DHL’İN İKİYÜZLÜ TUTUMU: 8 ay sonra, İstanbul’daki sendika üyesi grevci işçiler, hâlâ Alman şirketinin
vermiş olduğu sözleri tutmasını bekliyorlar
Belçikalı Avrupa Parlamentosu Üyesi Kathleen van Brempt ve ETF'nin (Avrupa Taşımacılık İşçileri
Federasyonu) yöneticileri, İstanbul'da, DHL Express işçileri tarafından düzenlenen bir protesto eylemine
katıldılar. Sendikaya üye oldukları için, haksız bir biçimde işten çıkarılmış olan 9 işçiye destek sağlama sözü
verdiler ve DHL Express Türkiye’den ve şirketin küresel yönetiminden Tümtis’i yetkili sendika olarak tanıma
ve işten çıkarılan işçilerin işlerine iadesini sağlama konularında hızlı bir şekilde hareket etmelerini talep
ettiler.
Avrupa Parlamentosu'nda merkez sol Sosyalistler ve Demokratlar grubunun bir üyesi olan Van Brempt,
Tümtis’e olan desteğini dile getirdi. “Tümtis, Avrupa Parlamentosu'ndaki Sosyalistlerin ve Demokratların ve
tüm AB’ye üye ülkelerdeki sosyal demokratların desteğine güvenebilir. DHL Express, Türkiye'deki işçilerine
karşı çifte standart kullanmamalı ve ayrımcılık yapmamalıdır. Şüphesiz, DHL’in sadece teslimat hizmetlerinin
değil, aynı zamanda işçi hakları ve dayanışmanın da sınırları aştığını anlaması gerekiyor! ”
DHL Express Türkiye'nin benimsemiş olduğu bu utanç verici sendika karşıtı tutum, 2016 yılında -%20’den
fazlası Alman devletine ait olan- ana şirket Deutsche Post DHL ile küresel sendikalar ITF (Uluslararası
Taşımacılık İşçileri Federasyonu) ve UNI Küresel Sendika arasında imzalanmış olan bir protokolü ihlal ettiği
için daha da şoke edicidir. Bu anlaşmada “DP DHL, tüm çalışanların diledikleri bir sendikaya üye olma
hakkına sahip olduklarını…kabul etmektedir.”
Direniş alanında bir konuşma yapan ETF Başkanı Frank Moreels şunları söyledi: “DHL Express Türkiye’nin
sendika karşıtı saldırgan tutumu, DP DHL’in küresel sendikalarla yapmış olduğu anlaşmanın hem ruhuna
hem de lafzına açıkça ters düşmektedir. Tümtis, DHL Express Türkiye'yi bu durumdan sorumlu tutmaya ve
üyelerinin -hem Türk hukuku hem de DP DHL'nin kendi politikaları kapsamında- hakları olan yetkiyi ve
kolektif sesi elde etmelerini sağlamaya kararlıdır. Bu mücadelede tüm gücümüzle onların yanında yer
alıyoruz.”
Protokolün imzalandığına dair haberin DHL Express Türkiye'ye hiç ulaşmadığı anlaşılıyor. Protokolün
imzalanmasından kısa bir süre sonra, Tümtis (Tüm Taşıma İşçileri Sendikası) DHL Express işçileri arasında
üye kaydetmeye başladı. Türkiye’de resmi olarak yetkili sendika haline gelebilmek için kanunun öngördüğü
%40 üyelik oranına hızlı bir biçimde ulaştılar ve bu durum 2017 yılının Şubat ayında, Türkiye’nin Çalışma
Bakanlığı tarafından teyit edildi.
Ancak, ETF Genel Sekreteri Eduardo Chagas'ın söylediği gibi, “Tümtis'le müzakerelere başlamak yerine, DHL
Express, Bakanlığın kararına karşı yasal itirazlarda bulunarak ve Tümtis'e üye olan 9 işçiyi işten çıkararak,
süreci akamete uğratmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Sendikanın önünde, 17 Temmuz 2017 tarihinde
greve çıkmaktan başka seçenek kalmadı. Bugün, onların düzenledikleri bu protesto eylemine katılıyoruz ve
DHL'den, işçilerin sendikal temsil hakkına saygı göstereceğine dair küresel düzeyde vermiş olduğu sözü
tutmasını talep ediyoruz.”
Protesto eyleminde Van Brempt, Chagas ve Moreels’e, ETF ve ITF'den gelen meslektaşları eşlik ettiler. Bu
ziyaret, Türkiye'ye yönelik dört günlük, sendikal faaliyetleri nedeniyle haksız bir biçimde hapse mahkûm
edilmiş olan bir sendikacının ziyaret edilmesini ve Türkiye’deki tüm ETF ve ITF üyesi sendikalarla toplantılar
yapılmasını da içeren bir alan çalışmasının bir parçasıydı. Daha fazla bilgi almak için #TurkeyMission18
etiketini kullanın.
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