Emeğe yönelik saldırı ve paranın hükümdarlığına karşı
Gate Gourmet işçilerinin dünya çapındaki mücadelesiyle
dayanışmak için uluslararası eylem günü
7/8 Nisan 2006
Düsseldorf Havaalanı’nda 7 Ekim 2005’den beri süren grev +++ Londra Heathrow Havaalanı’nda
800 işçinin işten atılmasına karşı 10 Ağustos 2005’ten beri süren mücadele+++ Dünyanın birçok
yerindeki Gate Gourmet işletmelerinde eylemler
Gate Gourmet, uçaklara yemek servisi yapan firmalar arasında dünya çapında ikinci sırada yer alıyor. 29 ülkedeki 100 işletmesinde 22 bin işçi çalışıyor. Gate Gourmet, aynı zamanda sermayenin işçilere yönelik en azgın
sömürüsünün nasıl yapıldığının da bir örneği.
Gate Gourmet 2002 yılında Swissair’in iflası sırasında geçen yıllarda Almanya’da ‘çekirgeler’ tartışmasını
başlatan firmalardan biri olan Texas Pasific Group tarafından satın alındı. Bu tür firmalar, satın aldıkları
firmaları birkaç yıl aşırı kar elde ettikten sonra satmalarıyla meşhurdurlar. Bu amaçla Mc Kinsey gibi patron
danışmanlarını ellerinde kronometrelerle işletmelere gönderip işgücü sömürüsünü yoğunlaştırmak için üretim
sürecini standart hale getirirler.
Texas Pasific Group gibi firmalar modern kapitalizmin nasıl işlemesi gerektiğini gösterirler. Sistematik olarak
eski, modası geçmiş yapılar ve bağlantılar bertaraf edilir. Örneğin Londra Heathrow’da patron, yüzde 80’ini
Asyalıların oluşturduğu işçilerle çalışmak istemediğini açıkça söyledi. Bu nedenle 10 Ağustos 2005’te 800 işçi
atıldı ve yerlerine kiralık işçiler alındı. Bunun nedeni işçilerin yeni ve sömürünün yoğunlaştırıldığı tarzda
çalışmaya hiçbir şekilde razı olmamalarıydı.
Düsseldorf’ta işçiler iki yıldan beri üretkenliğin aşırı ölçüde artırılması karşısında boyun eğdiler. Çalışma saatleri
öylesine esnekleştirildi ki işçiler toplumsal yaşamları için zaman bulamaz hale geldiler. İşte bu koşullar işçilerin
7 Ekim’de başlattıkları ve kararlı bir şekilde sürdürdükleri grevin nedeni oldu. Hedeflerini ‘İnsan onuruna yakışır
şekilde’ olarak ifade ediyorlar. Burada söz konusu olan ücretlerin birkaç kuruş arttırılması değil, sermaye sahipleri ve patronların azgın saldırılarına karşı onurun korunması! Bu nedenle Gate Gourmet hepimizi ilgilendiriyor.
Londra ve Düsseldorf’taki işçiler birbirleriyle tanıştılar dostluklar kurdular. Karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret
ederek cesaret verdiler. Gate Gourmet veya Texas Pasific gibi firmalar karşısında tek bir işletmede verilen
mücadelenin başarıya ulaşması mümkün değil çünkü!
Bu tür tekeller dünyanın her yerinde varlar, nerede olurlarsa olsunlar her işletmede üretimin karın artırılması için
işçiler üzerine baskı yapıyorlar. Texas Pasific, yalnızca Gate Gourmet’in sahibi de değil. Almanya’da armatür
üreten Grohe firmasını satın aldı, Burger King’de hissedar ve Mobilcom’da da pay sahibi.
7/8 Nisan’da yapılacak eylem günleriyle Düsseldorf ve Londra’da mücadele eden Gate Gourmet işçileriyle
dayanışmamızı göstermek istiyoruz. Gate Gourmet’e bağlı işletmelerden hangilerinde işçilerin bu türden
saldırılara karşı çıktıklarını ve mücadele etmekte olduklarını öğrenmek istiyoruz. Onlarla bağ kurarak
mücadeleyi güçlendirmek hedefindeyiz.
Londra ve Düsseldorf’taki mücadelelerdeki kararlılık bize para ve karın hükümdarlığına boyun eğmeme
cesaretini veriyor.
Gate Gourmet işçileriyle dayanışmak, onların mücadelesini güçlendirmek istiyorsan işletmelerin önünde bildiri
dağıtarak, işçilerle tartışarak, kendi durumunuz hakkında onları bilgilendirerek ve onların direnişini
destekleyerek Gate Gourmet ve Texas Pasific Group’u baskı altına alacak eylemlere katıl!

Uluslararası sermayeye
uluslararası işçi mücadelesinin olduğunu gösterelim!
Daha fazla bilgi almak için: www.gg-streik.net Dayanışma komitesiyle ilişki için: info@gg-streik.net
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Türkiye’deki Gate Gourmet işletmeleri
Ucak Servisi A.S. (USAS)
Adana Airport
01080 Adana
Ucak Servisi A.S. (USAS)
Esenboga Airport
06971 Ankara
Uçak Servisi A.S. (USAS)
Antalya Airport
07030 Antalya
Ucak Servisi A.S. (USAS)
Milas-Bodrum Airport
48200 Mugla
Ucak Servisi A.S. (USAS)
Dalaman Airport
48770 Mugla
Ucak Servisi A.S. (USAS)
Genel Müdürlük Binasi
Atatürk Airport
34149 Istanbul
Ucak Servisi A.S. (USAS)
Sabiha Gökçen Havalimani
Kurtköy - Pendik
Istanbul
Ucak Servisi A.S. (USAS)
Adnan Menderes Airport
35423 Izmir
Ucak Servisi A.S. (USAS)
Trabzon Airport
Trabzon

