
 

İHANETE UĞRADILAR VE SATILDILAR! 

CONTINENTAL AG: FABRİKASI KAPANIYOR 
DAYANIŞMA & DİRENİŞ! 

GREV & FABRİKA İŞGALİ! 
 

 

Eylül 2020 başında Aachen Continental Yönetiminin 
daha uzun bir müddet saklayacabileceğini umduğu 
bir gerçek kamuoyuna yansıdı: Aachen Continental 
Lastik-Fabrikası’nın kapısına 2021 Sonuna kadar 
kilit vuruluyor! Almanya büyük şirketler Borsası 
DAX’ ta işlem gören Continental AG holdinginin 
Denetim Kurulu, “2019 - 2029 Transformasyon 
Programının genişletilmiş önlemi” olarak allayıp 
pullayarak sunduğu gaddar planını Eylül sonunda 
onayladı. Continental dünya çapında faaliyet göste-
ren bir tekeldir. 2020 başında 59 ülkede 240.000 
emekçi çalıştırıyordu.  

Bu Denetim Kurulu, büyük yatırımlarla son yıllarda 
bütünüyle yenilenmiş olan Aachen Fabrikasını sürüm 
sürüm süründürüyor. Şimdi üretim ve işyerlerini 
işçilerin daha gaddarca ve azami kârlar için sömürü-
lebileceği başka ülkelere taşıyor. Bu, 1.800 işçi ve 
onların ailelerinin yaşamlarında işsizliğe ve Hartz-IV’e 
düşmek anlamına gelmektedir. Yoksulluk ve asgari 
geçim gelirinin sınırında bir yaşam.  

Astronomik derecede tırmanan kiralar nedeniyle 
evlerin kaybedilmesi tehditi gündemde. Çocukların 
eğitim masrafları ödenemez olacak. Bunlar özellikle 
Korona-ve mali krizin keskinleşmiş koşulları altında 
yaşanıyor. Yitirilen işyerleri yerine yenilerinin ön-
görülebilir zaman diliminde, 2022’de ortaya çıkması 
mümkün görünmüyor. 

Kapitalizmin köhne “güzel yeni” dünyası! 

Bizler, başka iş kollarının fabrikalarından işçiler, 
Continental’li arkadaşların direnişi ile derhal dayanış-
ma içine girdik. Olay yerinde dayanışmamızı ilan 
ettik, mitinglere katıldık. Continental’li işçiler için için 
kaynamakta, öfkeli, kızgın ve patlamaya hazır 
vaziyettedir. Onlar yıllarca ödenmeyen fazla mesaileri 
sineye çektiler, fazla çalışma ödenmedi. Bunları 
milyonlarca işçi daha önceleri çekmişti ve gelecekte 
de birçok diğer milyonlarca işçi buna maruz 
kalacaktır.  

Bu, bu barbar sömürü sisteminin, kapitalizmin gerçek 
yüzüdür. Holding patronları için her zaman kâr birinci 
sıradadır, diğer hepsi sonra gelir. İşçilerin durumu 
buyken, Conti-yönetim kurulu kodamanları yıllık 
milyonlar tutarında maaşlar, örneğin Başkan Degen-
hart 6,5 milyon Avro, alırlar. Kapitalizm üstüne 
umutların boşuna olduğunu ve bunun zemininin 
bulunmadığını kavramak zorundayız.  

Bu, zaten her zaman böyleydi ve kapitalizm var 
olduğu sürece, böyle kalacaktır. Kapitalizmde 
güvence ve güvenli işyeri yoktur. Kapitalizm, gasp, 
sahtekârlık, sömürmek, işyeri imhası, yoksulluk 
demektir! Kapitalizm, işsizlik ve geleceği olmamak 
demektir! 

Pes Etmek Yok, Dayanışma var! 

Geçen yılın sonunda Aachen Fabrikasında kısa 
çalışma modeline geçildi. Bu süre içinde 400 işçinin 
işten çıkarılacağına dair söylentiler de zaten vardı. 
Bizler o zamanlar bu fabrikada çalışmakta olan bir 
mühendisle konuştuk. O bu söylentinin doğru olma-
dığı görüşündeydi. Daha ziyade son iki yıl içinde yeni 
işletme binaları inşa edilmişti. Bu işletmenin modern-
leştirilmesine milyonlarca avro yatırılmıştı.  

Kısa çalışmaya rağmen ve pandemi koşulları altında 
bugüne değin yüksek kârlar elde edilmişti ve Conti-
hissesenetlerinin borsa değeri yükselişini sürdürü-
yordu. Bu söylentilerin içinde bir gerçek barındırdığı 
şimdi ortaya çıkıyor.  

Conti’deki bir işyeri temsilcisi ve sendikacı, bu 
fabrikanın kapatılacağı ilan edildiğinde göğsünü gere 
gere şunu açıkladı: “Aachen Continental Fabrika-
sından mücadelesiz vaz geçmeyeceğiz!” Bu isimle 
bir Facebook-hesabı da açıldı. Daha ilk günde, 
aralarında Armin Laschet, kilise temsilcileri, CDU, 
SPD, Yeşiller, FDP, Sollar gibi partilerin de bulun-
duğu 8.500’den fazla kişi kayıt oldu bu hesaba.  



