Continental 150 yılında
► Savaşın kazananı ve Yahudi mülküne el koyanı.
► Savaş esirlerinin ve toplama kampındaki mahkumların zorla çalıştıranı ve öldüreni.
► 2. Alman soykırımının savaş saldırganı ve savaşın kazananı ve bugüne kadar Alman savaşının
tekeli.
► Dünya çapında 236.000 işçiyi sömüreni.
► İşçilerin ve emekçilerin / beyaz yakalıların çalıştıkları fabrikaları yok edeni + yıkanı.
► İşten çıkarılan binlerce işçi ve emekçinin sefaleti üzerinden milyarlar kazananı.
► Devlet kasasından Halkın milyonlarını bulan paraların yağmalayanı.

Tüm bunlardan dolayı:
Suçlarıyla 150 yıllık Conti’ye artık yeter diyelim:
Biz işçiler kalacağız ‐ kapitalistler işten çıkarılacaklar.
Mülksüzleştirenleri mülksüzleştirin!

Direniş demek hem de Conti’nin 150’ci yılında işyerini işgal etmek
demektir.
İnsanlığa zarar veren bir üretim yok olmak zorundadır. Haklı olduğu kadar işçiyi ve ailesini de
geçindiren bir iş, işçi ve mühendislerin kendilerine ait olan bir iştir, ama üretici olarak esaretlerini
süreklileştiren ve Conti'den Schaeffler'in 150 yıldır dünya çapında 236 bin çalışanın sömürülmesini
mümkün kılan ve böylece milyarderler kazandıran iş ise kendilerine sırt çeviren iştir. Ve eğer üretilen
şeylerin alıcısı olmadığı için satılamıyorsa, o zaman Conti fabrikaları kapatılıyor, 10 bin işçi ve ardından
bir 10 bin işçi daha işten çıkarılırlar. İşçiler işsiz kalır ve Schaeffler ailesi milyarder olarak hala milyarder
olarak kalırlar. Conti'nin Karben, Babenhausen, Aachen, Frankfurt, Roding, Nürnberg, Regensburg gibi
bölgelerindeki fabrikalardan binlerce işçi, kendilerini sokaklarda bulacak Conti sermayesinin kârının ilk
kurbanları olacaklar. Ancak Schaeffler'in yalnızca Almanya'da kıçlarına tekme vurarak ve işsizliğe
atılacak olanlar dünya çapındaki planlanan 30 bin işçiden sadece 13 bin'i demektir, yani henüz bu
rakama ulaşılmadı, bunun ardından Bebra, Mühlhausen, Rheinböllen, Oedelsheim’daki fabrikalarından
işçileri sokağa atma takip edecektir ...
Fabrikaları kim kurdu? İşçiler! İşçinin işine el koyan ve fabrikalara el koyanlar ‐ milyarder, Schaeffler
ailesi. Fabrikalarda kimler çalışıyorlar ‐ işçiler ve mühendisler (Beyaz yakalılar)! Bu çalışma sonunda kim
milyarder oluyor‐ Schaeffler ve Ailesi! Conti'deki kapitalistler bir saatlik çalışmanın yalnızca 10
dakikasını ödeyip diğer 50 dakikalık emeği çaldığından, biz işçilerin her bir saatlik çalışması bizim için
olumsuz bir çalışmadır; özel mülkiyeti ‐ şu anda 17,1 milyar bulmaktadır ‐. Ve bu şekilde kalması için,
on binlerce kişiye ihbar bildiriminde bulunuldu ve işten çıkarılan her kişiye geçmişte kazandığımız
ücretlerden ve Conti sermayesinin geçmişte bizden kazandığı yaklaşık 70 bin Euro'luk bir kıdem
tazminatı verilmektedir.

