Bağımsız İşçi Sendikası FAU -

Nedir?
BİR SENDİKADIR: Çünkü bu örgütlenme biçimi yani

sendikal örgütlenme yaşamın ekonomik, politik, sosyal
ve bir dereceye kadar da kültürel alanını kapsar. Çünkü
doğrudan ücretli çalışanlar yani işçiler tarafından oluşmuştur ve onların çıkarlarını temsil eder.

MÜCADELECİDİR: Çünkü işçilerin ve kapitalistlerin
çıkarları taban tabana zıttır. Çünkü büyük sosyal ilerlemeler ancak toplumsal hareketlerle ve mücadelelerle
sağlanmıştır.

KENDİ KARARLARINI ALIR: Çünkü kararlar tabandan alınmalı diyoruz ve mücadelelerin öz örgütlülüğünün çağrısında bulunuyoruz.

DAYANIŞMACIDIR: Çünkü hiyerarşiler eşitlikçi ve

kendi kendine örgütlenmiş bir toplumun tam tersidir.
Çünkü sadece derinlemesine düşünme ve profesyonel
eylem grup egoizmini engeller.

ANTI-KAPITALISTTİR: Tüm metaları üreten ve tüm

hizmetleri sağlayan bizler olduğumuz için, bunlar bir
grup kapitalist azınlığın çıkarına değil, toplumun refahına yönelik olmalıdır. Bu nedenle sendikalizmin adil,
eşitlikçi ve özgür bir toplum için siyasi bir proje üzerinde çalışması gerektiğini düşünüyoruz ... Yani devrimci
bir proje üzerinde.

FAU İsviçre ile iletişime geçin
Eposta:

info@faunion.ch

Homepage:

www.faunion.ch

Adres: 		
FAU Bern - Tüm meslekler sendikası
		
Quartiergasse 17
		
3013 Bern
		
Posta adresi: FAU Bern - Tüm meslekler sendikası
		
Posta Kutusu 2368
		
3001 Bern
Bilgilendirme
masası:		
		

Brasserie Lorraine‘de her ayın 2. haftasına
denk gelen salı gününde saat 19: 30‘dan
itibaren

Daha fazla bilgi için
www.FAUnion.ch
FAU Almanya’nın farklı şehirlerinde de vardır. Listeye burdan ulaşabilirsiniz.
www.fau.org/ortsgruppen/

di schwarzi chatz
FAU nin 2 ayda bir “DİE SCHWARZI CHATZ” adıyla çıkardığı
gazetedir. Bern de bazı noktalardan ya da İnternet sayfamızdan ulaşabilirsiniz. www.faunion.ch
E-posta: zeitung@faubern.ch
Mektup Adresi: di schwarzi chatz, Postfach 2368, 3001 Bern
6 Sayıya 30 CHF a abone olabilirsin.

FAU, bünyesinde ücretli çalışanları olmayan küçük bir taban
sendikasıdır, bu nedenle büyük merkezi sendikalarla aynı görevleri ve masrafları üstlenemez fakat örgütlenme şeklimiz
başka avantajlar da sunar.

FAU SİZE NE SUNABİLİR?

•

• Her şeyden önce kendinize yardım etmeniz için size yar
dım destek hizmeti sunuyoruz.

•

Bazı işçi temsilcileri, uyuşmazlıkları stratejik düşüncelerine
göre, yani bazen etkilenenlerin çıkarlarına karşı yönlendirmeyi
severler. Böyle bir yaklaşım bize yabancıdır: Bizimle bir strateji
seçersiniz veya eğer istemezseniz hiçbir şey yapmayız.

FAU NE SUNAMAYACAK
(VEYA SUNMAK İSTEMEYECEK)
• Biz yasal koruma sigortası değiliz
Sınırlı kaynaklarımızla, size sınırsız ücretsiz hukuki destek sunamayız. Ancak, üyelerimize masrafların anlaşma sağlanan
bir kısmı geri ödenir.

• 7/24 müsait değiliz
Üyelerimiz, işlerinin veya eğitim süreçlerinin yanı sıra FAU
için çalışırlar bu yüzden günün her saati müsait değiliz. Ancak talebinize en kısa sürede cevap vereceğiz.

