenti 
Trump’n yaptrmlarn en hafif 5 
maddesini uygulayacağ yönünde. 

AB ve ABD’nin yaptrm kararla-
rna bakldğnda, batl emperya-
listlerin Erdoğan iktidarn tama-
men karşlarna almak yerine onu 
ekonomik, siyasi ve askeri olarak 
kendi eksenlerine bağlamak için 
bask uygulama ya da uyguladkla-
r basky artrma tutumu içinde 
olduklar görülüyor. Hatrlanrsa 
bu yaptrm kararlarndan önce 
Cumhurbaşkan Erdoğan, “Gele-
ceğimizi Avrupa ile birlikte tasav-
vur ediyoruz” ve “ABD ile uzun ve 
yakn müttefiklik ilişkisini aktif ola-
rak kullanma arzusundayz” diye-
rek batl emperyalistlerle iş birliği-
ne hazr olduğu mesajn vermişti. 

Batl emperyalistler de bu kademe-
li ve görece hafif yaptrm kararlar 
ile Erdoğan iktidarnn bu açkla-
malarnn gereğini yapp yapmaya-
cağn görüp ona göre tutum belir-
leyecekleri mesajn veriyorlar. 

Burjuva muhalefet açktan ifade 
etmese de batl emperyalistlerin 
Erdoğan iktidarna daha ağr yapt-
rm kararlar almasn bekliyordu. 
Çünkü bu yaptrmlarn Erdoğan 
iktidarn daha fazla köşeye skşt-
racağn, dolaysyla kendilerinin 
daha güçlü bir iktidar alternatifi 
olarak öne çkmalarna hizmet ede-
ceğini umuyorlar. Özellikle 
ABD’nin ocak aynda göreve başla-
yacak olan Yeni Başkan Biden’n 
daha önce Erdoğan iktidarna karş 
kullandğ sert söylemler bu yönde-
ki beklentiyi artrmş durumda. 

Cumhurbaşkan Erdoğan ve ikti-
darn küçük ortağ Bahçeli, burjuva 
muhalefetin bu tutumunu, her fr-
satta “Bakn bunlar dş güçlerden 
medet umuyorlar”, “Bunlar yerli ve 
milli iktidarmza karş dş güçlerle 
iş birliği içindeler” gibi söylemler 
üzerinden kendilerini antiemperya-
list olarak göstermek için frsata 
dönüştürüyorlar. Oysa nasl burju-
va muhalefet batl emperyalistlere 
kendini daha güçlü bir seçenek ola-
rak sunmak istiyorsa Erdoğan ikti-
dar da yukarda belirttiğimiz gibi 
batl emperyalistlere daha fazla iş 
birliği için hazr olduğu mesajn 
veriyor. 

Yani burjuva muhalefet batl 
emperyalistlere “Biz daha uygun 
bir seçeneğiz” diyor, Erdoğan ikti-
dar da “Benden vazgeçmeyin” 
diyor; ama bu politikasn burjuva 
muhalefete vurarak antiemperya-
lizm olarak yutturmaya çalşyor. 

Türkiye, bağml bir kapitalist 
ülke ve AKP-Erdoğan’n başa geçti-
ği 2002’den bugüne geçen süreç, 
ülke tarihinin emperyalist tekellerle 
bağmllk ilişkilerinin en fazla 
geliştiği dönemi oldu, oluyor. 
Özelleştirmenin ekonominin neoli-
beral dönüşümünün önemli araçla-
rndan biri olduğu düşünüldüğün-
de, toplam 70.3 milyar dolarlk 
özelleştirmenin 62.1 milyar dolarlk 
ksmnn AKP-Erdoğan iktidar 
döneminde gerçekleşmesi bu 
bakmdan yeterince açklaycdr. 
2019 verilerine göre 749 milyar 
dolar olan gayrisafi milli haslann 
380 milyar dolarn dş ticaret oluş-
turuyor. Bu dş ticaretin (ithalat-
ihracat) yaklaşk yarsndan fazlas-
n AB ve ABD ile yaplan ticaret 

oluşturuyor. Başka bir deyişle 
Türkiye ekonomisi scak para girişi 
ve yatrmlar konusunda büyük 
oranda batl emperyalistlere 
bağml durumda bulunuyor. Öte 
yandan 2019 verilerine göre; 
Türkiye’nin en fazla ithalat yaptğ 
ülkeler olarak 22.5 milyar dolarla 
Rusya ve 18.5 milyar dolarla Çin’in 
öne çkmas, hem bu emperyalist 
güçlerin neden Türkiye’yi batl 
emperyalistlerden koparmaya 
çalştklarn hem de batl emper-
yalistlerin kendi eksenlerine daha 
fazla bağlamak için Erdoğan iktida-
rna neden bask kurmaya çalştk-
larn açklyor. 

Özetle Türkiye, emperyalist-
kapitalist tekeller için büyük bir 
pazar, önemli bir enerji geçiş ülkesi 
ve Ortadoğu, Doğu Akdeniz ve 
Kuzey Afrika’daki paylaşm müca-
delesi için stratejik öneme sahip bir 
ülkedir. Tek adam iktidar, Tür-
kiye’nin bu pozisyonunu, bölgede 
paylaşm mücadelesi yürüten 
emperyalistler arasndaki çelişkiler-
den de yaralanarak temsilcisi oldu-
ğu iş birlikçi burjuvazinin çkarlar 
temelinde bir avantaja dönüştür-
meye çalşt. Ancak bu politikann 
antiemperyalizmle alakas olmad-
ğ gibi, Türkiye’nin bağmllk iliş-
kisi içinde olduğu emperyalistlerin 
bu bağmllk ilişkilerini derinleştir-
mek üzere daha fazla bask ve yap-
trm uygulamasna yol açyor. 

Sonuç olarak ülkedeki tekelci 
burjuvazinin çkarlar ve yaylmac 
emelleri doğrultusunda kah şu 
emperyaliste kah bu emperyaliste 
yamanmaya çalşmann ve skşnca 
da batl emperyalistlere “İş birliği-
ne hazrz” mesaj vermenin anti-
emperyalizmle alakas yoktur.   
Aksine bu politikann ülkeyi getir-
diği yer, emperyalistlere daha fazla 
bağmllktan; emperyalistlerin 
ülkeye ekonomik, siyasi ve askeri 
olarak müdahale zeminini artr-
maktan başka bir yer değildir. 

Gerçek anlamda antiemperya-
lizm, emperyalistlerle her türlü 
bağmllk ilişkisine son verecek bir 

politika izlemeyi gerektirir. 
Somutlamak gerekirse; askeri 
anlamda ülkedeki askeri üslerin 
kapatlarak NATO’dan çklmas, 
ekonomik olarak başta AB ile 
Gümrük Birliği olmak üzere 
emperyalist ülke ve tekellere tan-
nan ayrcalklara son verilmesi, 
emperyalist devlet ve tekellerle 
yaplan bütün ikili anlaşmalarn 
iptal edilmesi ve siyasi olarak da 
emperyalistlerin bölgedeki işgal ve 
yağmasna karş tutum alnmas, 
demokratik bir temelde bölge halk-
lar ile barşçl bir politikann izlen-
mesi vb. admlar atlmas gerekir. 

Erdoğan iktidar değil bu admla-
r atmay, NATO’da daha etkin bir 
rol üstlenmek, emperyalistlerden 
daha fazla silah almak, bölgedeki 
emperyalist paylaşm mücadelesi-
ne daha aktif katlmak ve emperya-
list tekellere daha fazla ayrcalklar 
sağlayacak “reform”lar düzenle-
mek peşinde koşmaktadr. 

Buna rağmen kendini nasl anti-
emperyalist gösterebildiği sorusu-
nun yant, burjuva muhalefetin 
halktan kopuk ve batl emperya-
listlere umut bağlayan ve milliyet-
çilik üzerinden iktidara yedeklen-
mekten kurtulamayan politikala-
rnda yatmaktadr. 

Gerçek anlamda bir antiemperya-
lizm, ancak işçi snf ve ezilen halk-
larn mücadelesi üzerinden ve onla-
rn çkarlarn savunacak bir halk 
iktidarnn kurulmasyla sağlanabi-
lir. Tekelci burjuvazinin şu ya da bu 
blok ya da ittifaknn antiemperya-
list söylemler kullanmas ancak 
halk kitlelerini aldatmaya ve onla-
rn talep ve beklentilerini istismar 
etmeye çalşmaktan öte bir anlam 
taşmaz.  

O yüzden son günlerde AB ve 
ABD yaptrmlar üzerinden tek 
adam iktidar ve burjuva muhalefet 
arasnda süren tartşmalar, emper-
yalizme ve iş birlikçi tekelci burjuva 
blok/ittifaklar karşsnda halk güç-
lerinin devrimci demokratik seçe-
neğini yaratma ihtiyacn daha açk 
biçimde hissettiriyor.

TÜRKİYE YH18 - 31 ARALIK 202018
Emperyalist yaptırımlar,              
beklenticilik ve antiemperyalizm! 
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İstanbul Emek, Barş ve 
Demokrasi Güçleri, Kadköy İskelesi 
önünde yaptklar açklamayla 
"Maske-mesafe-hijyen tekerlemesiy-
le salgnla başa çklamaz" dedi. 
Toplumsal hareketliliğin azaltlmas 
için en az iki, tercihen dört hafta 
boyunca tam kapanmann şart oldu-
ğu belirtilen açklamada "Ekonomik 
sosyal tedbirler alnmal yurttaşlar 
devlet tarafndan desteklensin" çağ-
rs yapld. 

Açklamada konuşan İstanbul 
Tabip Odas (İTO) Yönetim Kurulu 
Üyesi Osman Öztürk, koronavirüse 

(Kovid-19) karş alnan önlemlerin 
yeterli olmadğn belirterek "Tek 
adam rejimi akln ve bilimin şğnda 
politikalarla salgn yönetmek yerine 
algy yöneterek 'başar hikayesi' 
yazmaya, çalşyor. Bu politikann 
kurbanlar ise işçiler, emekçiler, 
işsizler, emekliler, küçük esnaf, ksa-
cas yoksullar oluyor" dedi. 

"YA SALGINDAN YA DA AÇLIKTAN 
ÖLÜM" 

Pandemi süreci boyunca yurttaş-
larn sadece sağlğn değil işini aşn 
da kaybettiğini vurgulayan Öztürk, 

"Çarklar işçilerin canyla dönerken, 
sermayenin çkarlar halkn sağlğ-
nn önüne geçiyor. Büyük şirketlerin 
vergi borçlarn sfrlayan iktidar, 
işçi snf başta olmak üzere halkn 
bu süreçteki sorunlarn görmezden 
geliyor, milyonlarca insan 'salgn-
dan veya açlktan ölme' tercihine 
mahkûm brakyor" diye konuştu. 
İktidarn 'maske-mesafe-hijyen’ 

tekerlemesiyle sorumluluğu vatan-
daşlara ykmasn eleştiren ve böyle 
salgnla başa çklamayacağn dile 
getiren Öztürk "Bugüne kadar izle-
nen eksik, yanlş, tutarsz uygulama-
lara derhal son verilmeli; hzla akln 
ve bilimin şğn açk, şeffaf, güveni-
lir, toplumun bütün kesimlerinin 
katlmna açk yeni bir salgn politi-
kas oluşturulmaldr" dedi.

Metal işçisi enflasyon derdini yazd:  
TÜİK alşverişe nereye gidiyorsa biz de gidelim! 

TÜİK’in açklamş olduğu “sanal 
enflasyon” verilerine göre bir önceki 
aya göre enflasyon yüzde 2.3 artar-
ken, yllk bazda yüzde 14.03 oldu. 
Bu verilere göre yüz binlerce metal 
işçisini ilgilendiren üçüncü alt aylk 
zam ilk üç ayda yüzde 5.30 oldu. 
Mart aynda saat ücretlerine yanst-
lacak olan zam orannn belirlenme-
si için önümüzde üç aylk enflasyon 
rakamn bekleyeceğiz.  

Fakat eylül-ekim-kasm aynda 
açklanan enflasyon verileri toplam 
5.30 TÜİK’in kendi enflasyonu. Bu 
enflasyon ne işçiyi ne emekçiyi, yani 
sokağ yanstyor. 

Eğitim ve sağlk harcamalarn 
enflasyon hesabna katmayan TÜİK, 
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İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri: 

Kadköy'de basn açklamas yapan İstanbul Emek, Barş ve 
Demokrasi Güçleri, tam kapanma çağrs yaparak, "Maske-mesafe-
hijyen tekerlemesiyle salgnla başa çklamaz" dedi. 

21 gün tam kapanma şart
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ERCÜMENT AKDENİZ 

12 Eylül darbesi faşist bir cuntay-
d. Darbeci generallerin arkasnda 
ABD, NATO, uluslararas sermaye 
ve iş birlikçi burjuvazi vard. Halkn 
tepesine çöken cunta, Türkiye’yi ser-
maye için sömürü cenneti haline 
getirmek istiyordu. Askeri darbe, 
etkileri bugüne kadar devam eden 
24 Ocak kararlarnn önünü açt. 

Vehbi Koç, darbenin baş Kenan 
Evren’e gönderdiği mektupta, 
“Emrinize amadeyim” diye yazyor-
du. Başbakanlk koltuğuna oturan 
Turgut Özal, “Darbe olmasa bu 
kararlar alamazdk” diyor, 24 Ocak 
kararlarn alkşlyordu. Patronlar 
örgütü TİSK’in Başkan Halit Narin, 
“Bugüne kadar hep işçiler güldü, 
şimdi gülme sras bizde” diyordu. 

24 Ocak kararlar kamusal biri-
kimlerin talann emrediyordu. 
Kamu işletmelerinin özelleştirilme-
siyle beraber sendikalar ağr darbe 
yiyecekti. 12 Eylül faşist Anayasa’s, 
grev ve sendikal faaliyetleri askya 
almşt. 24 Ocak kararlar “kalkn-
may” sermayeye hak görürken, 
faturay snfa ve halka kesiyordu. 
Gençlerle birlikte ekonomik, demo-
kratik talepler de demir parmaklk-
lar arkasna alnyordu. 

12 Eylül darbesi ve 24 Ocak karar-
laryla çizilen sermayenin yol harita-
s, öyle günübirlik değil; ekonomik, 
sosyal ve siyasal alanda etkileri 
bugüne dek sürecek en az 40 yllk 
bir yol haritasyd. 

CUNTAYA DİRENMEK, SERMAYE 
POLİTİKALARINA DİRENMEKTİ 

12 Eylül darbesi denince akla 
gelen ilk isim Erdal Eren’dir. 
Ankara’da yap meslek lisesi öğren-
cisiyken bir protesto gösterisinde 
gözaltna alnmşt. ODTÜ Öğrencisi 
Sinan Suner’in katledilmesini pro-
testo ederken yakalanmş ve mesnet-
siz suçlamalarla idama mahkum 
edilmişti. Bir askerin ölümüyle suç-
landğ haksz iddianame her türlü 
dayanaktan yoksundu. Ama gençle-
re korku salmak için tanrlar kurban 
istemişti. Cunta mahkemeleri, 17 
yaşnda olmasna rağmen Erdal’n 
kemik yaşn büyük göstermiş ve 
kalem krmakta beis görmemişti. 

Halkn ve gençliğin Erdal Eren’i 
sahiplenmesinin nedeni onun sade-
ce çocuk yaşta idam edilmesi değil-

di. Denizler gibi, halkn kurtuluş 
umudunu hem zindan ve mahkeme-
lerde hem de idam sehpasnda bay-
raklaştrmş olmasyd. Asrlara 
damga vuracak bir gençlik manifes-
tosuydu bu. Tarihi hesaplaşma, 
faşist darbenin yan sra 24 Ocak 
kararlarn hazrlayan sermaye sn-
fylayd. 

