07.09. tarihindeki uyarı grevimizden sonra:

Toplu sözleşme aracılığıyla koşulların kötüleşmesi mi? Hayır, teşekkürler!
CFM: Ücret artışları olmayacak, ama sen yine de patronun sana ihtiyacı olduğu her vakit çalışacaksın

07.09 tarihindeki Uyarı Grevimiz
07.09 tarihindeki uyarı grevimizle çalışma koşullarımızın iyileştirilmesine dair nihayet bir teklif
beklediğimizin sinyalleri idareye gitti.
Greve katılım oldukça farklıydı: CVK dış hasta nakil ve hasta bakım ünitelerinde işleyişe
hissedilecek şekilde müdahale ettik ve gösterdik ki: biz olmadan burada hiçbir şey yürümüyor.
Güvenlik bölümünden de pek çok meslektaşımız greve katıldı.
Ne yazık ki diğer yerleşkelerden ve meslek gruplarından yeterince arkadaşımız çağrımıza kulak
vermedi, böylece grevin etkisi buralarda sınırlı oldu.

CFM’nin „Teklifi“
Uyarı grevine katılımın durumu aslında CFM’den 09.09’da aldığımız sözleşme önerisine de
yansıyor:
Bu yıl hiç bir ücret artışı yok, ayrıca çalışma zamanları daha da kötüleştiriliyor, işçi
temsilciliğinde daha az katılım hakkı ve geçici işçilik konumunun 4 yıla uzatılması (detaylar
için arka sayfaya bakın)
Bu teklif korkunç bir saygısızlıktır. Bu, bizim CFM’yi 07.09 tarihinde yeterince baskı altına
alamadığımızı göstermekte. Bugünkü greve katılım düşüklüğüyle, CFM’yi sabit fikrinden
vazgeçirmek mümkün olmayacaktır.
Simdi herkes için bir karar verme günü gelip çattı: Durumunu iyileştirmek istiyor musun,
yoksa maçı tribünlerden izlemekle yetinecek misin?
Bundan sonraki adımlarımızı tartışmak ve durumu görüşmek için sizi,
CVK ve Campus Mitte’deki toplantılara davet ediyoruz.
Mitte‘deki Toplantı
20.09.2016
15:30 Uhr
Schiffbauerdamm 19
10117 Berlin

CVK‘deki Toplantı
21.09.2016
15:30 Uhr
Otawistr. 15
13351 Berlin

weitere Informationen unter: verdi-cfm.com
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CFM’nin Teklifinin Detayları
Mevcut ücretlerde herhangi bir iyileştirme yapılmayacak. 2017 yılından itibaren lojistik ve
temizlik birimlerinde yaklaşık %2’lik bir artış. Güvenlik hizmeti biriminde %5 civarında bir
artış. Burada sözkonusu edilen, herşeyden önce toplu sözleşmelerden zaten doğacak olan
bağlayıcı ücret artışlarıdır.
Patronun sana ihtiyacı olduğu her vakit çalışacaksın: CFM çalışma zamanı hesapları
oluşturmak istiyor. Böylece çalışanlar, iş olmadığında zaman hesaplarında eksiye düşecekler.
Bu zaman birimi sonra telafi edilecek. Işçi temsilciliğinin onayı olmadan haftada 16 saat fazla
mesai mümkün olacak. Ve tüm bunlar CFM’ye yetmediğinden: temizlik biriminde çalışma
saatlerindeki azalmalar sadece bir gün öncesinden açıklanacak. Diğer tüm birimlerde ise 3
gün öncesinden.
Bölünmüş hizmet: Örneğin sabah 3 saat işe geleceksin ve sonra öğleden sonra tekrar 4 saat
çalışacaksın.
•Calışma saatlerinin azaltılması imkanının kısıtlanması
Herhangi bir sebep olmaksızın işten çıkarmaların 4 yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde
uzatılması
Işçi temsilciliğinin örneğin personel hizmet çizelgesinin hazırlanmasında yetkisinin
kısıtlanlanması
Ve yine de bir iyileştirme: 24.12 ve 31.12 tarihlerinin gelecekte tatil günleri olarak
değerlendirilmesi
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