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Greif-Sanjut Fabribasındaki İşçilerle Dayanışma Mesajı, Istanbul, Türkiye
Dünya Sanayi İşçileri (IWW) Uluslararası Dayanışma Komisyonu (ISC) olarak Amerika menşeili
Greif-Sanjut fabrikasını 10 Şubatta işgal eden işçilerle dayanışma içinde olduğumuzu ve 10
Nisan sabahının ilk ışıklarında gerçekleşen jandarma destekli polis baskınını kınadığımızı
Türkiye kamuoyuna duyururuz. Yüzlerce polisin saldırısı sonucunda birçok işçi yaralanmış ve
gözaltına alınmıştır. Kızıl Bayrak dergisi muhabiri Mehmet Ali Karabulut da yaralanan ve
gözaltına alınanlardan biridir.
Greif çuval fabrikası, aralarında DİSK üyesi de olan 500 işçi tarafından işgal edildi. Greif işçileri
çeşitli sorunla mücadele etmekler. Bu sorunlar arasında en yakıcı olanları, ücretlerin açlık
sınırının altında olması, patrona çalışan 44 taşeron şirketi ve iş kazaları sayılabilir. Taşeron ve
kadrolu işçiler, patron tarafının toplu sözleşme görüşmelerinde taleplerinin kabul etmemesi
üzerine fabrikayı işgal etme kararı verdiler.
Greif işçileri işgal süreci boyunca doğrudan demokrasiyi inşa etti. Fabrikada 14 bölüm komitesi
kurdular. Bütün kararlar bölüm komitelerde tartışılıyor ve işçiler sorunlarını, gündem maddelerini
karara bağlıyorlardı. Bölüm komitelerinde alınan kararlar aynı zamanda genel mecliste de
tartışılıyordu. Kadın ve erkek işçiler, çeşitli videolarda ve reportajlarda belirttikleri üzere
kendilerine olan güvenlerini işgal sırasında kazandılar.
Direnişin bu olumlu niteliklerine rağmen, DİSK üyesi işgalci Greif işçilerinin DİSK’in bürokratik
yapılarından hiçbir destek görememesi utanç vericidir. DİSK’in eylem anlayışı yasal çerçeveye
ve patronlarla görüşme esasıyla sınırlıdır. DİSK, işçilerin militan doğrudan eylemine sırtını
dönmüştür. DİSK bürokratlarının ve sözde uzmanların çok iyi bildiği üzere fabrikalarda işçi
kontrolü ve işçi öz-yönetimi sendika ağalarına karşı gerçek bir tehlikedir. Bu sebeple DİSK
Tekstil İşçileri Sendikası Örgütlenme ve Uluslararası İlişkiler Daire Müdürü Eren Korkmaz
işgalci Greif işçilerini maceracı olmakla şuçlayabilmiştir.
1905 yılında kurulduğundan beri Dünya Sanayi İşçileri Sendikası, çalışan insanlarla işverenler
arasındaki mücadelenin, işçi sınıfı üretim araçlarına sahip olana, ücretli emek ortadan kalkana
kadar sürmesi gerektiğini savunur.. Dünya Sanayi İşçileri Sendikası olarak direnen Greif
işçilerinin mücadelesini selamlıyoruz!
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