Erdal, Ankara Ortaöğrenimler 
Derneği (ANOD) üyesiydi. Parasz, 
bilimsel, demokratik ve herkes için 
eşit eğitim talebi bir meslek lisesi 
öğrencisi olarak onun da talepleriy-
di. İşçi snf ve halkn ezilmesi 
demek, gençliğin taleplerinin de 
ezilmesi anlamna geliyordu. 
Cuntaya direnç ve idam sehpasnda-
ki iradenin anlam buydu. Gençliğin 
kurtuluşu ancak işçi snf ve halkn 
örgütlü mücadelesiyle birleşerek 
mümkün olabilirdi. İktidar işçi ve 
emekçilerin olmal, gençler devrim 
ve sosyalizm mücadelesine katlma-
lyd. Erdal’n genç komünist olmay 
tercih etmesinin nedeni buydu. 

GENÇLER ACI İLACI İÇECEK Mİ? 
Gelelim bugüne… Genç Yönetici 

ve İş İnsanlar Derneği (GYİAD) ve 
patronlar örgütü TİSK, “Türkiye’de 
genç iş piyasas ve geleceğine bakş 
raporu”nu açklad. Buna göre; 
Türkiye’de her 4 gençten biri işsiz. 
Mezun gençlerin yüzde 38’i iş aray-
şnda. Yüzde 58.3’ü işsizlik nedeniy-
le aile sorunlar yaşyor. İş arayan 
gençlerin yüzde 78.2’si kendilerini 
arkadaşlarndan geri kalmş hissedi-

yor. Ve dikkat! Yüzde 64’lük kesim, 
sadece “yol” ve “yemek” veren bir 
işyerinde çalşmay kabul ediyor! 
Yine rapora göre her 2 gençten biri 
“girişimci” olmak istiyor. Zira çal-
şan gençlerin yüzde 64’ü işinden 
memnun değil ve piyasann amansz 
rekabet ortamnda onlara, 
“Arkadaşna çelme takmak” salk 
veriliyor.   

12 Eylül’den 24 Ocak kararlarna, 
Kemal Derviş programndan AKP’li 
yllara kadar gençliğe biçilen sömü-
rü cenderesi bu. Asgari ücretin tart-
şldğ şu günlerde; patronlar, genç-
leri asgari ücret bile almadan çalşa-
bilir bir kitle olarak görüyorlar ve el 
ovuşturuyorlar. 12 Eylül’ün yol ver-
diği özel okullardan, “kümes” üni-
versitelerden mezun olan yüz binler-
ce genç her yl artan oranda diplo-
mal işsizler ordusuna katlyor. 12 
Eylül kurumu olan YÖK, bir vesayet 
abidesi ve “Üniversite AŞ” modeli 
olarak üniversitelerin tepesinde 
duruyor. 

Asgari ücret açlk snrnn altn-
da. Genç işçiler bu paray almak için 
pandemi koşullarnda 12-14 saat 
çalşyor. Genç mühendis ve avukat-
lar için belirlenen asgari ücret çtas-
n ise takan yok. Mezunlar, fabrika 
işçisinin aldğ asgari ücrete dünden 
raz! 

2021 bütçesi ise sermayeyi koru-
yan, kollayan; halka vergi yükü bin-
dirip gençleri yokluğa terk eden bir 
bütçe. Oysa büyük sermayeden esir-
genip affedilen 230.8 milyarlk vergi 

borcu ile yüz binlerce öğrenci burs 
alabilirdi. Bir o kadarna işsizlik öde-
neği verilebilirdi. Milyonlarca çocuk 
ve genç pandemi günlerinde tablete, 
bilgisayara, ücretsiz internete erişim 
sağlayabilirdi. 

Peki, gençler açlk ücretiyle sna-
nrken hükümetin teşvik geçtiği pat-
ronlar ne yapyor? Patronlar dergi-
sinden bir haber: 47 milyon dolarlk 
Fransz Dassault 6X iş jetinin ilk 
siparişçisi Cengiz Holding. Ktadan 
ktaya uçabilen “iş insanna özel” bu 
jetler, patronlar diğer uçaklarda 
korona kapmasn diye yaplmş! 
Not: 47 milyon dolarla 940 yoğun 
bakm ünitesi açmak mümkün. 

Özetle, bir sermaye stratejisi ola-
rak 24 Ocak kararlar AKP’li yllarda 
güçlendirilerek, halkn ve Türkiye 
gençliğinin önüne ac reçeteler koy-
maya devam ediyor. Gençlik ac 
reçeteyi reddetmeli; işçi snfnn 
bugünkü asgari ücret ve bütçe 
mücadelesine “iş, eğitim, gelecek” 
talepleriyle katlmal. Bu yol bağm-
sz ve demokratik bir Türkiye’ye 
uzanan yoldur. Bu yol devrimci 
demokratik bir halk seçeneğine kap 
açacak yoldur. Bütün despotik bas-
klara rağmen gençlik bunu başara-
cak güçtedir. Yeter ki birlik ve örgüt-
lülüğünü sağlasn. Şüphe yok ki 
geride kalan 40 yl gibi, gençliğin 
bugünkü mücadelesinde de Erdal 
Eren yaşamaya devam edecek. 
Çünkü Erdal, gençliğin taleplerinin 
ve kurtuluş mücadelesinin bitmeyen 
sevdasdr.

12 Eylül’den AKP’li yıllara:  
Gençlik ve Erdal Eren 
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ARİF BEKTAŞ / LONDRA

Birleşik Kralık’ın Avrupa 
Birliği’nden (AB) resmen ayrılma-
sına üç haftadan az bir süre kaldı. 
Ancak AB ile Brexit sonrası için bir 
ticari anlaşma henüz yapılamadı. 
Başbakan Boris Johnson ile AB Ko-
misyon Başkanı Ursula von der Le-
yen arasında yapılan görüşmelerde 
henüz bir ilerleme sağlanamadı. 
Johnson, Birleşik Krallık’taki ser-
maye gruplarına seslenerek, “An-
laşma olmadan AB’den ayrılmaya 
hazır olun” dedi. 
Taraflar arasındaki en önemli anlaş-
mazlık konularının başında ise “ba-
lık avlama” hakları geliyor. Ancak 
mesele AB ve Birleşik Krallık ser-
mayelerinin karşılıklı restleşmesi. 
İki tarafın da kapitalistleri, ayrılık 
sonrası sermayelerinin zarar gör-
memesi için daha ileri bir anlaşma 
ile kendini dayatmanın yollarını 
arıyor. Liderler ise son ana kadar 
rakibin ‘oltasına takılmama’ müca-
delesi veriyor.

ÜLKELERİN HEDEFLERİ FARKLI
Brexit sonrası Birleşik Krallık’a ait 
toprakların etrafındaki balık re-
zervlerinden yararlanma konusun-
da yeni bir AB anlaşması gerekiyor. 
Ancak bu konuda ciddi ayrılıklar 
var.
Kuzey İrlanda ile Birleşik Krallık’ın 

diğer üç üyesi olan İngiltere, İskoç-
ya ve Galler’in AB ilişkilerinde bir 
farklılık öngörülüyor. Birleşik Kral-
lık üyesi olan Kuzey İrlanda, İrlan-
da Cumhuriyeti ile ilişkilerini koru-
mak ve bazı ticari ilişkilerini eskisi 
gibi devam ettirmek istiyor. Bu da 
Johnson hükümetini iyice zora so-
kuyor. İskoçya ise yeni bir bağım-
sızlık referandumu hazırlığında ve 
bağımsız bir ülke olarak AB’ye üye 
olmak istiyor.

YENİ VERGİLER GELEBİLİR
AB ile Birleşik Krallık arasındaki 
ticari ilişkiler de sil baştan ele alı-
nıyor. AB ile Kanada ya da Avus-
turalya arasında yapılan ticari ilişki 
modellerinin de masaya yatırıldığı 
görüşmelerde bir karar verilmeme-
si durumunda, AB’den ayrılık an-
laşma olmadan yaşanacak.
Anlaşmasız bir ayrılık durumunda 

ise bazı gıda ürünlerine karşılıklı 
vergilendirmeler yapılacağı belirti-
liyor. Daha önce vergisi alınmayan 
tarım ürünlerine vergilendirme ya-
pılması bekleniyor.
Öte yandan, dünyanın en yoğun 
deniz trafiğinin olduğu Fransa’nın 
Calais kenti ile İngiltere’nin Dover 
kenti arasındaki vapur geçişlerinde 
büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Bre-
xit gerçekleşmeden, karşılıklı ürün 
stoku için konteynerler ve tırlar ge-
mi kuyruklarında bekliyor. Yoğun 
deniz trafiğinin, Hollanda ve Belçi-
ka sahilleri ile İngiltere’nin Felixs-
towe sahili arasında da yaşandığı 
haber veriliyor.

LİDERLER SON ANA KADAR  
DİRENİYOR
AB yasalarına göre, referandum so-
nucu ayrılık kararı alan ülkenin iki 
yıl içinde üyeliğinin son bulması 
gerekiyordu. Fakat Birleşik Krallık 
dört buçuk yıl önce karar almış ol-
masına rağmen, ayrılık gerçekleş-
medi. Liderler, son ana kadar bekle-
yip, kendileri için daha avantajlı bir 
anlaşmaya imza atmak istiyorlar.
Yapılacak anlaşmanın aynı zaman-
da kendileri için yeni bir siyasi ola-
nak olmasını bekleyen liderler de, 
bunca görüşmelerden sonra zayıf 
noktalarını artık biliyor. Bu da pa-
zarlıkların sonuçlanmasını zorlaştı-
ran bir rol oynuyor.
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Otoriter rejimlerin işbaşında oldu-
ğu Macaristan ve Polonya’nın AB 
bütçesini bloke edeceklerini açıkla-
maları ardından yapılan pazarlık-
larda uzlaşma sağlandı. AB Dönem 
Başkanı Almanya’nın girişimiyle 
sağlanan uzlaşma, AB Zirvesi ta-
rafından olduğu gibi kabul edildi. 
Hukuk ve demokrasiyi açıktan ih-
lal eden ülkelere verilen maddi yar-
dımların kolay bir şekilde kesileme-
yeceğini öngören uzlaşma Polonya 
ve Macaristan’ı memnun etti.
Polonya ve Macaristan daha ön-
ce maddi yardımların demokratik 
hakların kısıtlamayla ilişkilendi-
rilmesine karşı çıkarak, 2022-2027 
yılları arasındaki bütçe taslağını 
veto edeceklerini açıklamıştı. Aşırı 
sağcı, milliyetçi, otoriterlik yanlı-
sı partilerin iktidarda bulunduğu 
her iki ülke, AB tarafından yapılan 
maddi yardımların hukuk devleti 
kriterlerine bağlanmasına karşı çı-
karak, AB Komisyonu tarafından 
önümüzdeki yedi yıl için hazırla-
nan bütçe taslağını reddedeceği 
mesajını vermişti. Ayrıca her iki 
ülke yöneticileri, AB tarafından ka-
rar altına alınan 750 milyar euroluk 
“Korona Yardım Paketi”ni de red-
dedeceklerini açıklamıştı.

AB üyesi 27 ülkenin liderleri, geç-
tiğimiz temmuz ayında yaptıkları 
4 gün süren zirvede, salgının eko-
nomik sonuçlarıyla mücadele için 
hazırlanan kurtarma programı ve 
AB’nin 2021-2027 bütçesini içeren 
yaklaşık 1,8 trilyon euroluk pakette 
uzlaşı sağlamıştı.
AB’nin uzun dönem bütçesinin, 
yürürlüğe girmesi için Avrupa Par-
lamentosu (AP) tarafından onay-
lanması gerekiyordu. Bu nedenle 
AB Konseyi ve AP arasında bütçe 
müzakereleri yapılıyordu.
AP, özellikle bütçede iklim koruma, 
dijitalleşme, sağlık, gençlik, eğitim, 
araştırma ve göç alanlarına daha 
fazla kaynak ayrılmasını, bütçedeki 
öz kaynakların artırılmasını ve AB 
fonlarının hukukun üstünlüğü ilke-
sine bağlanmasını talep etmişti.

ALMANYA HUKUK DEVLETİ  
PRENSİBİNİ BİR YANA BIRAKTI
Bu planla zirveye katılmaya ha-
zırlanan her iki ülkenin tutumunu 
değiştirmek için Dönem Başkanı 
Almanya tarafından sürdürülen 
görüşmeler sonuç verdi. AB Büyü-
kelçileri nezdinde yapılan görüş-
melerde, Macaristan ve Polonya’nın 
planlanan bütçeyi ve yardım pake-

tini, ülkelere yapılacak maddi yar-
dımların hukuk devleti prensibine 
bağlanmaması şartıyla veto etme-
yecekleri basına duyuruldu. Polon-
ya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw 
Gowin, anlaşmayı doğruladı.
Ekonomik yardımlar ancak hukuk 
devleti prensiplerinin ihlal edildi-
ğine dair Avrupa Adalet Divanı ta-
rafından verilecek karardan sonra 
kesilebilecek. Bugüne kadar olan 
uygulamada, AB liderler zirvesinde 
yardımların kesilmesine karar veri-
liyordu. Kararın Adalet Divanı’nda 
bırakılması, otoriter rejimler için 
zaman kazanma anlamına geliyor. 
Ayrıca, mahkemenin siyasi kaygı-
lardan bağımsız hareket edebilece-
ği bekleniyor.
Dolayısıyla Polonya ve Macaris-
tan’daki temel hak ve özgürlüklerin 
ihlal edilmesi karşısında AB geri 
adım atarak her iki ülkeye zaman 
tanıdı. Her iki ülkeye karşı AB ta-
rafından hukuk devleti ilkelerini 
ihlal ettikleri için soruşturma başla-
tılmıştı.

POLONYA VE MACARİSTAN  
YÖNETİMLERİ MEMNUN
Varılan uzlaşma ile ülkelerdeki 
antidemokratik uygulamaların 

ekonomik yaptırımlarla engellen-
mesi ilk seçenek olmaktan çıkıyor. 
Varşova’ya giderek Polonya Başba-
kanı Mateusz Morawiecki ile gö-
rüşen Macaristan Başbakanı Viktor 
Orban, “Çözüme sadece milimetre 
kaldı” diyerek uzlaşmayı “başarı” 
olarak nitelendirdi. Macaristan ve 
Polonya, sığınma politikası ve eş-
cinsellerin hakları konusunda da 
AB tarafından alınan kararları tanı-
mayacağını daha önce açıklamıştı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter 
Szijjarto da sosyal medya üzerinden 
yaptığı açıklamada, “AB tarafından 
yapılacak mali yardımlar artık po-
litik ve ideolojik şartlara bağlanma-
yacak” dedi.
Alman basınında yer alan haberlere 
göre Almanya’nın girişimiyle sağla-
nan uzlaşmanın asıl olarak 2022’de 
Macaristan’da yapılacak seçimler-
den sonra yürürlüğe konulması 
planlanıyor.
Hollanda, Luxemburg ve bazı İs-
kandinav ülkelerinin uzlaşmaya 
pek sıcak bakmadığı ileri sürülü-
yor. Hollanda ve Luxemburg yöne-
ticileri daha önce yaptıkları açıkla-
malarda hukuk devleti ilkelerinin 
sulandırılmaması gerektiği uyarı-
sında bulunmuştu. (YH)

AB otoriter rejimlere diz çöktü

AB-İngiltere pazarlıkları sürüyor
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Hindistan’da yeni tarım kanunları-
nı protesto eden on binlerce çiftçi, 
başkent Yeni Delhi’de eylemlerine 
devam ediyor. Ülke basınındaki 
haberler göre, Yeni Delhi’nin mer-
kezine çıkan beş otoyolu kapatan 
çiftçiler, hükümet yeni kanunu geri 
çekene kadar gösterilerine devam 
edeceklerini bildirdi. Sembolik bir 
açlık grevine gidilmesini planla-
yan çiftçiler, eğer yeni kanun iptal 
edilmezse tren seferlerinin durdu-
rulması için harekete geçeceklerini 
belirtti.