Onlar kendilerinin “işçilerle aktif dayanış-masını” 
beyan ettiler!  

İşçilerin iç iletişimi sosyal medya kanalları üzerinden 
yürüyor. 20 Eylül’de 500 işçi aile ve çocukları ile 
birlikte fabrika kapısından Aachen kent merkezine bir 
yürüyüş düzenlediler.  

Bu işletmede IG BCE-sendikası örgütlüdür. Bu 
sendika DGB (Alman Sendikalar Birliği -ÇN) ‘nin en 
sağcı sendikalarından biridir. Bu sendika fabrika 
kapısının önünde bir çadır kurdu ve uyarı nöbetine 
çıktı. Kapı önündeki bayrak direğine kara bayraklar 
çekildi.  

Belediye seçimlerinde ikinci tura kalmayı başarmış 
olan Yeşiller Partisi ve CDU adayları bir sendika 
temsilcisi ve bir kilise adamı basın açıklamaları 
yaptılar. Kendilerinin sözde “işçi dostluklarını” ilan 
ettiler. Ama bu sahtekârlar ince yağmura karışan 
kendilerinin timsal gözyaşlarını saklayamadılar. 
Partilerin bu “dayanışması”nın motivasyonu ikinci tur 
seçiminden başka bir şey değildi.  

Bir sürü söylentiler ortalıkta dolanıyordu. Bir yanda 
açık ateşte ısınmaktaki işçilerin ısınmak için yaktıkları 
odun kokusu. Diğer yanda tantanalı konuşmalar 
yapmak için basın mensuplarının peşinde koşuşturan 
parti, kilise ve sendika temsilcilerinin saldığı leş 
kokusu. 

Ateş etrafında toplanmış bulunan bir düzine yorgun 
ve hayal kırıklığına uğramış işçi, merkezi bir 
gösterinin yapılacağı Hannover’e yolculuğu nasıl 
örgütleyeceklerini tartışıyorlardı. İçlerinden biri 
üstünde “Eğer işimiz yoksa, geleceğimiz de yok!” 
yazısı olan bir pankart yazıyordu. Onların yüzlerinden 
kısa çalışma ve işyerlerini kaybetmenin kaygıları 
okunuyordu.  

26 Eylül’deki yürüyüşe 2000’in üzerinde insan 
katıldı. Bu, sayı henüz alttan gerçekten baskı inşa 
etmek çok azdır. İşyeri temsilcisi fabrika çalışanlarına 
yönelttiği bir bildirimde bu arada teslimiyetini ilan etti. 
O şimdi “Çıkarların denkleştirilmesi ve bir sosyal 
plan” üzerine fabrika yönetimi ile pazarlıklara başladı. 
Arkadaşların işsizliğe giden yolunun sahtekârca 
isimlendirilmesi bu.  

Yönetim Kurulu şefi Degenhart, bu fabrika kapatılışı 
üzerine eksik iletişimi eleştiren Laschet’ten özür 
diledi. Yani CDU ile yine her şey yolunda. 

 

Mücadele etmek ama nasıl? Fabrika işgali 
mi? 

Eğer bizim güçlü kolumuz isterse, tüm çarklar durur! 
Eğer biz işçiler, üretimden kaynaklanan gerçek, 
büyük gücümüzün bilincine varırsak, eğer biz sarı 
sendikaların uyutma siyasetinden kendimizi koparır-
sak ve sınıf mücadelemizi bağımsız olarak örgüt-
lersek, bizim her şeyi, neleri mücadele ederek 
alabileceğimizi hepimiz pratikte yaşayacağız. Dilek-
çeler bir işe yaramaz, yürüyüşler yeterli değildir.  

Daha şimdiden yardımcı olabilecek biricik şey şudur:  

 

Tüm Continental işçilerinin harekete 
geçirilmesi! Grev ve Aachen’deki 

fabrikanın işgal edilmesi! 

 

Bu holdinge karşı bütünleşmiş işçilerin birliği. Güncel 
hedef: İşyerlerinin imha edilişinin engellenmesi için! 
Bu, sarsarak uyandırıcı bir eylem olurdu ve bunun 
için mücadele etmeye değerdir! 

Bununla bu holdingin yoluna taş koyalım: 8 Ekim 
2021 tarihinde bu holding kendisinin 150-yıllık “firma 
jübilesi”ni debdebeli bir şekilde kutlayacaktır. Bu 
debdebeli gösteriler bizi yanıltmasın! Durumumuzu 
ancak Kapitalist sistemin devrilmesi için ve yeni, 
sosyalist bir toplum için mücadele ederek radikal 
bir şekilde nihai olarak değiştirebiliriz. 

Ücretli iş ve sermayenin ortadan kaldırılması- bu, 
bizim hedefimizdir! Buna ise ancak mevcut koşulların 
alaşağı edilişi vasıtasıyla ulaşabiliriz! 

Evet, kapitalizm, emperyalizm, kriz, sömürü 
ve baskının yanıtı devrimdir. Örgütlenin! 

Komünist işçiler olarak görevimiz, doğru, marksist-
leninist sınıf bilincini bu mücadelelerin içine 
taşımaktır. Bunun için yorulmaksızın çalışmayı 
sürdüreceğiz! 

Herşeye Rağmen! 
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