
Taleplerimiz:

• Taşeron ve güvencesiz iş sözleşmeleri yasaklansın!
• İşcilerin cinsiyetçilik ve ırkçılıkla bölünmesine hayır!
• Tüm taşeron şirketler, ana firmalara geri iade edilsin! 
• Tüm iş sözleşmeleri süresiz hale getirilsin!
• Eşit emeğe, eşit ücret! Herkes için TVöD/TVL!
• Ayrımcılığın ve eşitsizliğin her türüne karşı sendikal eylemler! 

     Eylem: 8 Mart Dünya  
    Emekçi Kadınlar Günü! 

Care-Block içinde
“Taşerona ve Güvencesiz işe karşı kortej ”  

…sonra saat 14’te Leopold-
platz’da Emekci Kadınlar 
Günü yürüyüşü başlıyor!

… başka işyerlerinden arkadaşlar ile beraber! 

CFM olarak saat 13:00’te 
Virchow-Kliniğinin 
önünde buluşuyoruz…

... und Kolleg*innen aus 
VSG, BVG und weitere...

  Solidaritätskomitee mit 
Reinigerung an der ASH

Kolleg*innen aus:

Kritische Mediziner*innen 
        an der Charité

Berliner Aktion gegen
  Arbeitgeberunrecht

 Nachbarschaftsinitiative
Klasse Gegen Klasse  
    online Zeitung Hochschulgruppe  

sozialistisch-feministische
          Gruppe

        ver.di AKTIV
BasisgewerkschaftsgruppeBeschäftigten der  

     FU Berlin

Kolleg*innen der CFM Schule-In-Not 
   Initiative

      ver.di Kampagne: 
Branchentarifvertrag für den  
       Bereich Bildung



Tam da daha çok kadın ve  göçmen ark-
adaşlarımızın çalıştıgı departmanlar daha sık 
taşerona veriliyor veya kesintiye uğruyor. Alman-
ya’da kadınlar erkeklere göre yüzde 20 daha 
az maaş alıyorlar. Diğer bir yandan da biz işçile-
rin safları ırkçı ve milliyetçi politikalarla bölünüyor. 
Göçmen arkadaşlarımız ötekileştiriliyor ve hatta 
sınır dışı ediliyor.

Saflarımızı bölünmeye karşı sıklaştıralı, 
birlikte mücadele edelim ve ortak greve 
çıkalım!

Ancak yalnızca federal Berlin hükümeti değil, aynı 
zamanda merkezi Almanya hükümeti de, kes-
inti politikaları ve Hartz IV ile milyonlarca insanı 
fakirliğe mahkum ediyor. Sağlık, eğitim ve toplu 
taşımaya daha fazla para yerine, milyarları silah 
sanayisine yatırıyor, bir yandan da bankalar ve şir-
ketler için vergi indirimine gidiyor. 

AfD sürekli ırkçı politikalarıyla, işçilerin arasında-
ki bu hükümet politikaları sayesinde gerçekleşen  
bölünmeyi derinleştiriyor. Bunun dışında AfD has-
tanelerin ve diğer kamu kurumlarının özelleştirilme-
sini ve işçi arkadaşlarımızın daha sert bir biçimde 
sınır dışı edilmesini talep ediyor. 

Bu ırkçı politikaların nelere sebep olduğunu, yine 
en son Hanau’da yaşanan faşist sağcı terör 
saldırısında gördük. Acımız büyük ve öfkeliyiz, 
ancak elimiz kolumuz bağlı oturmuyoruz: 8 Mart 
günü sağ teröre ve medyalardan, politikacılara ka-
dar tüm sorumlulara karşı sokağa çıkıyoruz!

Ancak farklı işyerlerinden, cinsiyetten ve 
milletten işciler olarak elele verirsek, ortak 
bir biçimde taşeronlaşmaya ve güvencesiz 
işe karşı mücadele verebiliriz. 

8 Mart Günü kuracağımız kortej bir 
başlangıç olarak: Haydi Dünya Emekçi 
Kadınlar Gününde, hepberaber tüm işçil-
er  ve ailelerimiz olarak sokağa çıkalım ve 
eşitlik için mücadele verelim. Hem işyer-
lerinde, hem de toplumda eşitlik için!

Berlin’deki ve CFM’deki birçok işçi için bir gerçek: 
Ücretler ne ihtiyaçlarımızı karşılamamıza, ne de iyi bir 
emeklilik için yetiyor. 

Bu adaletsizliğe karşı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar Gününde „Taşerona ve Güvencesiz işe karşı 
kortej“ bünyesinde eşitlik için sokağa çıkıyoruz. Hem 
de başka işyerlerinde ve hastanelerde çalışan ark-
adaşlarımızla!  

CFM taşeron şirketi 2006 yılında Berlin’in SPD-Linke 
(Rot-Rot) hükümeti tarafından, müthiş bir kemer sıkma 
programı uygulamak için kuruldu. Bu kesintilerin tüm 
yükünü bizim üstümüze, işcilerin üstüne yüklediler. Bu 
nedenle bugün hala birçok arkadaşımız asgari ücretin 
biraz üstünde açlık sınırında ücretler alıyor. Taşeronlaş-
ma sebebiyle de işcilerin hastanedeki birliği bölün-
müş oldu.  

Biz buna karşı mücadele ediyoruz ve CFM’de 14 
yıldır grevler örgütlüyoruz. Hem herkes TVöD (devlet 
kurumlarındaki toplu iş sözleşmesi) ücretleri alsın, hem 
de CFM işcileri tamamen Charitéye iade edilsin 
diye. Fizik tedavi departmanı (CPPZ)‘te çalışan ark-
adaşlarımız 2019 yılındaki grevleriyle mücadelelerini 
kazandılar ve artık dogrudan Charité’de çalışıyorlar. 

Bu durumun sorumlusu: Hükümet 

Berlin’de SPD-Linke-Grüne (RRG) hükümeti 140’ın 
üzerinde devlet tarafından kurulan taşeron şir-
ketle, taşeronlaşma ve güvencesiz işten sorumlu. Ve 
çalışma koşullarını değiştirmek için hiçbir şey yapmıyor.  

Mücadelemizde yalnız değiliz. Aynı bizim gibi, 
geçmişte beraber ortak grev de yaptığımız Vivantes 
Service GmbH (VSG)’da çalışan arkadaşlarımız 
yıllardır taşeronlaşmaya karşı mücadele veriyor. 
Berlin’deki ilk ve orta okullarda „Schule in Not“ isimli 
inisiyatif temizlik işçilerinin doğrudan okul işçişi olarak 
çalışmaları için uğraşıyor. Alice-Salomon-Hoch-
schule (ASH) üniversitesindeki temizlik işçileriyle 
dayanışma komitesi ve fu:fair&unbefristet inisiyatifi 
üniversitelerdeki taşeronlaşmaya ve güvencesiz işe 
karşı örgütleniyor. 

Tüm bu mücadelelerin arasında, hangi departmanların 
taşerona verildiği tesadüfi değil: 

Ҫağrı: „Taşerona ve Güvencesiz işe karşı kortej“ 8 Mart Eylemi:

ViSdP.: Regina Müller, St. Pauli Hafenstr. 7, 20359 Hamburg

Taşerona ve Güvencesiz işe karşı kampanya’nın 
bir sonraki buluşması

11.03, 17 Uhr, Otawisstr. 15