ALMANYA’DAN HİNDİSTANLI 
ÇİFTÇİLERLE DAYANIŞMA 
Öte yandan Almanya’nın birçok 
şehrinde Hindistan’daki çiftçi hare-
ketiyle dayanışma eylemleri düzen-
lendi. Stuttgart şehir merkezindeki 
Commerzbank önünde toplanan 
yüzlerce kişi taşıdıkları döviz ve 
pankartlarla herkese çiftçilerin hak-
lı olan sesine kulak verme çağrısı 
yaptı.
Ellerinde ‘Çiftçiler için ayaktayız’ 
dövizleriyle alanda toplananlar ta-
rafından yapılan konuşmalarda; ko-
ronavirüs salgınında Hindistan’da 
çiftçilerin yaşam standartlarının da-
ha da düştüğü, Modi hükümetinin 
çiftçilerin taleplerini dikkate alma-
sı, yoksulluğu artıran politikalar-
dan vazgeçilmesi istendi.  

NE OLMUŞTU?
İktidardaki sağcı Halk Partisi (BJP), 
eylül ayında çıkardığı tarım yasa-
larıyla çiftçilerden tahıl alımındaki 

devlet korumasını ve asgari fiyat 
belirleme uygulamasını kaldırarak 
özel alıcılar karşısında çiftçileri ko-
rumasız bırakmakla suçlanıyor.
On binlerce çiftçi 26-27 Kasım’da 
sendikaların da katıldığı 250 mil-
yon emekçinin iş bıraktığı tarihi 
genel grevin ardından başkent Yeni 
Delhi’yi kuşatma altına alarak oto 
yolları kapatmış ve oturma eylem-
lerine başlamıştı.
Hindistan’da yeni tarım kanunla-
rını protesto eden çiftçiler, kanu-
nun iptali için cuma günü Yüksek 
Mahkeme’ye dilekçe vermişti.
Hindistan Tarım Bakanı Narendra 
Singh Tomar, yeni tarım kanunla-
rını revize etmeyi arzu ettiklerini 
ancak çiftçilerin kanunların iptali 

yönündeki ısrarlarından vazgeçme-
leri gerektiğini belirtmişti.
Çiftçiler, tarım reformunun mahsul 
fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini 
ve kazançlarını düşüreceğini belir-
tiyor. Söz konusu tarım reformuy-
la hükümetin minimum garantili 
fiyattan tahıl almayı bırakacağını 
kaydeden çiftçiler, bu durumun 
şirketler tarafından fiyatların aşağı 
çekilerek sömürülmelerine yol aça-
cağını belirtiyor.
Tarım sektörü, Hindistan’ın 2,9 
trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi 
hasılasının (GSYH) yüzde 15’ini 
oluştururken, 1,3 milyarı aşan ülke 
nüfusunun yüzde 60’ından fazlası 
geçimini topraktan sağlıyor. (DIŞ 
HABERLER)

On binlerce çiftçi 26-27 Kasım’da sendikaların da katıldığı 250 milyon emekçinin iş bıraktığı tarihi genel grevin ardından başkent Yeni Delhi’yi kuşatma altına alarak oto yolları 
kapatmış ve oturma eylemlerine başlamıştı.

Hindistan: On binlerce çiftçi eylemde

Fransa’da eylemler sürüyor: 
Yasaları çekin, halkı koruyun
Fransa’da polis şiddetini teşhir 
edenlere ceza öngören güvenlik ya-
sa tasarısına karşı eylemler devam 
ediyor. Yine cumartesi günü baş-
ta başkent Paris olmak üzere ülke 
çapında çeşitli yürüyüşler gerçek-
leştirildi. Yürüyüş bu kez “Cum-
huriyetin ilkelerini pekiştirme” 
gerekçesiyle yapılan ve “ayrılıkçı-
lığa karşı yasa” olarak adlandırılan 

yasal düzenleme hazırlığı da pro-
testo edildi. Bu düzenleme, Radi-
kal İslam’la mücadele adı altında 
Fransa’daki Müslüman kökenlilere 
ayrımcılıkla eleştiriliyor. 
Paris’teki Chatelet Meydanı’nda 
toplanan kitle, yasa tasarılarının 
geri çekilmesini istedi. Humanite 
gazetesi yürüyüşte hükümete “Öz-
gürlük öldürücü yasalarınızı çekin, 
halkı koruyun” mesajı verildiğini 
yazdı.

142 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Republique (Cumhuriyet) 
Meydanı’na kadar yürüyen eylem-
cilerle polis arasında zaman zaman 
gerginlik yaşandı. Polis, meydan-
da göstericilere tazyikli su sıktı. 
Eylemde polis bir kişiyi de yüzün-
den yaraladı. İçişleri Bakanı Gerald 

Darmanin, Twitter hesabından, 142 
kişinin gözaltına alındığını açıkla-
dı. Fransa genelinde ise 85 eylem 
düzenlendi. 
Ulusal Mecliste kabul edilen ve 
Senatoya sunulan Güvenlik Yasası 
Tasarısı, güvenlik güçlerinin görün-
tülerini yayımlayanlara 1 yıl hapis 
ve 45 bin avroya kadar para cezası 
öngörüyor. Gösterilerde “drone” 
kameralarının yanı sıra güvenlik 
güçlerinin görev sırasında kamera-
larının insanları izlemek için kulla-
nılabileceği belirtiliyor.
Emmanuel Macron hükümeti yasa-
nın polis görüntülerine ceza getiren 
24. maddesini yeniden yazılacağını 
açıklamış ancak bu karar basın ör-
gütleri, sol siyasi partiler ve birçok 
kesim tarafından yeterli bulunma-
mıştı. (DIŞ HABERLER)

Ücretleri ödenmeyen 
işçiler, malzemelere 

el koydu

Hindistan’ın Karnataka eyaletine 
bağlı Narsapura’daki ünlü mar-
kalarında da bulunduğu elektro-
nik aletlerin üretiminin gerçek-
leştiği tesiste işçilerin büyük bir 
bölümü ağır çalışma şartları ve 
düzgün ödenmeyen maaşlar ne-
deniyle greve gitti, ürettiği mal-
zemelere el koydu. 
Olay yerine gelen polis ekipleri, 
protestocuları dağıtmak için za-
man zaman coplarla müdahale 
etti.
Karnataka Eyalet Başbakan Yar-
dımcısı Dr. C. Ashwathnarayan 
sosyal medya hesabı üzerinden 
yaptığı açıklamada, şirketin ya-
nında yer aldı. (DIŞ HABER-
LER)

Karanlıktan 
kurtulmak için 
geldik
Kudüs, Tel Aviv ve kuzeydeki 
Kaysariyye kentlerinde meşale-
ler ve pankartlar taşıyan binlerce 
kişi Başbakan Netanyahu’nun 
görevi bırakmasını talep et-
ti. Resmi Kan yayın kuruluşunun 
haberine göre Netanyahu’nun 
Kudüs’teki evinin önünde top-
lanan kitle, Kovid-19 salgınıyla 
mücadeledeki başarısızlığı ne-
deniyle Netanyahu aleyhinde 
sloganlar attı. Yedioth Ahronoth 
gazetesinin internet sitesinde-
ki habere göre, İsrail polisi 13 
kişiyi gözaltına aldı. Tel Aviv 
kentinin birçok köprü ve kav-
şaklarında toplananlar trafiği 
kapatarak Netanyahu’ya istifa 
çağrısı yaptı. Kuzeydeki Kaysa-
riyye kentinde Netanyahu’nun 
evi önünde toplanan kitle ise 
“Karanlıktan kurtulmak için 
geldik” yazılı pankartlar taşı-
dı. İsrail’de yaklaşık 25 haftadır 
aralıksız düzenlenen haftalık 
cumartesi gösterilerinde sokak-
lara çıkan İsrailliler, hükümetin 
Kovid-19 krizini kötü yönettiğini 
söyleyerek Başbakan Binyamin 
Netanyahu’nun istifasını istiyor.
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TONGUÇ KARAHAN 

Korona salgnyla hayatlarmzn 
altüst oluşu hepimizi huzursuz etti, 
yaşam tarzmzda köklü değişikliklere 
yol açt, korkularmz, gelecek endişe-
mizi, iş güvencesizliğimizi, gelir kay-
bmz arttrd... Üstelik ucu da açk, 
belirsizlik sürüyor.  

Her ülkede milyarlarca insan on 
milyonlarca emekçi bu haldeyken, 
sevinen, ellerini oğuşturanlar da var. 
Herşeyi ama herşeyi alnp satlr bir 
mal olarak gören kapitalistler! 
Şimdi de can korkumuzu, koronay, 

gelecek umutlarmz pazarlamaya, 
krizi frsata çevirmeye çalşyorlar.  

Korona salgn öncesinde de durum 
farkl değildi; Sağlk hakkn eze eze 
yok eden sermaye zihniyetli politika-
lar, 'hastalk, tedavi, ilaç, aş' gibi kav-
ramlar, birer sanayiye, alnp satlan 
ve fahiş karlar elde edilen bir ticarete 
dönüştürmüştü.  

Korona salgn ve korona aşs ile bu 
insanlk dş tablo, çok daha açk ve 
çarpc hale gelmiş oldu. Biz can der-
dindeyken, ilaç tekelleri muazzam bir 
yarşa koyularak, ortaya çkan frsat 
nasl kara dönüştürürüz hesabndalar: 
Hangi şirket aşy önce bulacak, kim 
daha çok satacak... kyasya bir rekabet 
kyasya bir hrs.  

Nasl olmasn yüzbinlerle, milyon-
larla değil yüz milyonlarla, milyarlarla 
ifade edilen bir pazar sözkonusu. 
Bizim düşündükçe endişemizin, onla-
rnsa hrs ve iştahlarnn kabardğ 
koca bir pazar! 

HASTALIĞIN KARA DÖNÜŞÜMÜ 

Sağlk ve ilaç hepimizi ilgilendiren 
vazgeçilmez bir konu. Öyle ya her işin 
baş sağlk. Peki sağlğmzn başnda 
kimler var? Kapitalist dünyann geldi-
ği nokta: Paran kadar sağlk.  

Paran kadar kaliteli, yeterli beslenir; 
paran kadar tedavi ve ilaç imkan 
bulursun...  

Bu derece vazgeçilmez ve hayati 
önem taşyan sağlğmz ve ilaçlar, 
özellikle son yüzylda devasa bir sana-

yi haline geldi. Kar oran düşen, devr-
evi krizlerle bunalan, rekabet yüzün-
den daha azla yetinmek durumunda 
kalan bu yüzden de sürekli yeni kar 
alanlar, yeni frsatlar, yeni teknikler 
bulmak için fr dönen sermaye sahip-
leri için bulunmaz bir nimet, muaz-
zam bir kar alan haline geldi sağlğ-
mz ve ilaçlar. Günümüz kapitalizmin 
en karl sektörlerinden bir oldu sonuç-
ta. Biz hastalklarmza çare ararken, 
ilaç şirketlerinin kasalar şiştikçe şişti. 
İşte baz somut rakamlar: 

Dünya ilaç sektörünün 2018 rakam-
laryla ulaştğ hacim 1 trilyon 200 mil-
yar dolar oldu. Peki ilaç sanayine, sağ-
lğmza ve bu ilaç pazarna kim hük-
mediyor dersiniz? 
İlaç pazarn denetim altnda tutan 

ve kaymağn yiyen on ülke ve on ilaç 
tekeli var. Dünya ticaretinin toplam-
nn yüzde ikisini kaplayan ve sürekli 
büyüme içinde olan ilaç sektörünün 
satc devleri ise 2019 yl itibaryla, 
Almanya (97 milyar dolar), İsviçre (81 
milyar dolar), İrlanda (63 milyar dolar) 
ABD (54 milyar dolar), Belçika 52 mil-
yar dolar, Hollanda (46 milyar dolar), 
Fransa 35 milyar dolar, İngiltere 32 
milyar dolar, İtalya (30 milyar dolar), 
Çin (20 milyar dolar) oldu. İlaç alan ve 
satan fark bakmndan da Almanya 
liderliği elde tutuyor: 2018 itibariyle 
ilaç ticaretinden 38,8 milyar dolar tica-
ret fazlas elde etti. Ve toplam on ülke, 
almlar ve saymlaryla dünya ilaç 
pazarnn yüzde 90'n oluşturmakta.  
İlk beş büyük ilaç tekeli ise şunlar-

dan oluşuyor: 
1. “Johnson & Johnson” (ABD, 2017 

itibaryla 76.4 milyar dolarlk gelire 
sahip)  

2. “Pfizer” (ABD, 2019 itibaryla yl-
lk geliri yaklaşk 50 milyar dolarlk 
gelire sahip ) 

3. “Novartis” (İsviçre, 2020 yl itiba-
ryla yllk 50 milyar dolara yakn geli-
re ve 125 bin dolaynda çalşana sahip)  

4. “Sinopharm Group” (Çin, yllk 
42 milyar dolara yakn gelire sahip)  

5. “Hoffmann-La Roche” (İsviçre, 
yllk yaklaşk 40 milyar dolara sahip) 

Kimine can pazarı, kimine kar kapısı! 
İkinci koronavirüs dalgasının kasıp kavurduğu dünyamızda bugünlerde bütün 
umudumuz aşının bir an evvel devreye girmesine bağlandı. Korona belasından 
korunmak, canımızı kurtarmak ve olabilirse 'yeniden normalleşmek' için, kimi 
tereddütlerimize rağmen gözümüz aşılamanın bir an evvel devreye girmesin-
de. Adeta can pazarının yaşandığı böylesi bir dönemde, ellerini oğuşturarak, 
rakiplerini dirsekleyerek dört gözle bekleyen birileri daha var: İlaç tekelleri! 

Kimileri bir kahraman ilan etti ve 
Nobel'i çoktan hak ettiğini düşünü-
yor, kimileri Marie Curie ve eşine 
benzetiyor, kimleri de onun 
Türklüğü, Aleviliği, İskenderunlu 
oluşu ya da Almanlğndan pay çka-
rarak gururlanyor!  

Elbette korona salgn gibi bir bela 
karşsnda önemli bir iş çkardklar 
ortada.  

Ama bunu bilim ve insanlk adna 
yaptklarn söylemek pek mümkün 
değil; çünkü onlar da yukarda milyar 
dolarlarn uçuştuğu ilaç endüstrisinin 
hatr saylar kapitalistlerinden.  
Şimdilik 1500 çalşana ve piyasa 

değeri 20 milyar euro olan BioNTech 
şirketinin sahibi olan Uğur Şahin, 
Özlem Türeci çiftinin Almanya'nn en 
zengin 100 kişisi arasna ve dünya 
zenginleri listesine 456. sradan dahil 
olmalar bilim aşkndan öte başarl 
bir 'sağlk kapitalisti' olmasna işaret 
ediyor.  

Prof. Dr. Şahin'in babasnn Ford'ta 
işçi olmas da bu gerçeği değiştirmi-
yor. Ve sorun onlarn kişisel özellikle-
rinin ötesinde sağlğn ve ilacn bir 
meta olarak işlem gördüğü kapitalist 
çarkn bir parçalar olup olmadklar.  
Şahin ve Türeci çiftinin başarlar 

koronayla da başlamyor.  
Biontech'i kurmadan önce ortağ 

olduklar şirketin ad da manidar: 
“Ganymed” (Bildiğimiz ganimet; 

savaş sonras elde edilen pay!)  
Bu şirketlerini 1,4 milyar euroya 

Japon bir firmaya satan çift, daha 
sonra Avusturyal kanser ve bağşk-
lk uzaman 'meslektaşlaryla'  birlikte 
BioNTech'i kuruyor ve karlarna kar 
katyorlar.  

