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Yıldırım Koç
Bursa’daki Bosch işçileri, Türk Metal’den ayrılarak Birleşik Metal-İş’e geçtiler. 6000’e yakın işçi
sendika değiştirdi.
Birleşik Metal-İş, son yıllardaki mücadelesiyle, Maden-İş’in mücadeleci geleneğinin devamcısı
olduğunu kanıtladı.
Birleşik Metal-İş Sendikası’nı, bu örgütlenmeyi aylar süren sabırlı ve kararlı bir çalışmayla
gerçekleştirenleri ve Bosch işçilerini kutluyorum.
Bosch işçilerinin nereden ayrıldıklarını en iyi gösteren örneklerden biri, Türk-İş Genel Sekreteri ve
Türk Metal Genel Başkanı Pevrül Kavlak’ın 7 Mart 2011 günü Ankara’da düzenledikleri Kadın İşçiler
Kurultayı’nda yaptığı konuşmadır.
Bazı sendikacılar onurlu ve namuslu mücadeleleri nedeniyle saygı ve rahmetle anılır.
Bazılarıysa farklı nedenlerle unutulmaz.
Türk Metal Sendikası 2011 yılı Mart ayında 16. Kadın İşçiler Kurultayı’nı düzenledi. Toplantıya
R.T. Erdoğan, C.Çiçek, S. A. Kavaf, B.Atalay ve Ö. Dinçer katıldı.
Pevrül Kavlak konuşmasında şunları söyledi:
“Sayın Başbakanım,
“Bugün 7 Mart 2011. Türk Metal Ailesi için bugün 2 açıdan önem taşıyor. Bundan yaklaşık 8 sene
önce 9 Mart 2003 tarihinde yapılan ara seçimlere katılarak milletvekili seçilen Sayın Başbakanımız,
bizleri kırmamış ve yaptığımız davete icabet ederek ilk defa şeref misafirimiz olmuştur...
“Yaklaşık bir hafta sonra, Başbakanlıkta 8 yılı geride bırakmış olacaksınız. Geçen 8 sene zarfında,
hükümetinizin, şahsınızın liderliğinde yaptığı icraatları elbette ki takdirle izliyoruz. Özellikle 'istikrar'
konusunda, ülkemizi yıllardır içinde olduğu darboğazdan kurtarmanız, ekonomiye canlılık
kazandırmanız, ayrıca Avrupa Birliği'ne üyelik süreci başta olmak üzere dış politikada, Türkiye'yi yok
saymaya çalışanlara karşı sergilediğiniz kararlı tavır, Türk halkının teveccühünü kazanmanızda önemli
rol oynamıştır...
“İstikrarın yanı sıra, tüm dünyayı etkisi altına alan, ekonomik krizin olumsuz etkilerini asgariye
indirmek için, başta ÖTV indirimi olmak üzere, Kısa Çalışma Ödeneği gibi tedbirleri uygulayarak,
Türk sanayinin ana damarlarından biri olan, otomotiv sektörüne uzattığınız can simidi için size ve
hükümetinize ayrıca teşekkür ediyoruz.
“Türkiye, büyümekte ve gelişmekte olan bir ülke. Uzun yıllardan bu yana sorunlar içinde. Ama
kabul etmeliyiz ki uluslararası alanda hatırı sayılır bir itibarımız da var. Elbette ki büyümenin ve
gelişmenin olduğu yerde, bir takım sorunlar ve sıkıntılar da yaşanacaktır. İşsizliğin, yoksulluğun ve
kayıt dışı ekonomiyle birlikte irili ufaklı birtakım sorunların olması, büyümenin doğasından gelen
sıkıntılar olarak algılanabilir. Esas önemli olan, sorunları çözmede gösterilen kararlılıktır, azimdir. Bu
noktada, sorunların üstesinden gelme yolundaki çabalarınıza bizler de çözüm önerilerimizle destek
olmak istiyoruz.
“Küresel ekonomik krizin tahribatını asgariye indirmek konusunda aldığınız tedbirlere, o günlerde
sendikalar olarak nasıl destek verdiysek, bugün de işsizliği, yoksulluğu ve kayıt dışını önlemek
konusundaki çabalarınıza destek vermek istiyoruz.
“Türkiye'nin sorunlu bir ülke olmasını isteyen ve bundan çıkar uman çevreleri dikkat ve hayretle
izliyoruz. Ülke sorunlarının çözümüne ortak olmak yerine, bu sorunlardan fayda uman çevreleri takip
ediyoruz. Bu ülkeyi, gerçek gündemine uygun olmayan tartışmaların içine iterek, felaket tellallılığı
yapanlar var. Biz, insanımıza umutlu olmayı çok gören bu çevreleri de ibretle gözlüyoruz. Ama biz,
asla bunların ekmeğine yağ sürmeyiz...”
Pevrül Kavlak unutulmayacağından emin olabilir. Niçin acaba?