Tazminatı bu şekilde kabul etmek işçi olarak davranmamak anlamına gelir. Bu uzun bir zaman böyle
gitmez, İşten çıkartılmalara karşı direnerek çalışma arkadaşlarımıza destek vermemiz durumunda ve bu
sayede kendi geleceğimizi de koruruz, direnişimizle, Conti Fabrikalarında yapacağımız grev ve İŞGAL
işten çıkarılan işçi arkafdaşlarımızın kiralarını ve varlığını belli bir süre sürdürebilmesi için yararlı olur.
Ve bu direniş, ancak komşu Sarreguemines fabrikası gibi Clairoix fabrikalarındaki Fransız
meslektaşlarımızın direnişiyle aynı olabilir. 2009 yılında grev ve fabrika işgali ile kişi başına 200 bin ile
300 bin Euro arasında kazanmasıyla sonuçlanan direniş gibi olabilir. Fransa'daki işçi kardeşlerimizin de
bize göstererek bizim için savaştığı bir direniş ve emek anlaşmazlığı: Kim istifa ederse en azından
bedelini ödemeli! Sonuç olarak alacağımız fazla tazminatla Conti tekelinin sahipleri bu yüzden daha
fazla yoksullaşmayacaktır. Ama biz işçiler daha iyi yaşayabiliriz. Kendilerine bıraktığımız artı ücretlerin
çok küçük bir kısmını geri alarak ve böylece sorun olmadığını göstererek kapitalistler kovulacaktır,
“Kapitalistleri mülksüzleştirin”. ‐ Dünyanın her yerindeki biz işçilerden kendi işimizi geri almaya
başlayarak, sadece fabrikalarda iktidar için değil, mülkümüz için de savaşarak kalıyoruz ‐. Bir işçilerin
iktidarı, sosyalizmi yaratalım. İşçilerin iktidarına ilk elden şöyle başlayalım: Hiçbir işçinin yoksulluğa
düşmemesi için grevle fabrikaları işgal ederek ‐ bizim emeğimizin içinde bulunan zenginlerin
sermayesiyle dolup taştığı kasaların olduğu yerde.

Continental ve Schaeffler'in tarihcesi
Continental'in tüm tarihi en uygun tarihlere kadar izlenebilir: Savaş ve krizden çok bir şey yok.
1871 Ekim ayında, Paris Komünü'nün yenilgisinden ve kan ve demir üzerine bir imparatorluğun
kurulmasından birkaç ay sonra Continental kurulur. En önemli hammaddeler, her ikisi de yakında bir
yerde değil, Continental'in zenginleşmesinin yükünü taşıyan sömürgelede yetişen gutcha‐perka ve
kauçuktur.
1914'te Conti‘ nin üretikleri, savaşlarda olmazsa olmaz gereklilikler olarak sınıflandırıldı ve bunlar
arasında gaz maskeleri, koruyucu giysiler, lastik amortisörler ve teknik askeri ürünler geliştirildi. Birinci
Dünya Savaşı'ndan sonra ABD Goodrich ile işbirliği kuruldu ve karlar hala devam ediyor.
1933 ‐ Continental kendisini NSDAP'nin örnek bir kuruluşu olarak tanımladı ve on binlerce zoraki işçileri
(Zwangsarbeiter) karıntokluğuna çalıştırmayla çok iyi iş çıkardı. Çalışma yoluyla imha, iyi işin bir
parçasıydı. Devlet tarafından görevlendirilen silahlar ve gaz maskeleri, Arianizasyon ve savaş ekonomisi
için hammadde tahsisi, tüm rekabeti aşmayı veya onları Nazi tekeline tabi kılmayı mümkün kıldı.
1945/46 ‐ Alman ekonomisinin savaş yenilgisinden sonraki yeni başlangıcın özelliği şuydu: şimdi işgalci
güç ABD'nin hammaddeleri Conti'ye tahsis ettiği gibi, diğer şirketleri Conti'nin soymasına hazır hale
getirdi, çünkü aşırı güçlenen ABD ekonomisi karlı yatırımlar için köprübaşılarına ihtiyaç duyuyordu.
Schaeffler de 1933'te Arileşmiş (Ari Irkı) bir şirketten doğdu, Yukarı Silezya'da saldırıya uğrayan
ülkelerden, Auschwitz toplama kampından ve soykırımın diğer endüstriyel sömürüsünden zorla
çalıştırılan işçilerden yararlandı. SS sadece tonlarca diş altını elde etmekle kalmadı, aynı zamanda gazla
öldürülen insan cesetlerinin deri ve saçlarını bile değerlendirdiler.
Bu Saç teli ağından Schaeffler'ler, iç pazar için halıları ve tekstilleri dokudu. Medeni kanun kapsamında
bu hammadde için SS'ye ödeme yaptılar. Yenilgi öngörülebilir olduğunda, Schaeffler'ler önlem olarak
Kızıl Ordu'dan kaçmak için örgütlendiler. Yeniden başlangıç için hammadde olarak Yukarı Frankonya'ya
birkaç ton insan saçını birlikte götürdüler, ki bu bir başlangıç değildi.