Baz gazetelere demeç veren Şahin, 
“bunu bir insani görev kabul ettikleri-
ni ve ekiplerini toplayarak 'artk işi-
miz bu virüsü yenmek” diyor.  

Ürettikleri yeni nesil olarak adlan-
drlan aşnn önemli bir özelliği 
mRNA teknolojisi ile geleneksel yön-
temlere göre daha hzl ve daha fazla 
aş üretilebilir olmas.  

Nitekim yl sonuna kadar 100 mil-
yon dozdan fazla aş üretmeyi planla-
yan Biontech'in, herkesin dört gözle 
aş beklediği bir ortamda turnay 
gözünden vurduğu anlaşlyor.  

“Kazanyor ama insanlğ da kurta-
ryor” diye düşünenler olabilir, ama 
sorun tam da burada yatyor:  

Bilim, insanlğn değil, patentlerin, 
borsalarn, muazzam tekel karlarnn, 
özel mülkiyetin hakim olduğu kapita-
list çarkn hizmetine sunuluyor.  

Bu Şahin ve Türeci çiftinin özel bir 
kusurunu değil elbette; ama dünyay 
ve insanlğ zehirleyen bu onlarn ve 
şirketleri Biontech'in de bu sömürü 
ve kar sisteminin, tatl karlarn uçuş-
tuğu ilaç sanayinin bir parças olduk-
lar gerçeğini ortaya koyuyor.

Korona aşsn bulan Şahin-Türeci çifti (Biontech) 
KAHRAMAN MI KAPİTALİST Mİ?
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IN DIESER AUSGABE

In einer gemeinsamen Sitzung am 13. 
Dezember haben die Ministerpräsidenten 
der Länder und Bundeskanzlerin Merkel 
mit ihrem Kabinett einschneidende Re-
gelungen bis zum 10. Januar beschlos-
sen. Wenn diese Zeitung herauskommt, 
befindet sich das Land bereits in einem 
zweiten Lockdown. SEITE 4

Rassismus in der Türkei: Sind wir wirklich alle Webo?

Die Festnahme des bekennenden 
und bekannten österreichischen 
Neonazis Peter B. sowie 4 weiterer 
Komplizen in Österreich im Zu-
sammenhang mit dem Fund eines 
großen Arsenals von mindestens 
70 automatischen und halbautoma-
tischen Schusswaffen, Maschinen-
pistolen, Sturmgewehren, Faust-
feuerwaffen und Sprengstoff reiht 
sich in eine lange Linie von „Ein-
zelfällen“ ein, die man im Zusam-
menhang mit „Rechtsextremismus“ 
immer wieder hört. Der Fund einer 
so großen Menge an Kriegswaffen 
und Munition, mit dem ein kleiner 
Bürgerkrieg geführt werden könn-
te, ist aber wirklich alarmierend. 
Waren es in der Vergangenheit nur 
Bekenntnisse, Drohungen oder 
Listen mit Namen, die bei Nazis 
gefunden wurden, nimmt die Ra-
dikalisierung der rechten Szene 
schon wahre und bedrohende Züge 
an. Sogar der Bundesinnenminister 
Horst Seehofer (CSU), der sonst ja 
keine großen Rassismusprobleme 

erkennt und die Gefahr eher von 
links kommen sieht, wittert Gefahr. 
Die Tathintergründe würden jetzt 
aufgeklärt, so österreichische und 
deutsche Behörden. Hauptverdäch-
tiger ist ein 53jähriger vorbestrafter 
Österreicher. Der bekannte Neo-
nazi soll mit mehreren Komplizen 
einen Drogenhandel aufgezogen 
haben, um mit dessen Erlös die nun 
gefundenen Waffen zu finanzieren. 
In Bayern und Nordrhein-Westfa-
len wurde nach Angaben des Mi-
nisteriums je ein weiterer Verdäch-
tiger festgenommen. Gegen die 
beiden Deutschen werde bislang 
wegen Verstoßes gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz ermittelt, teilte 
die Staatsanwaltschaft Duisburg 
mit. Ein Zusammenhang zu Peter 
B. und der Naziszene sei noch Un-
tersuchungsgegenstand.
Dem Bericht des Verfassungsschut-
zes entnimmt man, dass die „neuen 
Rechten“, wie etwa AfD oder die 
Identitären, innerhalb des rechts-
extremen Lagers an Bedeutung 

verlieren, während ihr Einfluss im 
bürgerlichen Lager zunimmt. Un-
ter Beobachtung stehen deswegen 
verstärkt „die alten Strukturen und 
Netzwerke rund um langjährige 
Führungskader des klassischen 
Neonazismus“ und bürgerliche 
Rechte können ihr ideologisches 
Gift weiterhin verstreuen.
Aber darf man sich wundern, wenn 
man durch Förderung oder Weg-
schauen Rassismus und rechte 
Ideologien salonfähig machte, dass 
sich extreme Elemente innerhalb 
dieser Kreise radikalisieren und mi-
litanter werden? Keinesfalls! „Wer 
Wind säet, wird Sturm ernten“ und 
Peter B. wird weder der erste, noch 
der letzte Nazi sein, der sich auf ei-
ne militärische Aktion vorbereitet. 
Amokläufer in Halle, Kassel oder 
Hanau sind keine Einzelfälle und 
Rassismus in Polizei und Behörden 
hat System. Man muss dieses Sys-
tem zerschlagen, wenn man eine 
Welt frei von Rassismus aufbauen 
will.

Das wurde zuletzt nach dem unterbrochenen Spiel zwischen Paris 
Saint Germain und Başakşehir erneut auf Probe gestellt. Die 
rassistische Beleidigung des Assistenztrainers von Başakşehir, 
Pierre Webo verursachte im ganzen Land einen heftigen Aufruhr. 
„Wir alle sind Webo!“, „Wir alle sind Antirassisten!“ hieß es 
überall unisono. SEITE 6

Nazinetzwerk oder 
wieder Einzelfall?
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Ich hatte die Möglichkeit mit Orry 
Mittenmayer ein kurzes Gespräch 
zu führen darüber wie es dazu kam 
das er heute Gewerkschaftlich aktiv 
ist und zur Entstehung der 
Kampagne „Liefern am Limit“ des-
sen Co-Mitbegründer er ist, aber 
auch die Aktuelle Situation der besc-
häftigten im Lieferservicedienst 
„Lieferando“ in der Pandemie Zeit 
war ein Thema.  

 
Seit wann machst du 

Gewerkschaftliche Arbeit und wie 
fing das ganze bei dir an? 

Ich bin tatsächlich nicht so lange 
bei der Gewerkschaft, also bin noch 
kein alter Hase. Ich mache viel auf 
ehrenamtlicher Basisarbeiten, das 
ganze hat tatsächlich vor 3 oder 4 
Jahren angefangen, da war ich noch 
beim Fahrradkureier bei Deliveroo 
(seit August 2019 in Deutschland 
Tätigkeit eingestellt) und habe essen 
ausgeliefert. Da war das Problem 
dass man uns beschiessen behandelt 
hat, also wir haben keine gute 
Bezahlung erhalten meistens wur-
den die Gehälter gar nicht oder 
unvollständig ausgezahlt, wir hatten 
keine Mitbestimmung, wir hatten 
nur befristeten Verträge von 6 
Monaten, wir sollten die Fahrräder 
und das Handy selbst bezahlen und 
mit dem Mindestlohn was dies 
kaum möglich, vor allem wenn man 
in einer Großstadt wie Köln lebt 
oder in Berlin je nachdem, dann 
muss man ja auch hohe Miete zahlen 
und dann noch die eigene Arbeit mit 
zu verfügung stellen mit meinem 
angestellten Verhältnis was so gesät-
tigt nicht legitim ist.  

Es war ne schwierige Zeit damals 
und ich war ziemlich verzweifelt  
wie viele andere auch, wir waren 
kurz davor aufzugeben, hatten aber 
Glück weil wir einen Kollegen hatte 
der meinte es gibt die 
Gewerkschaften und wir wussten 
damals einfach gar nicht was 
Gewerkschaften sind, warum es sie 
gibt, dann hat er uns einfach überze-
ugt und sind eben zur Gewerkschaft 
um es einfach anzuschauen und 
wurden von der Gewerkschaft NGG 
die für Nahrung Genuss und 
Gaststätten steht aufgenommen und 
auch Ausgebildet.  

Was sind Gewerkschaften, was 
kann man machen und was für 
Möglichkeiten haben wir denn über-
haupt als Arbeitnehmer.  

Und dann kam halt eins nach dem 
anderen, wir haben uns organisiert, 
Betriebsräte gründen können und 
ich war dann auch für einige Zeit 

Vorsitzender des 1. Betriebsrat bei 
Deliveroo und hab dann seit dem 
die RiderInnen, dass sind die 
Fahrradkuriere, ein begriff das die 
Unternehmen nutzen also die 
Lieferdienste organisiert und seit 
dem mach ich nichts anderes als 
Basisgewerkschaftliche Arbeit und 
setzte mich dafür ein.   

 
Wie hat der Arbeitgeber das  

aufgenommen als es plötzlich 
Betriebsräte gab? 

Das hat tatsächlich wie das so in 
Deutschland ist, da gibt es hier bissc-
hen disconnected zwischen 
Betriebsräte, in der Bevölkerung 
und am Arbeitsplatz. in der 
Bevölkerung sind ja Betriebsräte 
sehr positiv wahrgenommen und 
auch seh beliebt aber wenn es dann 
tatsächlich darum geht dem 
Unternehmen wie Deliveroo zu ins-
tallieren dann ist Krieg.  

Also ab dem tag an dem wir als 
Belegschaft entschieden haben, es 
haben glaub ich fast 80 Prozent der 
Belegschaft hatten für einen 
Betriebsrat sich ausgesprochen, hat 
Deliveroo damals von heute auf 
morgen alle befristeten Verträge also 
diese 6 Monatigen Verträge in 
Freelancer Verträge umgewandelt, 
dass bedeutet  dann in Deutschland 
wenn du Freelancer bist das du 
dann gar keine Arbeitnehmer rechte 
hast, also da  sind keine rechte daran 
gekoppelt dann kannst du theore-
tisch mit 3 Euro die Stunde bekom-
men beziehungsweise 3 Euro pro 
Auftrag bekommen oder auch 10 
Cent je nachdem, da gibt’s keine 
unter grenze für und du hast da 
keine demokratischen mitbestim-
mungsrechte das war dann auch das 
Ziel von Deliveroo damals das die 
uns damit zerschlagen wollten.  

Und sie haben unsere Verträge 
auch nicht entfristet obwohl wir da 
auch gerichtlich vorgegangen sind 
und damals dann schon feststellen 
mussten leider das, dass Betriebsräte 
auf der einen Seite auch vor 
Kündigungen geschützt sind aber 
auf der anderen Seite eben nicht vor 
auslaufende Verträge, seit dem 
kämpfen wir auch in der Politik sehr 
hart dafür das auch Betriebsräte vor 
Entfristungen  geschützt sind.  

 
Du bist einer der Co-

Mitbegründer der Kampagne 
„Liefern am Limit“, kannst du zu 
dem Projekt mehr erzählen, was 
steckt dahinter?   

Die „Liefern am Limit“ 
Kampagne wurde auch vor fast 3 
Jahren gegründet auf die Reaktion 
von Deliveroo, wir haben nämlich 

damals gehabt das die Öffentlichkeit 
erstmal keine von unseren 
Arbeitskampf wusste da war das ein 
sehr einsamer und dunkler Kampf 
und wir haben uns dann einfach mal 
angeschaut wie arbeiten denn die 
Unternehmen in der  Platen 
Ökonomie, die meisten arbeiten ja 
viel mit marketing und viel mit 
Social Medien dann haben wir 
damals gesagt wir sind besser als die 
wir können es besser als die, wir 
haben bessere Ressourcen und 
haben dann versucht die mit ihren 
eigenen Waffen zu schlagen.  

Und haben daraufhin eine 
Plattform gegründet ursprünglich 
nur mit der Absicht die 
Aufmerksamkeit auf Deliveroo zu 
lenken das sind dann aber so nach 
hinten losgegangen im Positiven 
Sinne aber das dann die 
Öffentlichkeit so stark Solidarisiert 
hat, so ein starkes Presse Echo ents-
tanden ist das wir gesagt haben ok 
wir machen es für alle Lieferdienste, 
wir machen es für Foodora, 
Lieferando, takeaway das wir dann  
eine Plattform bieten und für alle 
kuriere die sich dann  irgendwie 
Probleme haben, die whistleblower 
sein wollen aber anonym sein wol-
len und angst haben vor 
Repressalien von Lieferdienste aus-
gesetzt sein wollen das sich an uns 
wenden können.  

Und seit dem berichten wir regel-
mäßig drüber Zwischenfälle und 
versuchen die Aufmerksamkeit 
bisschen zu fokussieren, sind aber 
auch gleichzeitig eine art Beratung 
Plattform für Kuriere die sich dann 
für Demokratische Mitbestimmung 
einsetzen wollen, die vielleicht 
Tipps haben wollen wie man so 
einen dezentralisierten Arbeitsplatz, 
weil das ist ein Plattform mit zentra-
ler Aspekt die ArbeitnehmerInnen 
sehen dich ja gar nicht und wie 
willst du dann organisieren, deshalb 
in vielen Orten Beratent sein, zu 
Seite stehen und das dann gemein-
sam mit der Gewerkschaft NGG das 
dann machen. 

 
Stichwort Solidarität, wie sieht 

es zurzeit in der Pandemie aus und 
sind die Kuriere gut geschützt?  

Jaein, im Frühjahr hat Lieferando 
ganz klar gelogen. Sie haben ne 
öffentliche Pressemitteilung verkün-
det hatten, dass die Fahrradkureier 
alle geschützt werden mit 
Desinfektionsmitteln und Masken 
aber intern sah es komplett anders 
aus, die Betriebsräten waren empört 
und haben sich an uns gewendet 
und wir haben dann gemeinsam 
gearbeitet und wir haben damals 

eine große Petition die mittlerweile 
11 tausend Unterschriften gesam-
melt haben auf Change.org die übri-
gens heute immer noch läuft weil 
den FahrerInnen gut genug gesc-
hützt sind und dann immer noch in 
dieser Pandemie vor allem  unter 
anderem die Haupt lasst nicht die 
Haupt aller gesellschaftlichen 
Sektoren aber halt eben auch 
Sytemrelevant sind, weil das Essen 
ausgeliefert wird, die Petition läuft 
noch.  

Jeder kann es gern Unterschreiben  
und uns unterstützen. Lieferando 
kümmert sich nicht um die Rider 
also es sind die  BetriebsrätInnen 
beklagen halt immer noch  das sie 
viel zu oft nicht ernst genommen 
werden, dass Lieferando viel zu oft 
nicht an die Vorschläge vom 
Betriebsrat orientieren was 
Arbeitsschutz betrifft, vieles wird 
ignoriert wenn man sich anschaut 
dann ist es besonders problematisch 
weil wir haben ganz viele People Of 
Colour  Menschen die migrantisch 
sind oder aus marginalisierten 
Communitys kommen die sind dann 
besonders hart von der Pandemie 
betroffen weil sie überwiegend 
Arbeitslos sind und einen Job brauc-
hen und abgefangen werden von 
Unternehmen wie Lieferando und in 
solche Prekäre Situation gezwungen 
werden und haben keine andere 
Wahl als mit dieser Situation klar zu 
kommen, auszuliefern und das kann 
zum teil auch solche Ausmaße 
annehmen das sie selbst wenn sie 
Krank sind trotzdem ausliefern 
müssen  weil sie halt das Geld bra-
uchen so und nicht wieder 
Arbeitslos sein wollen. Und keine 
Unterstützung erfahren, also wir 
brauchen eine stärkere Solidarität 
und stärkeres Klassenbewusstsein 
auch mit Blick auf den ganzen 
Lieferservice Sachen.            

