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GWTUC-Bangladeş İle Dayanışma 

Bangladeş’te şu anda sendika aktivistlerine saldırılmaktadır. Kısa bir süre önce ayda 16000 BDT (yaklaşık olarak 190 
ABD doları) asgari bir ücret talebi için bir hareket vardı. ICOR örgütü üyesi CPB (Bangladeş Komünist Partisi) 
işçilerin ve hareketin örgütlendirilmesinde önemli bir rol oynuyor; ama onlar fabrika sahipleri ve hükümetin güçlü bir 
direnişi ile karşı karşıyadır. 31 Ocak’ta, onlar işçiler için sendikal haklar talep ettiklerinde, Dhaka’daki giyim fabrikası 
Ashiana Garment Industry’nin işçileri ve Garment Workers’ Trade Union Centre (GWTUC) [Elbise İşçilerinin 
Sendika Birliği Merkezi -ÇN] sendikasının önderlerine barbarca saldırıldı. Bu olaydan sonra işverenler birliği 
Bangladesh Garment Manufacturers and Exporter Association (BGMEA) tarafından olayda yaralanan öncüler ve 
işçiler aleyhine düzmece davalar açıldı. BGMEA tarafından açılan polis davası GWTUC’un ön saflarındaki 15 öncü  
ve 150’den fazla işçi aleyhine yöneliktir. Polis, fabrika sahiplerinin yalan-yanlış suçlamalarını kabul etti; ne var ki 
işçilerin suçlamalarını kayda geçirmedi. GWTUC-genel sekreteri Joly Talukder ve çok yüksek bir yönetim üyesi 
Sadekur Rahman Shamim, en yüksek mahkemenin kefalet süresini tamamladıktan sonra Dhaka’daki CMM-
mahkemesi huzuruna çıktıklarında 1 Nisan 2018 öğleden sonra hapse atıldılar. Bu somut durum bir kefalet olasılığının
bulunduğu şekilde kabul görmesine karşın, mahkeme BGMEA’nın nüfuzu nedeniyle işçi önderlerinin kefaletle serbest
bırakılmasını reddetti. Aynı davada iki fabrika işçisi Şubat’ta tutuklandı ve daha hâlâ tutukludurlar. Dahası Ashiana 
Garment’ın 30 işçisi fabrikalarından atıldılar. Daha yüksek asgari ücret hareketini durdurmak için işçi önderlerine 
karşı bütünüyle sahte polis davaları kasten açılmaktadır. Hükümet BGMEA’yı destekliyor ve işçilerin taleplerini 
kesinlikle reddediyor. Tutuklu önderlere en yüksek mahkeme tarafından 4 Nisan’da kefaletle serbest bırakılma 
sağlanmasına karşın, onlar daha hâlâ hapishaneden çıkarılmayı bekliyorlar. 

CPB’den yönetici sendikacıların tutuklanması haberleri yayımlanır yayımlanmaz ICOR ve diğer destekleyici örgütler, 
diğerlerinin yanında Dünya Kadınlar Konferansı da dünya çapında dayanışma eylemleri yürüttüler. 

ICOR, bu işçi önderlerine karşı uygulanan her türlü baskıyı mahkûm eder. Tüm dünyanın işçilerini aşağıdaki talepler 
için sokağa çıkmaya çağırır: 

1. GWTUC’in işçi önderleri derhal serbest bırakılsın!  

2. Onlar aleyhindeki tüm yalan-yanlış suçlamalar düşürülsün! 

3. İşçi önderlerine saldırıdan ve onların yaralanmasından sorumlu olan gerçek suçlulara karşı eylemler yapılsın!   

http://www.icor.info/

