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Birçok kişi kısa süreli işe gönderilirken, hatta işini kaybederken,
diğerleri daha çok çalışmak zorunda kalıyor.
DHL’den bir işçiyle görüştük.
Koronavirüs nedeniyle iş yerinizde neler
değişti?
Daha en başında bizim işyerinde idari
kadrodan iki kişide enfeksiyon olduğu
anlaşıldı. Bu bir sürü kişiyi korkuttu ve gece
vardiyasından baya kişi rapor aldı.
Bulaşmasından korktular. Daha sonra
personel müdürü geldi ve bir konuşma
yaptı. Her şeyin kontrol altında olduğunu
ve korkmamıza gerek olmadığını söyledi.
Hepimiz gençmişiz ve sağlam bağışıklık
sistemine sahipmişiz.

Konu üzerine iş arkadaşlarınla konuşuyor
musun? Ne düşünüyorsunuz?
Evet. Konuşuyoruz. Sağlıklı kalmak için ne
yapabileceğimize dair birbirimize ipuçları
veriyoruz. Bazıları durumu çok da ciddiye
almıyor, hatta şakalar yapıyorlar. Enfekte
ve ölüm vakalarına dair güncel sayılar
üzerine sürekli konuşuyoruz. Ama tabii
burada geldiğimiz ülkelerdeki koşullara
kıyasla sağlık sisteminin güçlü olduğundan
da bahsediyoruz. Bu tabii ki bir nevi
güvence.

Peki iş koşullarında somut değişiklikler var
mı?
Bizi korumaya yönelik tek şey iş yerinin
girişine birkaç dezenfektan konuldu ve bize
işe gelirken kendi içeceklerimizi getirmemiz
söylendi. Ve artık el sıkışmamız gerektiği
söylendi ve koronavirüs ile ilgili bir
bilgilendirme formu verildi. Değişen şey,
koronanın başından bu yana daha çok
çalışıyoruz. Vardiya saatleri 5’ten 7’ye
yükseltildi.

Sence koronavirüs zamanında dayanışma
nedir? Ne düşünüyorsun?
Benim açımdan dayanışma yaşadığın
toplumda bir değerinin olması ve büyük bir
makinenin herhangi bir dişlisi gibi
görülmemek. İçinde yaşadığım topluma
karşı bir aidiyet ve sorumluluk hissi de var,
özellikle Korona krizi zamanında.
Haklarının dikkate alınması, örneğin işten
çıkarılmamak, için mücadele etmek de
önemli.
Ahmet, 37, DHL çalışanı.

Güvende hissediyor musun?
Şahsen güvende hissediyorum. Bende şu
ana kadar herhangi bir semptom yok. Ama
iş yerinde dediğim gibi çok az değişiklik ya
da koruyucu önlem var.

Korona krizinin
sonuçları birçok kişi için
tehlikeli. Birçoğu virüsü
kapmaktan ya da
başkalarını
kaybetmekten korkuyor.
Buna bir de ekonomik
kaygılar ve evde
yaşadıkları farklı stresler
ekleniyor. Artık kolay
kolay buluşmalar
düzenleyemediğimiz için
de kendilerini
problemleri karşısına
yalnız hissediyorlar.
Buna karşı bir şeyler
yapmak istiyoruz.
Mahalle gazetemiz, internet
sayfamız ve Facebook’ta düzenli
olarak mahalle sakinlerinin
deneyimlerini aktarmak istiyoruz.
Hayatınızın koronavirüs
vesilesiyle nasıl değişini bize
yazın. Sizin için korona
günlerinde dayanışma ne
demek? Ve, finans dünyasına ve
iş insanlarına milyarlar
akıtılırken, bu sürecin sonunda
krizin faturasının bize
kesilmemesi için ne yapabiliriz?
www.solidarisch-in-groepelingen.de
Fcaebook: solidarisch in
Groepelingen
Phone: 0163 9711409
stadtteil-soli@riseup.net
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Bunları biliyor muydunuz...
Korona zamanında
önemli olabilecek
bilgiler.

Alışveriş çocuk bakımı
vb. konularda yardım:
Komşu yardım:
015779881572
www.nachbarschafts
hilfe-hb.de

Ev içi şiddet ve kriz
durumlarında:
08000116016
Kiracı Destek Derneği:
www.mhm-bremen.de
Kiracı Koruma Birliği:
0421 3378455

İşçi Çalışma Odası:
0421 363 0111
İş ve İşçi Bulma Kurumu
ile ilgili sorunlarda:
Solidarische Hilfe
0421 696758730