Wir haben versucht sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen!
Orry Mittenmayer: 



Kurz nach Ausbruch der Pandemie 
im Frühjahr wurden auch bei VW 
verschiedene Maßnahmen getrof-
fen, um die Ansteckungsgefahr im 
Betrieb zu reduzieren und damit 
die Produktion am Standort weiter 
aufrecht zu halten. Wie im Allge-
meinen, waren die ersten Schritte 
im Betrieb auch eher chaotisch. 
Viele KollegInnen wurden in Kurz-
arbeit, die die Homeoffice machen 
konnten, nach Hause geschickt. 
Der Betriebsrat arbeitete mit der 
Unternehmensleitung eine Be-
triebsvereinbarung aus. Ziel dieser 
Vereinbarung war es, den werks-
übergreifenden Wiederanlauf der 
Produktion während der Corona 
Pandemie zu sichern. Nachdem 
z.B. Abstandslinien auf den Boden 
gezogen und Kantinenregeln ange-
passt wurden, startete die Produk-
tion erneut. Einen Monat später im 
Mai wurde die Produktion fast auf 
den Stand von vor der Corona Zeit 
hochgefahren.
Die damals anstehenden Tarifver-
handlungen zwischen Gewerk-
schaft und Arbeitgeber wurden 
ohne Beteiligung der KollegInnen 
auf die Schnelle abgeschlossen. 
Das Ergebnis: eine enttäuschende 
Nullrunde bis 31.01.2021. Eine 
Zusatzvereinbarung sollte die 
Flexibilität erhöhen (KollegInnen 
können mehrere Monate zuhause 
bleiben und diese Zeit über Ge-
haltsreduzierung kompensieren). 
Sämtliche Informationsveran-

staltungen finden seitdem kaum 
statt. KollegInnen die seit März 
im Homeoffice arbeiten, sind bis 
auf wenige Informationen über 
Intranet fast komplett von Einbe-
ziehung der Vertrauenskörper und 
den Betriebsräten ausgeschlossen. 
Die Unzufriedenheit der Kollegen 
über die Gesamtsituation ist spür-
bar: Auf der einen Seite wegen den 
„Tarifverhandlungen“ und auf der 
anderen Seite wegen dem Umgang 
im Betrieb.
Nach etwas Entspannung seit Mai 
ist die Situation seit Mitte Novem-
ber wieder sehr angespannt. Denn 
seit Mitte November werden die 
Vergehen gegen die Corona Regeln 
mit Sanktionen belegt. Die Sanktio-
nen können von Personalausschuss 

bis hin zu weiteren Maßnahmen 
je nach Vergehen variieren. Die 
Einhaltung der Corona Regeln sind 
oft jedoch nicht möglich wie z.B. 
Abstände zu Pausenzeiten in der 
Kantine oder zum Schichtwechsel 
in den Waschkauen zu gewährleis-
ten.
Die Situation der Homeofficeler ist 
aus Sicht der betroffenen Kol-
legInnen auch desolat. Die Ar-
beitsplatzgestaltung ist bei vielen 
nicht ausreichend. Es wird von 
Hockerarbeitsplätzen am Küchen-
tisch berichtet, die sicherlich auch 
Auswirkung auf die Gesundheit 
haben. Auch die Vermischung der 
Arbeitszeit mit Privatleben, Ar-
beitsverdichtung, soziale Isolation, 
doppelte Belastung durch Kinder 

im Haushalt, usw. sind Probleme, 
über die Kolleginnen und Kolle-
gen berichten. Viele KollegInnen 
berichten, dass sie nicht abschal-
ten können und bis spät in die 
Nacht arbeiten müssen, „wenn 
die Kinder soweit versorgt“ seien. 
Eine Lösung ist hier nicht in Sicht. 
Auch das Interesse der Betriebsräte 
sowie die Vertrauenskörperleitung 
an einer Lösung scheint nicht vor-
handen zu sein.
Um die Pandemie im Interesse 
der Gesundheit der KollegInnen 
einzudämmen, müsste die soforti-
ge Einstellung der Produktion für 
einige Wochen durchgeführt wer-
den. Nur damit wären die Kontakt-
beschränkungen sichergestellt und 
Infektionsketten durchbrochen.
Nun stehen wieder Tarifverhand-
lungen an, aber die Forderungen 
wurden wieder ohne Beteiligung 
der KollegInnen festgelegt. Nichts-
destotrotz unterstützen die meisten 
Kolleginnen und Kollegen die 
Forderung für 4 % Lohnerhöhung, 
Festschreibung von 1700 Auszubil-
denden und die Forderung nach 
6 Tagen Sonderurlaub respektive 
eine Einmalzahlung. Wir wün-
schen uns und diskutieren, sofern 
es möglich ist, mit den Kollegen 
über die Durchsetzung der Forde-
rung und sind bereit, auf die Straße 
zu gehen.

* Ein Kollege bei VW Kassel
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Corona Pandemie bei Volkswagen in Kassel

NOA LOOFT

Für die meisten Jugendlich heißt es 
nach Beenden der Schule Studium 
oder Ausbildung, jedoch sind die 
Bedingungen sowohl für Studie-
rende als auch für Auszubilden-
de oft alles andere als ideal. Für 
eine Verbesserung dieser muss in 
Ausbildung und Studium jedoch 
verschieden gekämpft werden. Au-
ßer während der Berufsschulblöcke 
oder im privaten Umfeld, haben 
Auszubildende wenig Möglichkeit, 
sich auszutauschen und organisiert 
ihre Forderungen auf die Tagesord-
nung zu setzen. 
Da jedoch genau sie die Arbei-
ter der Zukunft sind und auch 
nach der Ausbildung noch mit 
schlechten Arbeitsbedingungen 
konfrontiert sein werden, rief der 
Internationale Jugendverein Ham-
burg bei seiner Jahreshauptver-
sammlung im Juli eine Kampagne 
zum Thema „Arbeitskampf“ ins 

Leben. Angefangen haben sie mit 
einem Bildungs- und Diskussions-
abend rund um die Geschichte der 
Gewerkschaften in Deutschland. 
Kurz darauf haben sie zusammen 
den Film „Das ist unser Streik“ 
geguckt, welcher von dem Streik 
bei Neupack erzählt, und ein Podi-
umsgespräch mit dem Betriebsrats-
vorsitzenden Murat Güneş geführt. 
Während sie an der neuen Ausgabe 
ihrer Zeitschrift „Lautschrift“ ge-
arbeitet haben, welche sich ganz ih-
rem Kampagnenthema gewidmet 
hat, wollten sie auch einen Weg 
finden speziell junge Auszubilden-
de anzusprechen. 
Die gemeinsame Azubiplattform 
vom Internationalen Jugendverein 
Hamburg (IJV) und der DIDF-
jugend Hamburg hat dann in 
Kooperation mit der DGB-Jugend 
die Inhalte einer Broschüre ausge-
arbeitet.
Unter dem Titel „Die Zukunft ge-

hört uns – Gemeinsam für bessere 
Ausbildungsbedingungen“ wird 
die Broschüre mit einem allgemei-
neren Text eingeleitet, welcher die 
Probleme beschreibt, welchen sich 
Auszubildende heutzutage gegen-
übergestellt sehen. Niedrige Löhne, 
fehlende Übernahmegarantien und 
illegale Kurzarbeit sind dabei nur 
einige, wobei diese Liste in vielen 
Fällen noch um weitere Punkte 
ergänzt wird. 
Des Weiteren gibt die DGB-Jugend 
einen kurzen Überblick zu den 
Themen „Rechte in der Ausbil-
dung“ und „Gewerkschaften“, 
sowie Verweise zu weiterem Info-
material.
Zum Schluss gibt es zwei Kurzin-
terviews. Eine junge Krankenpfle-
gerin aus der Hamburger Kranken-
hausbewegung und ein Schlosser, 
welcher im Ortsausschuss der IG 
Metall Hamburg ist, berichten von 
ihren Arbeitskämpfen.

Als die Inhalte feststanden, haben 
sich die Mitglieder der Azubigrup-
pe zusammen ein Layout überlegt 
und ausgearbeitet und schließlich 
konnte die Broschüre gedruckt und 
verteilt werden. Mit bis zu 20 Per-
sonen haben wurden zwei Wochen 
lang 3.500 Broschüren an etwa 24 
Hamburger Berufsschulen und 
drei Azubi-Wohnheimen verteilt. 
Mit der Broschüre wird jedoch 
nicht nur informiert, sondern auch 
zu einem Vernetzungstreffen ein-
geladen. Dazu der IJV: „Wir sind 
gespannt, wie das Treffen laufen 
wird, aber sehen die Aktion jetzt 
schon als vollen Erfolg. Wir haben 
es geschafft, auf eine Vielzahl von 
jungen Menschen zuzugehen und 
ihnen zu zeigen, dass sie mit ihren 
Problemen nicht alleine sind und 
dass wir nur im gemeinsamen 
Kampf Stärke finden und genauso 
für bessere Bedingungen in der 
Auszubildende einstehen sollten.“ 

„Die Zukunft gehört uns!“

Kurz nach Ausbruch der Pandemie im Frühjahr wurden auch bei VW verschiedene Maßnahmen getroffen, um die Ansteckungsgefahr im 
Betrieb zu reduzieren und damit die Produktion am Standort weiter aufrecht zu halten.



Kurz nach Ausbruch der Pandemie 
im Frühjahr wurden auch bei VW 
verschiedene Maßnahmen getrof-
fen, um die Ansteckungsgefahr im 
Betrieb zu reduzieren und damit 
die Produktion am Standort weiter 
aufrecht zu halten. Wie im Allge-
meinen, waren die ersten Schritte 
im Betrieb auch eher chaotisch. 
Viele KollegInnen wurden in Kurz-
arbeit, die die Homeoffice machen 
konnten, nach Hause geschickt. 
Der Betriebsrat arbeitete mit der 
Unternehmensleitung eine Be-
triebsvereinbarung aus. Ziel dieser 
Vereinbarung war es, den werks-
übergreifenden Wiederanlauf der 
Produktion während der Corona 
Pandemie zu sichern. Nachdem 
z.B. Abstandslinien auf den Boden 
gezogen und Kantinenregeln ange-
passt wurden, startete die Produk-
tion erneut. Einen Monat später im 
Mai wurde die Produktion fast auf 
den Stand von vor der Corona Zeit 
hochgefahren.
Die damals anstehenden Tarifver-
handlungen zwischen Gewerk-
schaft und Arbeitgeber wurden 
ohne Beteiligung der KollegInnen 
auf die Schnelle abgeschlossen. 
Das Ergebnis: eine enttäuschende 
Nullrunde bis 31.01.2021. Eine 
Zusatzvereinbarung sollte die 
Flexibilität erhöhen (KollegInnen 
können mehrere Monate zuhause 
bleiben und diese Zeit über Ge-
haltsreduzierung kompensieren). 
Sämtliche Informationsveran-

staltungen finden seitdem kaum 
statt. KollegInnen die seit März 
im Homeoffice arbeiten, sind bis 
auf wenige Informationen über 
Intranet fast komplett von Einbe-
ziehung der Vertrauenskörper und 
den Betriebsräten ausgeschlossen. 
Die Unzufriedenheit der Kollegen 
über die Gesamtsituation ist spür-
bar: Auf der einen Seite wegen den 
„Tarifverhandlungen“ und auf der 
anderen Seite wegen dem Umgang 
im Betrieb.
Nach etwas Entspannung seit Mai 
ist die Situation seit Mitte Novem-
ber wieder sehr angespannt. Denn 
seit Mitte November werden die 
Vergehen gegen die Corona Regeln 
mit Sanktionen belegt. Die Sanktio-
nen können von Personalausschuss 

bis hin zu weiteren Maßnahmen 
je nach Vergehen variieren. Die 
Einhaltung der Corona Regeln sind 
oft jedoch nicht möglich wie z.B. 
Abstände zu Pausenzeiten in der 
Kantine oder zum Schichtwechsel 
in den Waschkauen zu gewährleis-
ten.
Die Situation der Homeofficeler ist 
aus Sicht der betroffenen Kol-
legInnen auch desolat. Die Ar-
beitsplatzgestaltung ist bei vielen 
nicht ausreichend. Es wird von 
Hockerarbeitsplätzen am Küchen-
tisch berichtet, die sicherlich auch 
Auswirkung auf die Gesundheit 
haben. Auch die Vermischung der 
Arbeitszeit mit Privatleben, Ar-
beitsverdichtung, soziale Isolation, 
doppelte Belastung durch Kinder 

im Haushalt, usw. sind Probleme, 
über die Kolleginnen und Kolle-
gen berichten. Viele KollegInnen 
berichten, dass sie nicht abschal-
ten können und bis spät in die 
Nacht arbeiten müssen, „wenn 
die Kinder soweit versorgt“ seien. 
Eine Lösung ist hier nicht in Sicht. 
Auch das Interesse der Betriebsräte 
sowie die Vertrauenskörperleitung 
an einer Lösung scheint nicht vor-
handen zu sein.
Um die Pandemie im Interesse 
der Gesundheit der KollegInnen 
einzudämmen, müsste die soforti-
ge Einstellung der Produktion für 
einige Wochen durchgeführt wer-
den. Nur damit wären die Kontakt-
beschränkungen sichergestellt und 
Infektionsketten durchbrochen.
Nun stehen wieder Tarifverhand-
lungen an, aber die Forderungen 
wurden wieder ohne Beteiligung 
der KollegInnen festgelegt. Nichts-
destotrotz unterstützen die meisten 
Kolleginnen und Kollegen die 
Forderung für 4 % Lohnerhöhung, 
Festschreibung von 1700 Auszubil-
denden und die Forderung nach 
6 Tagen Sonderurlaub respektive 
eine Einmalzahlung. Wir wün-
schen uns und diskutieren, sofern 
es möglich ist, mit den Kollegen 
über die Durchsetzung der Forde-
rung und sind bereit, auf die Straße 
zu gehen.

* Ein Kollege bei VW Kassel
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Für die meisten Jugendlich heißt es 
nach Beenden der Schule Studium 
oder Ausbildung, jedoch sind die 
Bedingungen sowohl für Studie-
rende als auch für Auszubilden-
de oft alles andere als ideal. Für 
eine Verbesserung dieser muss in 
Ausbildung und Studium jedoch 
verschieden gekämpft werden. Au-
ßer während der Berufsschulblöcke 
oder im privaten Umfeld, haben 
Auszubildende wenig Möglichkeit, 
sich auszutauschen und organisiert 
ihre Forderungen auf die Tagesord-
nung zu setzen. 
Da jedoch genau sie die Arbei-
ter der Zukunft sind und auch 
nach der Ausbildung noch mit 
schlechten Arbeitsbedingungen 
konfrontiert sein werden, rief der 
Internationale Jugendverein Ham-
burg bei seiner Jahreshauptver-
sammlung im Juli eine Kampagne 
zum Thema „Arbeitskampf“ ins 

Leben. Angefangen haben sie mit 
einem Bildungs- und Diskussions-
abend rund um die Geschichte der 
Gewerkschaften in Deutschland. 
Kurz darauf haben sie zusammen 
den Film „Das ist unser Streik“ 
geguckt, welcher von dem Streik 
bei Neupack erzählt, und ein Podi-
umsgespräch mit dem Betriebsrats-
vorsitzenden Murat Güneş geführt. 
Während sie an der neuen Ausgabe 
ihrer Zeitschrift „Lautschrift“ ge-
arbeitet haben, welche sich ganz ih-
rem Kampagnenthema gewidmet 
hat, wollten sie auch einen Weg 
finden speziell junge Auszubilden-
de anzusprechen. 
Die gemeinsame Azubiplattform 
vom Internationalen Jugendverein 
Hamburg (IJV) und der DIDF-
jugend Hamburg hat dann in 
Kooperation mit der DGB-Jugend 
die Inhalte einer Broschüre ausge-
arbeitet.
Unter dem Titel „Die Zukunft ge-

hört uns – Gemeinsam für bessere 
Ausbildungsbedingungen“ wird 
die Broschüre mit einem allgemei-
neren Text eingeleitet, welcher die 
Probleme beschreibt, welchen sich 
Auszubildende heutzutage gegen-
übergestellt sehen. Niedrige Löhne, 
fehlende Übernahmegarantien und 
illegale Kurzarbeit sind dabei nur 
einige, wobei diese Liste in vielen 
Fällen noch um weitere Punkte 
ergänzt wird. 
Des Weiteren gibt die DGB-Jugend 
einen kurzen Überblick zu den 
Themen „Rechte in der Ausbil-
dung“ und „Gewerkschaften“, 
sowie Verweise zu weiterem Info-
material.
Zum Schluss gibt es zwei Kurzin-
terviews. Eine junge Krankenpfle-
gerin aus der Hamburger Kranken-
hausbewegung und ein Schlosser, 
welcher im Ortsausschuss der IG 
Metall Hamburg ist, berichten von 
ihren Arbeitskämpfen.

