
ALGİDA’DA NELER DÖNDÜĞÜNÜ BİLİYORUZ

Patronların planları böyle: Kriz bahanesi ve kriz korkutmasıyla insanları daha 
ucuza ve daha çok çalıştıracaklar. Patronlar planlar yapıyorsa, işçiler ve emekçi 
halk da yapmalı. Patron takımına “Meydan size kalmadı” demek için, kriz 
fırsatçılarına emeğini ve ülkesini yağmalatmamak için...

İlk yapılması gereken belli: Birlikte hareket etme, birbirini bilme ve dayanışma 
yeteneğini artırmak.

* Bir haberleşme ağı ile yapılan tüm haksızlıkları, zorbalıkları, işçi ve halk düşmanı 
işlemleri duyuralım. Patronlara göz açtırmayalım. Herkes her şeyi bilsin. Bilsin ki, 
yardıma yetişsin.

* Hiçbir işçinin, hiçbir emekçinin sömürü ve zorbalık karşısında yalnız kalmasına 
izin vermeyelim. Güçlerimizi birleştirelim. Sözümüz söz olmalı: Hepimiz birimiz, 
birimiz hepimiz için.

* Yoksulluktan, acizlikten, bilmezlikten ya da korkudan kendini savunamaz duruma 
düşmüş olanın yanında olalım. Onu savunalım. Sokakta halk, fabrikada işçiler, 
mahkemede avukatlar güçlerini bunun için birleştirsin.

* Oluşturacağımız ağı her yerde örgütlü kılalım. İşyerlerinde işyeri komiteleri 
kuralım, mahallelerde bir araya gelelim.

Çağrımız bu: Tüm bunları birlikte yapmak, her adımı birleştirmek için Patronların 
Ensesindeyiz dayanışma, haberleşme ve mücadele ağı içinde yerinizi alın.
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BİLİYORUZKayıp kabinler bahane edilerek primlerin yatırılmadığını

BİLİYORUZTasnif işinin işçileri canından bezdirdiğini

BİLİYORUZFarklı işlerde çalışanların koruyucu giysi olmadan depoda çalıştırıldığını

BİLİYORUZ

SÖZÜMÜZ SİZE

Soğutma sisteminde sızıntı olduğundan deponun tahliye edildiğini



Ankara'da Flormar işçileriyle coşkulu etkinlik: 
Flormar işçisi kazanacak!

Madame Coco çalışanları öncelikli taleplerini açıkladı

Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, direnişte olan Flormar işçilerini ağırladı. 
Kültür merkezinin dolup taştığı etkinlikte konuşan Flormar işçileri direnişe 
kararlılıkla devam edeceklerini dile getirirken, farklı işkollarından birçok işçi 
dayanışma ve direniş mesajları paylaştı.

Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Flormar işçileri, salondan dışarıya taşan kitleyi 
selamlarken, işçilerden Ayşe Öztürk, “Harikasınız. Bu kadar kalabalık olmanız 
mutlu etti bizleri. 193 gündür direniyoruz, işten kovulduğumuz için bu kadar mutlu 
olacağımızı düşünmedik. Şartlar değişti, şimdi tişört yerine kazakla direniyoruz, 
190 değil 1900 gün de olsa bu işin peşini bırakmayacağız. O sendikayla fabrikaya 
tek yürek olarak gireceğiz, mücadelemizi asla bırakmayacağız” dedi.

Hükümetin sermayeyle işbirliği içinde olduğunu belirten Öztürk, “Biz 193 gündür 
direniyoruz, boyun eğmeyeceğiz, direnişimizi sonuna kadar sürdüreceğiz” 

Madame Coco Çalışanları İşyeri Komitesi öncelikli sorunlarını ve taleplerini 
belirlediği bir açıklama yayınladı. Açıklamada belirtilen talepler şöyle:
– Rotasyon için, yasal mevzuata uygun olarak çalışanlardan yazılı onay alınmalı.
– Primlerden yapılan kesintilere son verilmeli.
– Haftada bir gün 24 saat kesintisiz hafta tatil verilmeli.
– Mahkeme kararı ya da polis tutanağı olmadan işçinin ücreti, satış primleri, kasa 
ve sayım açıkları, kırık-imha ürünlerin ücretleri neden gösterilerek kesilemez. 
Sistematik bir hale gelen sayım açığı kesme uygulamasına son verilmeli.
– İşyerine gelen ağır sevkiyatlar, bazı mağazalarda personeller tarafından 
taşınmaktadır. Gerekli ekipman sağlanmalı ve bu yük çalışanların üzerinden 
alınmalıdır.
– Çalışanların görev tanımları net olarak belirlenmeli ve bizlere duyurulmalıdır.
– Vardiyalar arasında dinlenmeden 15 saatin üzerinde çalışılıyor. Çalışma saatleri 
konusunda yasal sınırlara uyulmalı
Madame Coco mağazalarında çalışanların haklı taleplerini destekliyoruz. 
Tüm işyerlerine örnek olmasını, işyeri komitlerinin tüm işyerlerine 
yayılmasını ve patronlara, krize ve pahalılığa karşı işçilerin mücadele aracı 
olmasını sağlayacağız.

www.patronlarinensesindeyiz.org