Conti ve Schaeffler ‐ faşizm konusunda yalnızca en iyi deneyime sahip olan bir sermaye grubu değil,
ayrıca şirket yönetimi, proleter kitlelerin bütünsel sömürüsü ve tefecilik, soygun ve savaş yoluyla
maksimum ve ekstra kârlı bir hükümet dönemine geri dönmeyi özleyen bir sermaye tekelleridir. Her iki
Sermaye grubu da savaş silahlarını çok iyi tanıyorlar ve her zaman ve burada da tek bir kötü deneyim
hafızayı zedelememektedir, tam tersine onlar için tüm dünyada silah üretimi her zaman altın çağını
oluşturmaktadır.
Bilyalı rulman henüz bir silah değilken ve traktörün lastik tekerlere ihtiyacı vardı. Makine mühendisliği,
kaymalı yataklara ve konveyör bantlara ihtiyaçı vardır. Bununla birlikte, her iki sermaye grubuda,
otomobil üretimindeki muazzam ve hızlı sermaye değişimini keşfederler, 70'lerde Conti, az zaman
sonra ise Schaeffler ve yeniden inşa başlar. O zamandan beri her iki grup'ta otomobil üretiminin
içindeler ve şimdi ise kırılmış cam yığınlarıyla karşı karşıya kaldılar. Araba artık sosyal ulaşıma uygun
değil, doğaya ölçülemez oranda zararlar veriyor. Araba üretimi maksimum kâr peşinde koşan kapitalist
meta üretimindeki uzun saçmalıklar listesine dahil edilmelidir.
2008 gibi erken bir tarihte, Schaeffler grubu, Continental'i sömürüp soyma işine girişip ve saldırıya
geçtiğinde, ortaya çıkan maddi kayıpları, yine işçiler tarafından telafi edildi. Şezlongda yıllarca
oturabilirler di, devralma esnasında çok fazla emek ve değer yok edildi. Ancak hiç kimse şezlongda
oturmuyordu, bunun sonucunda Elisabeth ve Georg Schaeffler en uzun küresel ekonomik kriz sırasında
bir kez daha cumhuriyetin en zengin ailelerinden biri oldular ‐ resmi varlıkları şu anda 17,1 milyar
Eurodur. İşçilerin %17'lik ücret kaybı sadece bir kişinin çıkarı için buna değdi. Şimdi ise bir sonraki adım
işten çıkarmalar olarak devam edecek.
Ne için bekliyorsunuz?
Güvercinlerin kendi kendileriye konuşmalarına izin vermek için
Ve doyumsuzlar için
Kendinizden bir şey verin!
Kurtlar sizi yutmak yerine besleyecekler!
dostluk temelinde
Kaplanlar sizi davet edecekler
Dişlerini çekmek için!
Bunun olmasını bekliyorsunuz!
Bertolt Brecht

