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Deri sektörü tekstilde yüksek katma değerle çalışan önemli bir sektör. Güzelim hayvancıkların
ciltlerinin yüzüldüğünü, kandan temizlenip tabaklandığını falan unutursanız, memleket için gurur
verici yanları olduğunu bile düşünebilirsiniz. Hele gelişme dediğimiz şeye gözü kapalı inanan
biriyseniz, DESA’nın Prada, Mulberry, Louis Vuitton, Samsonite, Aspinal of London, Nicole
Farhi ve Luella gibi markaların taşeronu olduğundan mutlu bile olursunuz. Hadi bir adım daha
atalım, “istihdama katkısı var, ne güzel!” diyebilirsiniz.
Geçtiğimiz nisanda Avrupa’nın en şık ve elit bedenlerini saran derileri üreten işçiler Avrupalı
gibi davrandı. DESA çalışanları Deri-İş Sendikası’na katıldı. DESA patronu ise Avrupalı gibi
davranmadı. 44 işçiyi işten attı. 40 işçiye baskı yaptı, sendikadan istifa ettirdi.
İşçilerin çalışma şartları korkunçtu. Çoğu açlık sınırında yaşamalarına dahi zor yetecek maaşlar
alıyor. Sağlık ve güvenlik koşulları berbat. İçme suyu uzunca bir süre tuvaletten geçen
hortumdan sağlanıyordu.
ASLAN EMİNE
Ancak insana insanlığını anımsatan şeyler de oluyor. Emine Arslan, işten atıldığı günden beri
DESA’nın İstanbul fabrikasının kapısında direnişte. Ulusal ve uluslararası birçok örgüt, kendisini
ve Düzce fabrikasından direnen diğer 43 işçiyi ziyaret etti. Aslan Emine tek başına koca
fabrikayı sallıyor.
Patron ne yapıyor? Önce Avrupalı ortakları duymasın diye meseleyi kapatmaya çalışıyor.
Başaramıyor. Şu anda uluslararası ve ulusal bir kampanya DESA’yı ayıplıyor. Yakında taşeronu
olduğu büyük firmaları kaybedecek. Avrupa’da DESA’ya karşı heybetli bir kampanya başlıyor.
DESA farkında değil ama yarattığı markasını kirletiyor. Yani yalnızca işçilere karşı değil akıllı
kapitalist prensiplere karşı da yanlış yapıyor. Uzun vadede kendine zarar verdiğini fark etmiyor.
DESA kendini toplayıp toplam işçi maliyetini biraz artıracak bu değişikliklere tamam dese,
marka kurma üzerinden artıracağı artı değer, kaybettiğini geri kazanmayı bırakın, üzerine para
bile kazandıracak. Ama NATO kafa DESA mermer...
Akıllı olacağına bakın DESA ne yapıyor? Aslan Emine’ye rüşvet öneriyor. Aslan Emine
almıyor. Sonra tehditler geliyor. Aslan Emine direniyor. Hatta Emine’nin çocuğu kaçırılmaktan
zor kurtuluyor. Aslan Emine vazgeçmiyor.
ASLANLARA DESTEK
Emine Arslan gibi birçok işçi direnişte. Her şeye rağmen hakları için mücadele ediyorlar. Artık
DESA emekçi direnişinin sembolü oldu. Kaybetme şansımız yok. Çünkü DESA işçileri bütün
emekçiler, çalışanlar, memurlar, kadınlar için direniyor.
Destek olalım. DESA’yı arayalım, genel müdüre işçilere eziyet etme diyelim. Aslanları yalnız
bırakmayalım. Ne de olsa deri yüzenlerle mücadele ediyorlar. DESA’yı 212 473 18 00’dan
arayabilir ya da desa@desa.com.tr’ye yazabilirsiniz. Ya da “telefon aktivizmi de ne, daha iyi

fikrim var!” diyorsanız bana yazın. DESA kampanyasının aktivistlerinden Antigone’yle sizi
tanıştırayım. Aslanlara kıymasınlar diye.