• Sizin için pazarlık etmiyoruz

• Çeşitli stratejiler

FAU‘nun hiçbir çalışanın olmaması tesadüf değildir: böyle
olsun istemiyoruz çünkü bürokratik memurlar aygıtına dönüşmüş bir sendikanın bağımsız olacağına ve artık işçilerin
çıkarlarını gözetmeyeceğine inanıyoruz. Bu, süreçlere ve mücadeleye sizin de dahil olmanız gerektiği anlamına gelir.
Patronunuzla kendiniz pazarlık yapamıyorsanız veya istemiyorsanız, durumun özgünlüğüne göre bunu yapabiliriz.

Bir iş anlaşmazlığının nasıl yürütülmesi gerektiğine dair fikirlerinize açığız, ancak size deneyimlerimizi de anlatabilir ve fikirlerimizi sunabiliriz. Toplu iş sözleşmesi imzalamadığımız için,
barış yükümlülüğüne (zorunlu olarak) tabii değiliz, bu da başka mücadele biçimleri seçeneğini bir avantaj olarak sunuyor.

• Ücretsiz destek
Bize ödeme yapmamış olsanız ya da üye olmasanız bile devam eden bir iş anlaşmazlığı davasında ya da sürecinde sizi
destekliyoruz. Ancak, yalnızca üyeler tarafımızdan mali destek alma hakkına sahiptir.

Uluslararası ağ
Uluslararası bir şirketle bir anlaşmazlığınız varsa, uluslararası bağlantılarımız aracılığıyla diğer ülkelerde de mücadeleye
devam edebiliriz.

Tam zamanlı çalışan sendika personelimiz olmadığından ve
olmasını istemediğimiz için, ilk olarak kendiniz harekete geçmelisiniz. Ancak sizi tüm enerjimizle ve meselenize dair tüm
bilgimizle destekleyeceğiz.

• Nasıl devam edeceğinize (bizimle birlikte) karar verin
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FAU, aracılığıyla iş hukuku konularında yetkin tavsiyelerde
bulunabilecek çeşitli iş avukatları ile iletişim halindedir.

• Sorunlarınızı ciddiye alıyoruz
Bir iş anlaşmazlığını kazanmak veya yeni üyeler kazanmak
için hiçbir mali zorunluluğumuz yok, bu nedenle sorunlarınızı tam olarak şu şekilde ele alıyoruz: Sizin kendi sorunlarınız.

İş hukuku avukatları ile temas kurabiliriz

•

Politikacılarla iyi bir bağlantımız yok
Tecrübemiz ve geçmişimiz gösteriyor ki, sadece politikacılara
başvurulursa, iş anlaşmazlıkları neredeyse hiçbir zaman başarılı olamaz. Hakkımızı kendi ellerimizle almamız gerektiğini
düşünüyoruz.

ANLAŞMAZLIK DURUMLARINDA KÜÇÜK
İPUÇLARI
• Sizi yalnızlaştırabilirler
Yalnız başına mücadele etmemek her zaman daha iyidir:
İş arkadaşlarınız ne kadar çok katılırsa, o kadar çok güce
sahip olursunuz.

•

Kanıt nerede?
Özellikle ödenmemiş saatler / fazla mesai ikramiyeleri ve benzerleri söz konusu olduğunda, neredeyse her şeyi belgelesini
muhafaza etmeniz gerekir- tercihen evde iş yerinde değil.

• Patron her zaman haklı değildir!!!
Pek çok şirkette kanunları atlatan, esneten veya açıkça çiğneyen birçok patron vardır. Bu durumu kolayca kabul etmeyin, kendinizi savunun.

• İşimi yaparken aceleci davranmıyorum ! İş yerindeyim
koşuda değil!!
İş yerinde hızlı çalışma baskısı çekilmez hale geldiğinde, yavaşlatmak için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. Nasıl olduğunu muhtemelen en iyi siz bilirsiniz. Diğer bir yöntem
ise „Anlaşmalara uygun hizmettir“: Yalnızca sözleşmenizde
(hem Şirketin hem de genel güvenlik düzenlemelerinde)
tam olarak belirtilenleri yapın. Yani sizden anlaşmanızda
belirtilen iş dışında istenen işi yapmayınız.

