Αλληλεγγύη στους αναρχοσυνδικαλιστές της Γερμανίας!
Αλληλεγγύη στην FAU! Να υπερασπιστούμε την συνδικαλιστική
ελευθερία!
Στις 11.12.2009 εκδόθηκε εντολή δικαστηρίου, η οποία απαγορεύει στα μέλη της FAU-Βερολίνου
να αποκαλούνται «συνδικάτο» ή «συνδικάτο βάσης». Αν δεν τηρούν την απόφαση αυτή θα
πληρώνουν ένα πρόστιμο των 250.000 Ευρώ ή θα υποχρεώνονται σε εξάμηνη φυλάκιση. Η
απόφαση του δικαστηρίου εναντιώνεται σε βασικά άρθρα του γερμανικού συντάγματος και
σημαίνει μια de facto απαγόρευση αυτής της μικρής μαχητικής εργατικής οργάνωσης.

Αυτός που προκάλεσε τη δικαστική απόφαση ήταν η διοίκηση του κινηματογράφου Babylon-Mitte,
που με αυτό τον τρόπο προσπάθησε εμφανώς να καταστείλει την αυτοοργανωμένη δράση των
απασχολούμενών της. Ένα μεγάλο κομμάτι του εργατικού δυναμικού του Babylon-Mitte είναι
οργανωμένο στην FAU (Ελεύθερη Εργατική Ένωση) και υποστηρίζεται στους εργατικούς αγώνες
του - για καλύτερο μισθό και καλύτερες συνθήκες εργασίας - εδώ και μήνες πετυχημένα από
αυτήν.

Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι διοίκηση του κινηματογράφου, οι κύριοι
Grossman και Hackel είναι μέλη του κόμματος «Die Linke» («Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ») που βρίσκεται μαζί με
το ΣΥΝ στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα στο ευρωκοινοβούλιο και προπαγανδίζει και εκεί και
στη Γερμανία ένα βασικό μισθό όχι κάτω των 10 Ευρώ την ώρα. Στον κινηματογράφο τους
πληρώνουν μισθούς των 5,50 μέχρι 7,50 Ευρώ, διώχνουν εργαζόμενους που αντιστέκονται και
εμποδίζουν την συνδικαλιστική δράση των υπολοίπων.

Με νομικό κόλπο, δηλαδή με την ίδρυση δεύτερης εταιρίας, κατάφεραν να διαιρέσουν τους
απασχολούμενους τους. Έτσι, παρόλο που όλοι δουλεύουν στον κινηματογράφο, οι μεν
θεωρούνται απασχολούμενοι του Babylon-Mitte ενώ οι δε εργάζονται σε άλλη εταιρία και
πληρώνονται αλλιώς. Όλο αυτό με δημοτική χρηματοδότηση, επειδή εδώ και χρόνια η
κυβέρνηση του Βερολίνου αποτελείται από τους σοσιαλδημοκράτες και το κόμμα «Die Linke».
Παρʼ ότι η πλειοψηφία των εργατών και εργατριών στον κινηματογράφο είναι στους κόλπους της
FAU, το δικαστήριο αναγνώριζε μονάχα την «Ver.di», το επίσημο συνδικάτο στα πλαίσια του DGB,
που κυριαρχείται από τους σοσιαλδημοκράτες και αγωνίζεται για τις καρέκλες των στελεχών
τους.
Το ότι το δικαστήριο συνυφαίνει μια τέτοια επίθεση στην συνδικαλιστική ελευθερία, χωρίς καν να
υπάρχει αντίλογος, είναι μεγάλο σκάνδαλο. Αν επικυρωθεί η απόφαση στο εφετείο θα είναι η
πρώτη φορά μετά το 1933 που υπάρχει απαγόρευση συνδικάτου στη Γερμανία. Δηλαδή
δημιουργεί όχι μόνο μία άνευ προηγουμένου υπόθεση, που θα μπορούσε να σακατέψει κάθε
μορφή ελεύθερου συνδικαλιστικού οργανισμού, αλλά είναι και μία επίθεση στο βασικό δικαίωμα
της ελεύθερης σύμπραξης.

Πριν το Β. Παγκόσμιο Πόλεμο μέλη της τότε FAUD συμμετείχαν ενεργά στις εργατικές
εξεγέρσεις σε όλη τη Γερμανία. Μέλη της FAUD που δεν κατάφεραν να δραπετεύσουν έγκαιρα
στο εξωτερικό (πολλοί αγωνίστηκαν στους κόλπους της CNT στην ισπανική επανάσταση)
σκοτώθηκαν κατόπιν από τους φασίστες. Αργότερα, στον (αν)υπαρκτό σοσιαλισμό, στην
Γερμανική Λαϊκή Δημοκρατία όσα μέλη της προσπάθησαν να ανασυντάξουν το συνδικάτο
φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν.
Πορεία διαμαρτυρίας έγινε στο Βερολίνο το Σάββατο 19.12.2009, εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
πραγματοποίησαν στις 19.12. στο Μαδρίτη μπροστά στο Ινστιτούτο Goethe και το γερμανικό
προξενείο.
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