
CFM CALISANLARIYLA 
BIRLIKTE DAYANISMA !..
Bu toplu sözlesme neden hepimizi ilgilendiriyor?
2006  yilinda  Charitie'de  verilen  hizmetlerin  bir  bölümü 
özellestirilerek  calisanlar  taseron  firma  CFM'e  devredildi. 
Berlin  Eyaleti  hükümetiyle  anlasan  Dussman,  Hellmann  ve 
Vamed  firmalari  Technik,  Ameliyat,  Transpot,  Temizlik  ve 
mutfak hizmetlerinin %51' ni satin aldi. Bu taseron firmalarda 
calisan iscilerin bir  bölümü kiralik bir bölümü ise sürekli  is 
akitleri  olmasina  ragmen  aldiklari  saat  ücretleri  brüt  6.53 
Euro'yu  gecmemektedir.   Böylelikle  saglik  hizmetleri  kar 
amacina  dönük  olarak  calisanlarin  sirtindan  hayata 
gecirilmektedir. 

Berlin Eyaleti hükümet ortakligini sürdüren SPD ve SOL parti, 
parti  programlarinda  asgari  ücret  ve  calisanlar  icin  toplu 
sözlesme hakkini yazmalarina ragmen sira CFM calisanlarina 
geldiginde bu haklari uygulamamaktadir.  Bu bir skandaldir. 

Bu yilin Mayis ayi basinda iki haftalik Grev sonrasinda isveren 
toplu  sözlesme  görüsmeleri  yapmak  zorunda  kaldi.  Agustos 
ayinin  sonuna  kadar  yapilan  görüsmelerde  isverenin 
calisanlara önerdigi ücret artisi yeterli görülmedigi icin toplu 
sözlesme komisyonu görüsmelerden cekildi.

Isverenin önerdigi teklif calisanlarin büyük bir bölümü icin iyilestirme icermiyordu, sadece sembolik bir  
artistan ibaretti. Örnegin temizlik alaninda calisan 679 kisiden sadece 100 kisiye saat ücretine 0,43 cent artis  
önerildi. Merkez Starilizasyon bölümünde calisanlar icin saat ücretlerine 9,69 €  önerilirken bu bölümde  
calisanlar zaten 9,73 € saat ücreti almaktalar.Isveren bu teklifleriyle calisanlar arasinda ayrimcilik yaparak 
dayanismanin ve mücadelenin bosa cikartilmasini hedefliyor. Bizler CFM' deki bütün calisanlar icin esit  
uygulama ve hak talepleri mücadelesini basariya ulastirmak zorundayiz. 

Isverenler  bütün  is  kollarinda  ücretleri  asagiya  cekiyor  ve  calisma  kosullarini  zorlastiriyorlar.  CFM 
calisanlarin  in  baslattigi  bu  Grev  ve  mücadele  ayni  zamande  bunun  basarisi  diger  is  kollarindaki 
calisanlarada  örnek  olacagindan  bütün  calisanlarin  ve  emek  dostlarinin  bu  toplu  sözlesme  hakki 
mücadelesine  destek  vermesi  gerekir.  Aylardir  direniste  olan  CFM  calisanlari  mücadele  edilebilecegini  
gösterdiler. Birlikte CFM Grevini destekleyelim. 

• Dayanisma  ici  baslatilan  imza  kampanyasina  destek  olalim, 
cevremizden imza toplayalim.

• Protesto eylemlerine katilalim.
• Dayanisma komitesi toplantilarinda yer alalim.

CFM calisanlariyla Dayanisma Komitesi
Mail: cfm_solikomitee@yahoo.de – Tel: 0178-6341257 / 0171- 3495623
                                                         