Als die Inhalte feststanden, haben 
sich die Mitglieder der Azubigrup-
pe zusammen ein Layout überlegt 
und ausgearbeitet und schließlich 
konnte die Broschüre gedruckt und 
verteilt werden. Mit bis zu 20 Per-
sonen haben wurden zwei Wochen 
lang 3.500 Broschüren an etwa 24 
Hamburger Berufsschulen und 
drei Azubi-Wohnheimen verteilt. 
Mit der Broschüre wird jedoch 
nicht nur informiert, sondern auch 
zu einem Vernetzungstreffen ein-
geladen. Dazu der IJV: „Wir sind 
gespannt, wie das Treffen laufen 
wird, aber sehen die Aktion jetzt 
schon als vollen Erfolg. Wir haben 
es geschafft, auf eine Vielzahl von 
jungen Menschen zuzugehen und 
ihnen zu zeigen, dass sie mit ihren 
Problemen nicht alleine sind und 
dass wir nur im gemeinsamen 
Kampf Stärke finden und genauso 
für bessere Bedingungen in der 
Auszubildende einstehen sollten.“ 

„Die Zukunft gehört uns!“

Kurz nach Ausbruch der Pandemie im Frühjahr wurden auch bei VW verschiedene Maßnahmen getroffen, um die Ansteckungsgefahr im 
Betrieb zu reduzieren und damit die Produktion am Standort weiter aufrecht zu halten.
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„Längst überfällig“ denken sich 
sicherlich sehr viele jetzt. Im ZDF 
Politbarometer vom 10. Dezember 
haben sich 49 % der Befragten für 
härtere Maßnahmen ausgesprochen. 
35 % fand die Maßnahmen genau 
richtig und lediglich 13 % empfand 
sie als übertrieben. Immerhin hat die 
Infektion mit dem Coronavirus 
schon längst ganz andere 
Dimensionen angenommen als noch 
im Frühjahr. Bis zum 14. Dezember 
haben sich insgesamt 1.350.000 
Menschen mit dem Virus infiziert, 1 
Mio. von diesen sind wieder gene-
sen.  

Über 22.000 Personen sind bereits 
an oder mit COVID-19 gestorben. 
Ein Blick auf interaktive 
Deutschlandkarten, die die 
Neuinfektionen innerhalb von 7 
Tagen anzeigen, zeigt fast nur ein tie-
fes Weinrot, was für einen 
Inzidenzwert über 200 steht. Dass es 
so weit gekommen ist, kann jedoch 
nur mit den scheinheiligen 
Maßnahmen erklärt werden, die die 
Politik im Interesse der Konzerne 
gefahren hat. 

ALLE SITZEN IM GLEICHEN BOOT? 
Wir erinnern uns an den ersten 

Lockdown zurück. Große Teile des 
Lebens wurden komplett herunter-
gefahren. Soziale Kontakte, kulturel-
le Aktivitäten, Schule und 
Universität, all das war ausgesetzt. 
Manche von uns arbeiteten in dieser 
Zeit im Homeoffice, andere mussten 
nach wie vor ins Werk, Krankenhaus 
oder im Supermarkt arbeiten. 
Gedankt wurde es mit Klatschen um 
21 Uhr vom Balkon oder mit 
Hashtags. Gegen Lohnerhöhungen 
etc. setzten sich die Arbeitgeber bei 
den folgenden Tarifverhandlungen 
trotzdem ein.  

Hauptsache es gab einen hüb-
schen neuen Titel: „systemrelevant“.  

Während Erwachsene arbeiten 
gehen mussten, mussten Kinder und 
Jugendliche schauen, wie sie klar 
kommen. Freizeitangebote gab es 
nicht, draußen mit Freunden treffen 
war auch kaum möglich. Entweder 
sie hatten die technische 
Ausstattung, um am Onlineunter-
richt teilzunehmen oder nicht. 
Entweder sie hatten jemanden, der 
beim vielen Lernstoff half oder nicht. 
Entweder sie hatten überhaupt einen 
Raum, in dem sie in Ruhe 
Hausaufgaben machen konnten oder 
nicht. Während viele also auf eng-
stem Raum mit Eltern und 
Geschwistern aufeinander saßen, 
erklärten irgendwelche Menschen 
und Gesundheitsexperten im 
Fernsehen oder im Internet von 
ihren Lofts oder Häusern aus, dass 
wir alle im gleichen Boot sitzen und 
diese Pandemir zusammen durch-
stehen würden. Von wegen.  

Denn es waren die Jugendlichen, 
die Kinder, Frauen und Werktätigen, 
die in dieser Zeit auf sich selbst 
gestellt waren, den Ausbildungs- 
oder Arbeitsplatz verloren oder in 
Kurzarbeit geschickt wurden. Die 
ohne ausreichend Schutzkleidung 
arbeiten mussten.  

Auf der anderen Seite gab es die 
Unternehmen, wie Amazon, die 
ihren Umsatz in Deutschland und 
weltweit extrem erhöht haben. Oder 
diejenigen Konzerne, die sich über 
Gewinnrückgang und die „schweren 
Zeiten“ beschwerten und unter die-
sem Vorwand massiv Menschen 
kündigten oder in Kurzarbeit schick-
ten, während parallel Millionen an 
Aktionäre ausgeschüttet wurde.  

Dass der Rückgang in der 
Wirtschaft, allen voran in der 
Automobilindustrie, sich bereits im 
3. Quartal 2019 abzeichnete – also 
deutlich vor Corona – interessiert 

hier wohl niemanden. Stattdessen 
wurde Corona als Grund vorgescho-
ben, um Billionen (das sind 12 
Nullen) an die Unternehmen zu ver-
teilen.  

Nur konnte das selbstverständlich 
nicht für immer so bleiben. So erleb-
ten wir einen Sommer, in dem 
COVID-19 fast vergessen schien.  

Die Biergärten öffneten wieder, 
Zusammenkünfte waren wieder 
erlaubt, ja sogar der Urlaub außer-
halb Deutschlands war wieder mög-
lich. Die Infektionszahlen gingen 
zurück, die Kurzarbeit blieb.  

Als im September die Schulen im 
Regelbetrieb wieder eröffnet wur-
den, war auch die Maske im 
Klassenzimmer zu tragen nach kur-
zer Zeit nicht mehr notwendig. Die 
„2. Welle“ vor der Virologen im 
Fernsehen warnten, schien auszu-
bleiben. Doch natürlich tat sie das 
nicht. Denn plötzlich saßen wir in 
den Straßenbahnen, in den 
Klassenzimmern und am 
Arbeitsplatz wieder aufeinander.  

Und es kam, wie es bei den 
Maßnahmen der Regierung kom-
men musste: die 2. Welle übertraf die 
1. bei weitem. 

PROFIT VOR MENSCHENLEBEN 
Anders als im März hätte man 

jetzt auf die Situation vorbereitet 
sein müssen. Es hätte genug 
Intensivbetten, genug 
Schutzkleidung, genug Vorbereitung 
fürs Homeschooling geben müssen. 
Doch von alldem ist auch heute noch 
lange nicht die Rede.  

Die Schulklassen wurden in vol-
lem Bewusstsein bei voller Größe 
beibehalten, statt sie zu splitten. Und 
das alleine aus dem Grund, dass die 
Eltern weiterhin zur Arbeit gehen 
und sich nicht um eine Betreuung 
kümmern können. Die Werke und 

Betriebe einfach weiter geöffnet 
gelassen. Stattdessen wurde die 
Verantwortung für die Verbreitung 
des Corona-Virus auf die 
Bevölkerung abgewälzt. Soziale 
Kontakte wurden eingeschränkt, 
Kultureinrichtungen geschlossen, 
Gastronomiebetriebe eingeschränkt 
und irgendwelche dubiosen nächt-
lichen Ausgangsbeschränkungen 
verhängt, um Maßnahmen vorzuzei-
gen. Und natürlich hat die 
Einschränkung des sozialen Lebens 
rein gar nichts gebracht, wenn wäh-
rend weiterhin bis zu 30 Kinder im 
Klassenzimmer oder Kolleginnen 
und Kollegen zu tausenden in den 
Fabrikhallen stehen müssen.  

Und natürlich gab und gibt es 
Menschen, die leugnen, dass es so 
einen Virus gibt und sich unverant-
wortlich benehmen, dennoch hat der 
Großteil der Bevölkerung sich an alle 
Maßnahmen gehalten – das leider oft 
ohne Kritik. Wenn jemanden für die 
22.000 Toten in Deutschland die 
Schuld trifft, dann sind es die 
Porsches und Piëchs, die Bezos und 
die Tönnies, die nur ihr Profit und 
keine Menschenleben interessieren. 
Und dann sind es auch die Merkels, 
Söders und Laschets, die in dieser 
Zeit deutlich gezeigt haben, wessen 
Interessen sie wirklich vertreten. 

Wir müssen Rücksicht auf unsere 
Mitmenschen nehmen, den Virus 
ernst nehmen, aber das bedeutet 
nicht, dass wir zu allem, was 
Arbeitgeber und Politik vorgeben, ja 
und amen sagen müssen.  

Unsere Probleme, wie 
Ungleichheit,  Arbeitslosigkeit, 
Bildungsungerechtigkeit, Armut, 
Wohnungsnot verschwinden nicht 
während Corona, sondern werden 
nur verschärft.  

Deshalb müssen wir auch weiter-
hin gegen sie kämpfen!

Lockdown 2.0 
In einer gemeinsamen Sitzung am 
13. Dezember haben die 
Ministerpräsidenten der Länder 
und Bundeskanzlerin Merkel mit 
ihrem Kabinett einschneidende 
Regelungen bis zum 10. Januar 
beschlossen. Wenn diese Zeitung 
herauskommt, befindet sich das 
Land bereits in einem zweiten 
Lockdown. 



DILAN BARAN 

Max Bryan aus Hamburg lebte 
selbst längere Zeit auf der Straße, 
dann bot ihm irgendwann eine Frau 
ihr Gästezimmer an. Heute lebt er 
wieder in Hamburg, in einer kleinen 
Wohnung am Stadtrand und ist 
Gründer der Bürgerinitiative für 
ältere Menschen ohne Bleibe und 
hilft anderen eine Unterkunft zu fin-
den. Wir haben mit ihm über diese 
Arbeit in Pandemiezeiten gesproc-
hen. 

Im Winter obdachlos sein, war 
schon vor der Pandemie schwer, 
gar lebensbedrohlich. Jetzt, wo das 
höchste Gebot der Stunde lautet 
Zuhause zu bleiben und fast alle 
geschlossenen öffentlichen Orte 
nicht zugänglich sind, verschärft 
sich die Situation. Womit habt ihr 
als Initiative gerade am stärksten 
zu kämpfen? 

Von der Verschärfung der 
Kontaktbeschränkungen wegen 
Corona sind auch Helfergruppen 
betroffen, die sich sozial für 
Obdachlose engagieren. So ist das 
Tische aufbauen am Hauptbahnhof 
zum Beispiel bis auf Weiteres unter-
sagt, da es zu verhindern gilt, dass 
Menschen sich irgendwo anstellen. 
Wir hatten diese Situation bereits im 
März diesen Jahres gehabt. Aus der 
Not heraus wurde unser Caretüten-

Projekt geboren. Das sind 
Essenstüten prall gefüllt mit 
Lebensmitteln und Hygiene-
Artikeln für den täglichen Gebrauch 
zur dezentralen Verteilung an 
Bedürftige und an Menschen, die 
auf der Straße leben. Dezentral 
bedeutet, wir bauen keine Tische 
auf wie bisher, sondern bringen die 
Tüten einzeln und gezielt zu den 
Schlafplätzen der Obdachlosen hin 
und auch dorthin, wo Betroffene 
sich tagsüber aufhalten. „SnackBag“ 
- „Die Sozialtüte“ - gibt es seit Juli 
diesen Jahres. Unsere 
Sachspendenverteilung am 
Hauptbahnhof seit Sommer 2019. 
Unser Unterbringungsprogramm 
seit 2016. Wir bringen Leute auch 
unter, so gut es geht. 

 
Werden (noch) Menschen in 

Hotels untergebracht? Das würde 
sich doch gerade sehr anbieten. 

Vergangenes Jahr hatte Hinz & 
Kunzt eine solche Aktion in 
Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Vereinen auf die Beine gestellt und 
auch in diesem Jahr sammeln 
Organisationen für eine Fortsetzung 
dieses Projekts. Hotelunterbringun-
gen sind eine gute Möglichkeit, um 
Menschen schnell und unbürokra-
tisch eine für den Winter befristete 
Bleibe zu verschaffen. Wir selbst 
arbeiten mit Wohncontainern. Die 

haben den Vorteil, dass die auch für 
länger und nicht auf den Winter 
begrenzt sind. Wer bei uns einzieht, 
kann solange bleiben, bis er eine 
Wohnung hat. Wir nennen das 
„Privates Winternotprogramm 
Plus“. Finanziert wird unser 
Programm aus Spenden, die wir 
aktuell auch über Facebook sam-
meln. Hier ein Link dorthin: 
https://www.facebook.com/dona-
te/2967518150144542 Video hier: 
https://www.youtube.com/watch?v
=uGKVd7ZvTi0&list=UUWbqAhkZ
lc-5P2_rEJtcXkg&t=0m32s 

 
Diese große Ungleichheit ist ja 

nicht leistungsbedingt oder mit 
Glück und Unglück zu erklären. 
Was fordert ihr bzw. die obdachlo-
sen Menschen von der Politik? 

In erster Linie muss die Stadt – 
vor allem jetzt - in Corona-Zeiten, 
für Einzelunterbringung sorgen. 
Wir fordern das seit Jahren. Im städ-
tischen Winternotprogramm sind 
die Betroffenen in der Regel mit 
mehreren Leuten auf engen Raum 
untergebracht. Viele meiden die 
Unterkünfte der Stadt aus genau 
diesem Grund. Dabei ist Hamburg 
eine so reiche, wie auch flächenstar-
ke Stadt. Es sollte doch möglich sein, 
jeden Obdachlosen auch einzeln 
unterzubringen. 1 Millionen 
Quadratmeter Bürogebäude stehen 

leer in Hamburg. Hier sollte man 
ansetzen - wenigstens den Winter 
über. 

 
Welche Gründe gibt es euren 

Erfahrungen nach, weshalb 
Menschen auf der Straße leben 
(müssen)? 

