Klüh işçilerinin haklı
mücadelesini destekliyoruz!

Düsseldorf Havaalanı terminalinde KLÜH ﬁrmasında çalışan 168
temizlik işçisinin, temizlik ihalesini başka bir ﬁrmanın aldığı
gerekçesiyle , işten atılmaları asla kabul edilemez. Bu işçiler
sadece işlerini değil senelerdir biriken bütün haklarını da kaybetmektedirler.
Firma Klüh bu işçi düşmanı kararından derhal vazgeçmelidir.
Firma Klüh Avrupa‘nın bir çok ülkesinde faaliyet sürdüren önemli
taşeron ﬁrmalar dan birisidir. Bugüne kadar binlerce işçiyi Düsseldorf Havaalanı terminalindaki yöntemlerle, haksız-hukuksuz
kapının önüne koymuştur. Almanya’nın pek çok şehrinde de binlerce işçiyi bu yöntemle çalıştırmaya devam etmektedir. Bunun
için ‚ihaleyi kaybettik‘ gerekçesinin ardına saklanıp, keyﬁ bir
şekilde işçileri sokağa atamaz .
Klüh son senelerde milyonlarca kar elde etmiştir. Daha önce milyonlarca Euro kar ederken işçileri buna ortak etmeyenler, ihale
alamamanın zararını işçilerin sırtına yüklemek istiyorlar, karı
sahiplenip, zararı işçilere yüklemek kabul edilemez. Bunun için
işçilerin tüm talepleri derhal karşılanmalıdır.

Sorumlu aynı zamanda hükümettir!
Bugün milyonlarca işçinin durumu Klüh işçilerinden farklı
değildir. Son onbeş sene içerisinde hükümetlerin iş yasalarında
yapmış oldukları değişiklikler hep işverenlerden yana olmuştur.
Çıkarılan yasalarla taşeron işletmeler, güvencesiz işler sürekli
artmaktadır. Öyle ki, bazı işletmelerde, aynı işverene çalışan onlarca taşeron işletme bulunmaktadır. Ve bu uygulamanın asıl nedeni işçilerin daha az ücret alması nedeniyle ﬁrmaların
kazançlarının daha fazla olması, kadrolu ve taşeron olarak
bölündüğü için ortak mücadelenin zayıﬂatılması ve Klüh
işçilerinde olduğu gibi kolayca kapı önüne konabilmesidir. Bunun

için hükümet bu işçi düşmanı politikalara son vermeli; taşeron
işletme uygulaması yasaklanmalıdır. Bir işyerindeki işlerin ihaleyle verilmesine son verilmelidir. Sonuçta bunun bedelini, ya
daha fazla çalıştırılarak, ya ücretleri düşürülerek işçiler ödemektedir.

Klüh işçileri, işlerini ve haklarını kaybetmemelidir!
Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu olarak; temizlik
işçilerinin çıkışlarının hemen geri alınmasını talep ediyor, Klüh ya
da ihaleyi alan Dr. Sassa ﬁrmasında hiçbir özlük haklarını kaybetmeden çalışmaya devam etmeleri talebi için mücadele eden
işçilerin yanındayız ve mücadelelerini destekliyoruz.
Herkesi bu haklı mücadeleyi desteklemeye çağırıyoruz. İşçilerin
din, dil, ırk ve inanç farkı gözetmeden, işleri ve gelecekleri için
bugün her dönemden daha fazla dayanışmaya ve birleşmeye
ihtiyacı vardır.
Bugün onlara olanların, yarın başka işçi kardeşlerimize olmasını
engellemek için desteklemeliyiz!
Klüh işçileriye dayanışmayı büyütmeliyiz!
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