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Yıldırım Koç
Karadeniz Ereğlisi bir işçi yatağıdır. Zonguldak’a bağlı bu ilçede kurulu ERDEMİR’de yaklaşık 7‐8 bin işçi
çalışıyor. Bunların yaklaşık yarısı taşeron işçisi. ERDEMİR’in kadrolu işçileri Türk Metal Sendikası’nda örgütlü.
Taşeron işçileri ise örgütsüz. İlçede ayrıca Türkiye Taşkömürü Kurumu ve diğer maden şirketlerinde çalışan
maden işçileri, belediye işçileri, hastane işçileri, vb. var. Memurlar ve sözleşmeli personelin sayısı da az değil.
Çatalağzı’ndaki Mücadeleye Destek Var mı?
Zonguldak’ın diğer bir ilçesindeki Çatalağzı Termik Santrali’nin özelleştirilmesi gündemde. Bu santral,
Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun işçileri tarafından çıkarılan kömürün düşük kalitede olanlarının
değerlendirildiği yer. Eğer bu santral özelleştirilirse ve ithal kömüre dayalı bir çalışmaya geçerse, Türkiye
Taşkömürü Kurumu işçilerinin önemli bir bölümünün de işten çıkarılması gündemde. Zonguldak ve Çatalağzı’da
özelleştirme girişimine karşı bir mücadele gelişiyor.
Peki, Karadeniz Ereğlisi’nde, aynı ilin diğer bölgelerinde gelişen bu mücadeleye bir destek veriliyor mu?
Kdz.Ereğli’deki ERDEMİR işçileri, sınıf kardeşleri ve hemşehrileri termik santral ve maden işçilerinin
mücadelesine destek için bir miting düzenlediler mi? Yürüyüş yaptılar mı?
HAYIR!
ERDEMİR’de örgütlü Türk Metal Sendikası, termik santral ve maden işçilerinin örgütlü olduğu Genel Maden
İş ve Tes‐İş Sendikaları ile dayanışma içine girdi mi? Bu mücadeleyi desteklemek için herhangi bir eylem veya
etkinlik düzenledi mi?
HAYIR!
Ateş düştüğü yeri yakar; yakıyor.
Peki, yalnızca düştüğü yeri mi yakar?
Bu ateş yayılmaz mı, bir yangına yol açmaz mı?
ERDEMİR işçileri ve Türk Metal, ateşin Çatalağzı’na düştüğünü ve yalnızca orasını yakacağını düşünüyor
herhalde.
Söndürülmeyen Ateş Yayılır
Çatalağzı’da ve Zonguldak’ta verilen mücadele başarısızlıkla sonuçlanırsa, ERDEMİR’de çalışma koşulları
kötüleşecektir.
ERDEMİR’de taşeronluğun daha da yaygınlaştırılması için çeşitli girişimler oldu. Bu girişimler kısmen
engellendi. Esasında ERDEMİR’de de asıl işin bir bölümü “teknolojik nedenlerle uzmanlık” gerektirmemesine
karşın taşerona verildi; ancak bu bölümler henüz belirleyici olmadığından sendikanın tepkisini çekmiyor.
Ateş şimdi Çatalağzı’na, Yatağan’a, Kemerköy’e, Yeniköy’e düştü.
Türkiye’nin dört bir tarafında ücretlerini ve kıdem tazminatını alamayan çok sayıda işçi direnişte.
Yaşadığımız iktisadi kriz, derinleşen siyasi krizle daha da büyüyünce, kapanan işyerlerinin, ücretlerini ve
tazminatlarını alamayan işçilerin sayısı ve direnişleri daha da artacak.
Daha sonra sıra ERDEMİR’e de gelecek.
Bu krizden ERDEMİR de kaçınılmaz olarak etkilenecek.
Hele hükümet İş Kanununu değiştirerek, taşeron uygulamasının asıl işin çeşitli bölümlerine de
yaygınlaştırılmasına olanak sağlarsa, ERDEMİR’deki işçilerin ve Türk Metal’in sıkıntısı artacak.
Ateş düştüğü yeri yakıyor; ancak yaktığı yerler, düştüğü yerle sınırlı kalmıyor.
Ateşi düştüğü yerde söndürmeye çalışanlar var. Bu insanlar direniyor.
Eğer bu ateşin söndürülmesine ERDEMİR işçileri ve Türk Metal de katkıda bulunursa, ateş Kdz.Ereğli’ye
sıçramaz.
Ancak bu vurdumduymazlık devam ederse, Yatağan’ın ve Çatalağzı’nın ateşi, Kdz. Ereğli’ye de, bugün hâlâ
sessizliğini koruyan diğer işyerlerine de yayılacaktır.
Öyle günlerde yaşıyoruz ki, sessiz kalarak belayı savmak mümkün değildir.
Savulduğu sanılan bela, yarın sizin kapınızı da çalar.
Akıllı olanın görevi, sınıf dayanışmasını güçlendirmektir.