Die Gründe warum Menschen auf 
der Straße leben, sind vielschichtig. 
Einer davon ist Altersarmut. Horst 
(62) zum Beispiel, der Mann, den 
wir letzten Winter in unserem priva-
ten Winternotprogramm untergeb-
racht haben. Seine Frau war gestor-
ben und für eine Person allein 
wurde die Miete der Wohnung zu 
teuer. Ein Umzug in eine kleinere 
Wohnung ist schwierig, denn so viel 
kleine und dazu noch bezahlbare 
Wohnungen gibt es in Hamburg 
nicht mehr. Der Rentner musste raus 
aus der für ihn zu teuer gewordenen 
Wohnung und schlief unter freiem 
Himmel an der Hamburger 
Bahnhofsmission. Dort hatten wir 
ihn letzten Winter entdeckt und 
unseren beheizten Ganztages-
Container angeboten. Den hat er 
angenommen und lebt da heute 
auch noch. Er kann da auch so lange 
bleiben, bis er eine neue Wohnung 
hat. 

 
Wie kann man Euch unterstüt-

zen? 
In erster Linie benötigen wir 

Spenden zur Aufrechterhaltung 
unserer Programme. Aber auch 
Sachspenden kann man uns zusc-
hicken. „CarePaketPlus“ nennen 
wir das. Gefragt sind derzeit warme 
Winterkleidung, lange Unterhosen, 
Schals, Mützen, Handschuhe, 
Jacken und Pullover und alles was 
wärmt. Auch Schlafsäcke und 
Isomatten sind herzlich willkom-
men.
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schon seit Jahren“ 
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VEDAT İLBEYOĞLU  

Eine wichtige Persönlichkeit aus 
Regierungskreisen hatte mal fol-
gendes gesagt: „Wir haben bis dato 
die Erfolgsgeschichten anderer 
gelesen, jetzt schreiben wir unsere 
eigene!“ Damit wollte er auf den 
neuen „Befreiungskrieg“ hinwei-
sen, den die türkische Regierung 
aktuell gegen die ganze Welt führe. 
Der genannte „Befreiungskrieg“ 
war dabei nichts anderes als der 
Kampf um die Machterhaltung. 
Und die erwähnte „eigene 
Erfolgsgeschichte“ war lediglich 
der Versuch, sich von den eigenen 
Unzulänglichkeiten reinzuwaschen 
und als „auf ganzer Linie erfolgre-
ich“ zu verkaufen. Dies ist der 
Ausdruck einer Heuchelei, auf die 
man nicht nur bei Herrschenden 
trifft. Dort hat sie nur ihren ideolo-
gischen, kulturellen und politisc-
hen Ursprung. Und wir müssen 
zugeben, dass in unserem Land die 
Herrschenden stets diese Begabung 
hatten, sich von allem „reinzuwasc-
hen“.  

Das wurde zuletzt nach dem 
unterbrochenen Spiel zwischen 
Paris Saint Germain und 
Başakşehir erneut auf Probe ges-
tellt. Die rassistische Beleidigung 
des Assistenztrainers von 
Başakşehir, Pierre Webo verursach-
te im ganzen Land einen heftigen 
Aufruhr. „Wir alle sind Webo!“, 
„Wir alle sind Antirassisten!“ hieß 
es überall unisono. Ein zu begrü-
ßender Aufschrei, der wellenartig 
alle Gesellschaftskreise erfasste, 
möchte man meinen. Hätte er nur 
nicht diesen faden Beigeschmack, 
dass man damit wieder einmal ver-
suchte, sich reinzuwaschen. 
Tatsächlich sollte diese 
Identifizierung mit Webo vor allem 
auf die eigene, angeblich reine 
Weste hinweisen. Die Behauptung, 
der Rassismus habe das eigene 
Land niemals betreten, sollte den 
Nachweis für die eigene „porentie-
fe Reinheit“ erbringen. Kann man 
sich denn ohne eine Aufarbeitung 
der Geschichte von seinen „Sünden 
reinwaschen“? Ist das wirklich 
ohne eine radikale gesellschaftliche 
Abrechnung mit der Geschichte 
möglich? 

*** 
Wir erinnern uns daran, wie sich 

der heutige Staatspräsident vor 
einigen Jahren für die Verwendung 
des Wortes „Armenier“ entschul-
digte, weil er sich dabei wie ein 

Kind fühlte, dem ein verbotenes 
Schimpfwort ausgerutscht ist. Wie 
glaubwürdig kann ein solcher 
Mensch sein, wenn er nach den 
Vorfällen von Paris erklärt, „ohne 
Wenn und Aber gegen Rassismus 
und Diskriminierung beim Sport 
und in anderen Bereichen des 
Lebens“ zu sein? Kann diese 
Beteuerung denn etwas anderes 
bedeuten, als den Versuch des Sich-
Reinwaschens? 

Lassen wir z.B. mal den ehemali-
gen Kapitän der türkischen 
Nationalmannschaft Emre beiseite, 
der eine Auszeichnung erhalten 
hatte, obwohl er kurz zuvor von 
einem Gericht wegen rassistischer 
Äußerungen verurteilt worden 
war. Können wir denn wirklich 
und allen Ernstes mit dem Hinweis 
„bei uns werden schwarze Spieler 
nicht derart belästigt“ die 
Rassismus-Realität in unserem 
Land bestreiten?  

Der Rassismus wohnt in allen 
Bereichen des Lebens, der gesellsc-
haftlichen Kultur inne, auch beim 
Sport...  

In der Türkei gab es stets zahlre-
iche „Webos“, die Opfer von 
Rassismus wurden und für die man 
sich nicht eingesetzt hat. 

Können wir denn den 
Fußballclub und seine Leidensge-
schichte einfach vergessen und 
behaupten, es gebe bei uns keinen 
Rassismus? 

Und was ist mit Cizrespor, jenem 
kurdischen Fußballclub, der sich 
mit dem Hinweis auf rassistische 
Repressionen aus der 3. Liga 
zurückzog? Sogar der aus dem tür-
kischen Trabzon stammende 
Trainer Metin Akpunar beklagte 
damals, wie Fans und die 
Mannschaft bei jedem 
Auswärtsspiel verbal attackiert 
und mit dem Schlachtruf „Unsere 
Märtyrer sind unsterblich und 

unser Land kann man nicht spal-
ten!“ empfangen wurden. Der 
Rassismus im Weltfußball, der 
schwarze Spieler betreffe, habe in 
der Türkei eine stärkere und ande-
re Ausprägung. Der Clubpräsident 
Sezai Ençkü hatte damals erklärt, 
dass in manchen Stadien 
Transparente mit Losungen wie 
„Köter haben hier Zutritt, Kurden 
nicht!“ angebracht worden seien. 
Wer diese Erfahrungen einfach 
ausblendet, ist nicht glaubwürdig, 
wenn er skandiert: „Wir sind alle 
Webo!“ 

*** 
In unseren Stadien wurden auch 

Transparente gehisst, auf denen es 
hieß „Gratulation zum 100-jährigen 
Jubiläum der Säuberung von 
Armeniern!“ Können wir uns hin-
ter dem Unrecht an Webo verstec-
ken, um diese Tatsachen zu leug-
nen? Können wir diese Taten jedes 
Mal wirklich als Werk von einer 
handvoll Verwirrter abtun und zur 
Tagesordnung übergehen? Nein, 
wir wissen, dass man diese rassis-
tischen Taten als „Kriminalfälle von 
Einzeltätern“ darstellt, um die his-
torische und gesellschaftliche 
Grundlage des Rassismus zu besc-
hützen. Die rassistischen Täter set-
zen lediglich eine geplante Politik 
um. Und diese Politik mit ihrem 
Gründungsmythos war es, die den 
Rassismus zu einem Element des 
institutionalisierten Rassismus 
gemacht hat. Er ist so stark institu-
tionalisiert, dass man sich mit den 
Protesten gegen den Rassismus 
gegen Webo oder gegen die 
Ermordung von George Floyd 
durch Polizisten in den USA nicht 
reinwaschen kann. 

Wer Opfer eines Überfalls 
wurde, nur weil er Kurdisch 
sprach, kennt die Bedingungen in 
unserem Land ganz gut. Noch im 
vergangenen September wurden 

kurdische Saisonarbeiter in der 
nordwesttürkischen Stadt Sakarya 
von ihren Arbeitgebern und Bauern 
zusammengeschlagen und muss-
ten zurückkehren. Was ihnen 
widerfahren ist, war der reine 
Rassismus, der sich von der 
Gründungsphilosophie dieses 
Landes nährt.  

Die Geschichte der Republik ist 
zugleich die Geschichte des 
Aufbaus einer gesellschaftlichen, 
politischen und kulturellen 
Stimmung, die alle anderen 
Zugehörigkeiten als die türkisch-
islamische kriminalisiert hat. Der 
rhetorische Hinweis darauf, das 
System beruhe auf der „1000 Jahre 
währenden Brüderlichkeit“, ist 
nichts anderes als leere Phrase. Er 
soll lediglich die Ungleichheit von 
nationalen und 
Glaubenszugehörigkeiten in die-
sem System verdecken.  

Und beim Rassismus geht es 
eigentlich nicht darum, an eine 
Bedrohung für die eigene Existenz 
zu erinnern. Vielmehr erfüllt er den 
Zweck, andere „Identitäten“ immer 
wieder daran zu erinnern, welche 
Grenzen man ihnen gesetzt hat. 
Um einen führenden Politiker der 
1930er Jahre, Mahmut Esat 
Bozkurt, zu zitieren: „Die Herren 
dieses Landes sind die Türken. Wer 
nicht der reinen türkischen Rasse 
angehört, hat im Vaterland der 
Türken ein einziges Recht: Diener 
und Sklaven von Türken zu sein...“ 

Geht es heute um etwas anderes, 
wenn man Nicht-Türken ausschli-
eßt?  

Während sie unisono „wir sind 
alle Webo“ riefen, wurde ihnen 
unermüdlich eingebläut, der Sieg 
von Aserbaidschan über Armenien 
habe die Stärke der Türken unter 
Beweis gestellt. Den Antirassismus-
Test hat man also wieder einmal 
nicht bestanden. 

Sind wir wirklich alle Webo? 
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Am 5. Dezember wurden bundes-
weit ist über 80 Städten Aktionen 
durchgeführt. Friedensbewegte 
Menschen forderten im Vorfeld von 
Bundeshaushaltsverhandlungen im 
Bundestag Abrüstung statt 
Aufrüstung. Statt für Militär und 
Aufrüstung sollen Haushaltsgelder 
für Soziales ausgegeben werden. 
Doch sogar in einer pandemischen 
Situation hat es weltweit und auch in 
Deutschland nicht dazu geführt, dass 
die Regierungen von ihrem Willen 
zur Aufrüstung ablassen. Wir haben 
mit Dr. Markus Gunkel über die 
Friedensbewegung und ihre 
Aktivitäten gesprochen. Dr. Gunkel 
ist Vorsitzender des Vereins „ambur-
ger Forum für Völkerverständigung 
und weltweite Abrüstung e. 
V.“(www.hamburgerforum.org). 

  
Wie geht es mit Abrüsten statt 

Aufrüsten weiter? 
Die nächste größere Aktion, die 

wir vorbereiten, ist der Ostermarsch 
2021. Auch dort wird die Forderung 
„brüstung statt Sozialabbau“eine 
wichtige Rolle spielen. Da kann sich 
jede und jeder dran beteiligen, dass 
das wieder eine große Aktion wird. 

Es gibt zudem weitere friedenspo-
litische Initiativen, an denen wir 
beteiligt sind.  

Zurzeit wird eine Volksinitiative 
gegen Rüstungsexporte über den 
Hamburger Hafen vorbereitet.  

Und es gibt Aktionen für einen 
Beitritt der Bundesrepublik zum 
Atomwaffenverbotsvertrag. Dieser 
Vertrag tritt am 22. Januar in Kraft. 
Wir bereiten eine Kundgebung zur 
Feier dieses Ereignisses vor. 

Bei all diesen Aktionen gegen den 
Rüstungswahnsinn geht es auch 
immer um die Forderung, die für 
Mordinstrumente verschwendeten 
Gelder sinnvoll einzusetzen. 

 
Wie kann man es möglich mac-

hen, dass die Regierung ihre Politik 
ändert? 

Die neoliberale Politik der 
Bundesregierung hat dazu beigetra-
gen, dass Corona das 
Gesundheitssystem an den Rand des 
Zusammenbruchs bringen konnte. 
Und obwohl die medizinische 
Versorgung immer unzulänglicher 

und die Situation der Beschäftigten 
in den Kliniken immer unerträglicher 
wird, werden Privatisierung und 
Konzentration im Gesundheitswesen 
weiter fortgesetzt. 

Aus unserer Sicht handelt die 
Regierung unverantwortlich, wenn 
sie die Rüstungsausgaben weiter 
erhöht. Mit dieser Einschätzung ste-
hen wir auch nicht allein. Es gibt seit 
einiger Zeit die bundesweite 
Initiative „brüsten statt aufrüsten“ 
auch wir beteiligen uns daran und 
sammeln Unterschriften für eine 
Änderung der Politik. 

Um die Bundesregierung von 
ihrem Hochrüstungskurs abzubrin-
gen, bedarf es breiter gesellschaftlic-
her Bündnisse. Es ist erfreulich, dass 
sich die Gewerkschaften wieder stär-
ker in der Friedensbewegung enga-
gieren. Bei unserer Kundgebung am 
5. Dezember sprach auch Berthold 
Bose, der ver.di-Landesleiter. Er rief 
die Gewerkschaftsmitglieder dazu 
auf, sich in Friedensinitiativen zu 
engagieren. 

 
Nach Angaben von SIPRI sind die 

weltweiten Rüstungsausgaben auch 
dieses Jahr wieder enorm gestiegen. 
Wie bewerten sie die Situation und 
die Entwicklung, in der wir uns welt-
weit befinden?Wir erleben derzeit ein 
weltweites Versagen der neoliberalen 
politischen und wirtschaftlichen 
Eliten. Sie sind nicht in der Lage, zur 
Lösung der globalen Probleme bei-
zutragen. Denken wir etwa an die 
absolut unzureichende Politik zur 
Begrenzung der Erderwärmung und 
zur Eindämmung des Artensterbens. 
Oder an die in der UNO beschlosse-
nen Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung. Mit der Corona-
Pandemie ist in vielen Ländern die 
Zahl der unter extremer Armut lei-
denden Menschen wieder stark 
angestiegen. Das UNO-Ziel, die welt-
weite Armut zu besiegen, ist in weite 
Ferne gerückt. 

Die Bundesregierung verschleu-
dert Milliarden zur Rettung unsozia-
ler und unökologischer 
Großkonzerne. Die Lufthansa einfach 
mit Regierungsgeld weitermachen zu 
lassen, ist absurd. Die Regierung 
pumpt auch Geld in gigantische 
Hochrüstungsprogramme, um den 
Profit der Rüstungskonzerne zu sic-
hern, und verkauft das als Corona-

Hilfe. 
Die Milliarden, die für Rüstung 

ausgegeben werden, stehen für sinn-
volle Dinge nicht mehr zur 
Verfügung und verschärfen sogar 
noch die Probleme. Die Bundeswehr 
ist an vielen Kriegen beteiligt. Kriege 
machen in den betroffenen Ländern 
eine sinnvolle gesellschaftliche 
Entwicklung unmöglich. 

 
Würdest du der Aussage zustim-

men, dass die Friedensbewegung, 
die in Deutschland eigentlich eine 
starke Basis hat, nicht stark genug 
ist angesichts dieser Entwicklung? 

Umfragen belegen, dass große 
Mehrheiten der Bevölkerung gegen 
Rüstungsexporte oder für den Beitritt 
Deutschlands zum 
Atomwaffenverbotsvertrag sind. 
Dies zeigt, dass die Argumente der 
Rüstungsbefürworter auf wackligen 
Beinen stehen. Gesellschaftliche 
Widersprüche lassen sich mit Geld 
nur begrenzt übertünchen. Auf der 
Seite der Friedensbewegung stehen 
gute Argumente und Konzepte zur 
Lösung der oben erwähnten 
Probleme. 

Aber die Ablehnung der 
Aufrüstung bedeutet noch kein poli-
tisches Engagement in der 
Friedensbewegung. Wir haben als 
Hamburger Forum dazu beigetragen, 
dass das Know-how aus den 1980er 
Jahren, als die Friedensbewegung 
eine Massenbewegung war, nicht 
verloren ging. Jüngere Menschen 
engagieren sich heute eher auf ande-
ren politischen Feldern, insbesondere 
der ökologischen Krise und für 
Flüchtlinge. Wir bemühen uns hier 
um Zusammenarbeit.  

Es wird eines langen Atems bedür-
fen, um in Deutschland und weltweit 
Abrüstung als Voraussetzung zur 

Lösung gesellschaftlicher Probleme 
durchzusetzen. Da ist auch jede und 
jeder Einzelne gefordert, sich als 
Subjekt der Geschichte zu begreifen 
und sich tatkräftig zu engagieren –
auch wenn der Gegner übermächtig 
erscheint. 

 
Auch wenn die Beziehungen 

zwischen den Regierungen 
Deutschlands und der Türkei von 
Zeit zu Zeit angespannt sind, geht 
der Verkauf von Waffen in hohem 
Tempo weiter. Wie bewerten Sie 
die Lieferung von Waffen in insta-
bile Regionen? 

Es ist eine Schande, dass die 
Bundesregierung Erdogan mit 
Waffen und Geld unterstützt, damit 
er die Zahl der Flüchtlinge nach 
Europa klein hält. Da werden die 
vielzitierten europäischen Werte mit 
Füßen getreten, mit tödlichen Folgen 
für Tausende Menschen. 

Es wird ein Land unterstützt, das 
im eigenen Land Krieg gegen die 
KurdInnen führt, als Regionalmacht 
Konflikte anheizt und Teile 
Nordsyriens und Nordiraks völker-
rechtswidrig besetzt. Zu all dem 
schweigt die Bundesregierung, und 
sie hält an der Unterstützung der 
Türkei fest. 

Die Türkei ist eines der Länder, die 
in großem Umfang deutsche Waffen 
importieren. Wir fordern den soforti-
gen Stopp dieser Rüstungsexporte. 
Auch darum unterstützen wir die 
Hamburger Volksinitiative gegen 
Rüstungsexporte. 

Und wir stehen an der Seite der 
demokratischen Opposition in der 
Türkei und sind solidarisch mit den 
nach Deutschland vor der Repression 
geflüchteten Menschen.

„Geld in gigantische 
Hochrüstungsprogramme  
wird als Corona-Hilfe verkauft“ 
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Bei all diesen Aktionen gegen den 
Rüstungswahnsinn geht es auch 
immer um die Forderung, die für 
Mordinstrumente verschwendeten 
Gelder sinnvoll einzusetzen. 

 
Wie kann man es möglich mac-

hen, dass die Regierung ihre Politik 
ändert? 

Die neoliberale Politik der 
Bundesregierung hat dazu beigetra-
gen, dass Corona das 
Gesundheitssystem an den Rand des 
Zusammenbruchs bringen konnte. 
Und obwohl die medizinische 
Versorgung immer unzulänglicher 

und die Situation der Beschäftigten 
in den Kliniken immer unerträglicher 
wird, werden Privatisierung und 
Konzentration im Gesundheitswesen 
weiter fortgesetzt. 

Aus unserer Sicht handelt die 
Regierung unverantwortlich, wenn 
sie die Rüstungsausgaben weiter 
erhöht. Mit dieser Einschätzung ste-
hen wir auch nicht allein. Es gibt seit 
einiger Zeit die bundesweite 
Initiative „brüsten statt aufrüsten“ 
auch wir beteiligen uns daran und 
sammeln Unterschriften für eine 
Änderung der Politik. 

Um die Bundesregierung von 
ihrem Hochrüstungskurs abzubrin-
gen, bedarf es breiter gesellschaftlic-
her Bündnisse. Es ist erfreulich, dass 
sich die Gewerkschaften wieder stär-
ker in der Friedensbewegung enga-
gieren. Bei unserer Kundgebung am 
5. Dezember sprach auch Berthold 
Bose, der ver.di-Landesleiter. Er rief 
die Gewerkschaftsmitglieder dazu 
auf, sich in Friedensinitiativen zu 
engagieren. 

 
Nach Angaben von SIPRI sind die 

weltweiten Rüstungsausgaben auch 
dieses Jahr wieder enorm gestiegen. 
Wie bewerten sie die Situation und 
die Entwicklung, in der wir uns welt-
weit befinden?Wir erleben derzeit ein 
weltweites Versagen der neoliberalen 
politischen und wirtschaftlichen 
Eliten. Sie sind nicht in der Lage, zur 
Lösung der globalen Probleme bei-
zutragen. Denken wir etwa an die 
absolut unzureichende Politik zur 
Begrenzung der Erderwärmung und 
zur Eindämmung des Artensterbens. 
Oder an die in der UNO beschlosse-
nen Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung. Mit der Corona-
Pandemie ist in vielen Ländern die 
Zahl der unter extremer Armut lei-
denden Menschen wieder stark 
angestiegen. Das UNO-Ziel, die welt-
weite Armut zu besiegen, ist in weite 
Ferne gerückt. 

Die Bundesregierung verschleu-
dert Milliarden zur Rettung unsozia-
ler und unökologischer 
Großkonzerne. Die Lufthansa einfach 
mit Regierungsgeld weitermachen zu 
lassen, ist absurd. Die Regierung 
pumpt auch Geld in gigantische 
Hochrüstungsprogramme, um den 
Profit der Rüstungskonzerne zu sic-
hern, und verkauft das als Corona-

Hilfe. 
Die Milliarden, die für Rüstung 

ausgegeben werden, stehen für sinn-
volle Dinge nicht mehr zur 
Verfügung und verschärfen sogar 
noch die Probleme. Die Bundeswehr 
ist an vielen Kriegen beteiligt. Kriege 
machen in den betroffenen Ländern 
eine sinnvolle gesellschaftliche 
Entwicklung unmöglich. 

 
Würdest du der Aussage zustim-

men, dass die Friedensbewegung, 
die in Deutschland eigentlich eine 
starke Basis hat, nicht stark genug 
ist angesichts dieser Entwicklung? 

Umfragen belegen, dass große 
Mehrheiten der Bevölkerung gegen 
Rüstungsexporte oder für den Beitritt 
Deutschlands zum 
Atomwaffenverbotsvertrag sind. 
Dies zeigt, dass die Argumente der 
Rüstungsbefürworter auf wackligen 
Beinen stehen. Gesellschaftliche 
Widersprüche lassen sich mit Geld 
nur begrenzt übertünchen. Auf der 
Seite der Friedensbewegung stehen 
gute Argumente und Konzepte zur 
Lösung der oben erwähnten 
Probleme. 

Aber die Ablehnung der 
Aufrüstung bedeutet noch kein poli-
tisches Engagement in der 
Friedensbewegung. Wir haben als 
Hamburger Forum dazu beigetragen, 
dass das Know-how aus den 1980er 
Jahren, als die Friedensbewegung 
eine Massenbewegung war, nicht 
verloren ging. Jüngere Menschen 
engagieren sich heute eher auf ande-
ren politischen Feldern, insbesondere 
der ökologischen Krise und für 
Flüchtlinge. Wir bemühen uns hier 
um Zusammenarbeit.  

Es wird eines langen Atems bedür-
fen, um in Deutschland und weltweit 
Abrüstung als Voraussetzung zur 

Lösung gesellschaftlicher Probleme 
durchzusetzen. Da ist auch jede und 
jeder Einzelne gefordert, sich als 
Subjekt der Geschichte zu begreifen 
und sich tatkräftig zu engagieren –
auch wenn der Gegner übermächtig 
erscheint. 

 
Auch wenn die Beziehungen 

zwischen den Regierungen 
Deutschlands und der Türkei von 
Zeit zu Zeit angespannt sind, geht 
der Verkauf von Waffen in hohem 
Tempo weiter. Wie bewerten Sie 
die Lieferung von Waffen in insta-
bile Regionen? 

Es ist eine Schande, dass die 
Bundesregierung Erdogan mit 
Waffen und Geld unterstützt, damit 
er die Zahl der Flüchtlinge nach 
Europa klein hält. Da werden die 
vielzitierten europäischen Werte mit 
Füßen getreten, mit tödlichen Folgen 
für Tausende Menschen. 

Es wird ein Land unterstützt, das 
im eigenen Land Krieg gegen die 
KurdInnen führt, als Regionalmacht 
Konflikte anheizt und Teile 
Nordsyriens und Nordiraks völker-
rechtswidrig besetzt. Zu all dem 
schweigt die Bundesregierung, und 
sie hält an der Unterstützung der 
Türkei fest. 

Die Türkei ist eines der Länder, die 
in großem Umfang deutsche Waffen 
importieren. Wir fordern den soforti-
gen Stopp dieser Rüstungsexporte. 
Auch darum unterstützen wir die 
Hamburger Volksinitiative gegen 
Rüstungsexporte. 

Und wir stehen an der Seite der 
demokratischen Opposition in der 
Türkei und sind solidarisch mit den 
nach Deutschland vor der Repression 
geflüchteten Menschen.

„Geld in gigantische 
Hochrüstungsprogramme  
wird als Corona-Hilfe verkauft“ 
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AYLIN MELIS AYYILDIZ

Wir befinden uns schon im neun-
ten Monat der Covid-19-Pandemie. 
Die politische und gesellschaftliche 
Atmosphäre ist bereits angespannt. 
Die Zahl der positiv getesteten stei-
gen weiter und der Lockdown wird 
ständig härter und verlängert. In 
dem Zusammenhang gibt die Welt-
ernährungsorganisation (FAO) auch 
hier keine Entwarnung. Ganz im 
Gegenteil spricht sie eine Warnung 
aus, was antibiotikaresistente Bak-
terien angeht und in dem ganzen 
Corona-Getummel unterging: Die 
Warnung:Dieser Fokus sei zu einsei-
tig. In einer Stellungnahme schätzt 
die Welternährungsorganisation, die 
Antibiotikaresistenz von Bakterien 
könne für die Menschheit „potentiell 
noch gefährlicher sein, als Covid-19“. 
Immer mehr Bakterien seien Antibio-
tika resistent, was eine noch drama-
tischere Pandemie als Konsequenz 
haben könnte. 
Antibiotikaresistenzen liegen in 
denjenigen Fällen vor, wenn kein 
Antibiotikum mehr gegen einen  be-
stimmten Erreger mehr hilft. Dies 
kann die globale Gesundheit, die 
Lebensmittelversorgung und die 
wirtschaftliche Entwicklung an sich 
gefährden. Schon heute würden min-
destens 700.000 Menschen im Jahr auf 
der Welt an den Folgen antibiotikare-
sistenter Infektionen sterben. „Wenn 
dem nicht Einhalt geboten wird, 
könnte die nächste Pandemie eine 
bakterielle sein – und viel tödlicher“, 
sagte FAO-Generaldirektorin Maria 
Helena Semedo.
Doch bevor man jetzt in Panik gerät: 
Ähnlich wie bei Corona gelten die 
durch Antibiotikaresistenzen verur-
sachten Todesfälle als vermeidbar. 
Zum einen ist mittlerweile klar, dass 
Ärzte viel zu häufig Antibiotika ver-
schreiben. Allein in den Vereinigten 
Staaten gilt jedes dritte verschriebe-
ne Antibiotikum als unnötigerweise 
verschrieben. In Deutschland ver-
hält es sich nicht anders. Eine Forsa-
Umfrage, die von der Krankenkasse 
DAK beauftragt wurde, erwarten 72 
Prozent der Patienten, dass ihr Haus-
arzt ihnen bei einer Erkältung ein An-
tibiotikum verordnet, wenn die Sym-
ptome nicht schnell von selbst besser 
werden. Und Ärzte verschreiben in 
diesen Fällen auch wider besseres 
Wissen die Medikamente. Grippa-
le Infekte, Erkältungen und Grippe 
werden jedoch nicht von Bakterien, 

sondern von Viren ausgelöst – und 
gegen diese Erreger richten Antibioti-
ka überhaupt nichts aus. Antibiotika 
sollte nur dann verschrieben werden, 
wenn auf die virale auch noch eine 
bakterielle Infektion dazukommt.
Auch die Landwirtschaft spielt ei-
ne große Rolle bei der Entwicklung 
von resistenten Bakterien. „In vielen 
Weltregionen werden mehr Anti-
biotika bei Tieren als bei Menschen 

eingesetzt“, kritisiert die Welternäh-
rungsorganisation. Um Krankheiten 
in der Massentierhaltung der Schwei-
ne- und Geflügelzucht zu vermeiden, 
wird bei den Tieren in großen Men-
gen Antibiotika eingesetzt. Obwohl 
in den letzten Jahren versucht wurde, 
den Antibiotika-Einsatz in der Tier-
haltung zu reduzieren, ist die Lage 
in der Geflügelzucht immer noch 
dieselbe. Außerdem handelt es sich 

hierbei nicht um einfache Antibioti-
ka, sondern sogenannten Reservean-
tibiotika. Diese Form der Antibiotika 
heißt zutreffend „Reserve“, da sie nur 
in den äußersten Notfällen zum Ein-
satz kommen sollten, nämlich wenn 
gewöhnliche Antibiotika nicht mehr 
wirken. Und weil eben diese Reser-
vemittel die ganze Zeit verabreicht 
werden, um die vielen zusammen-
gepferchten Masthühner und -puten 
auf kleinstem Raum ohne Erkran-
kungen züchten zu können. Denn 
sollte eines dieser Hühner erkranken, 
würde sich diese Krankheit bei dem 
begrenzten Raum und der unmittel-
baren Nähe der Tiere, teilweise fast 
übereinandergestapelt, zu einer Mas-
seninfektion entwickeln, was für den 
Landwirt selbstverständlich zu einem 
großen finanziellen Schaden führen 
würde. Also werden dem Futter der 
Tiere kurzerhand Antibiotika unter-
gemischt. Für gewöhnlich geben Ärz-
te diese Form von Reserveantibiotika 
Menschen erst bei einer schweren 
Blutvergiftung. Was die Antibioti-
karesistenz angeht, ist die Gefahr 
bei einer Erkrankung umso größer, 
dass Bakterien auch gegen diese sehr 
potenten Antibiotika Resistenzen 
entwickeln. Durch den Verzehr des 
Massentier-Hühnchens gelangen die-
se resistenten Bakterien in den Men-
schenkörper und es gibt keine Mittel, 
um sie zu bekämpfen. Der Trend in 
den Supermärkten geht zwar in Rich-
tung Biofleisch und die Gesellschaft 
wird immer aufgeklärter, was gesun-
de und bewusste Ernährung angeht, 
doch selbst Bio ist nicht immer Bio. 
Auch in diesem Zweig der Branche 
gab es immer wieder Skandale in 
Bezug auf die Haltung der Tiere, so 
dass der Verbraucher sich nicht sicher 
sein kann, was er am Ende als fertiges 
Produkt bekommt. Und selbst wenn 
Biohühnchen immer zu 100 Prozent 
frei von Antibiotika wäre, würde 
das die Mehrheit der Menschen be-
nachteiligen, da sie sich dieses teure 
Fleisch nicht leisten können. Diese 
Form der mittelbaren Diskriminie-
rung ist ein intrinsischer Teil des Ka-
pitalismus, der genau dieses System 
am Leben hält. 
Selbst wenn in Deutschland die Resis-
tenz-Situation im Vergleich zu ande-
ren europäischen Ländern noch bes-
ser ist, nimmt auch hier die Zahl der 
Resistenzen gegen Antibiotika stetig 
zu. Ein vorsichtiger und besonnener 
Umgang mit dem Einsatz von Anti-
biotika ist in jedem Falle notwendig.

Antibiotikaresistenz – 
Gefährlicher als Coronavirus?


