FAU DIKARE ÇI PÊŞKÊŞ BIKE?

•

FAU bi parêzerên cihêreng ên kedê re di têkiliyê de ye, bi wan
re em dikarin şîretên jêhatî li ser mijarên qanûna kedê bidin.

• Em fikrên we cidî digirin
Tu astengîyên me yên darayî tune ne ku em lihevkirineke
kar bi dest bixin an jî endamên nû bidest bixin, ji ber vê
yekê em xema we bi vî awayî dihesibînin: Xema we.

•

• Hûn biryar didin (bi me re) çawa bimeşin
Hin nûnerên karmendan hez dikin ku nakokiyên pîşesaziyê li
gorî ramanên xwe yên stratejîk bi rê ve bibin, ango carinan li
dijî berjewendîyên kesên ku bandor dibin. Nêzîkatiyek wiha
ji me re xerîb e: Hûn bi me re stratejiyek hilbijêrin û ger hûn
nexwazin em ê tiştek nekin.

ÇI FAU NIKARE (AN JÎ NAXWAZE)
PÊŞKÊŞ BIKE

DI REWŞÊN PEVÇÛNÊ DE TÎPÊN BIÇÛK

• Em ne sîgorteya lêçûnên zagonî ne

Ew dikarin we bi tenê bikin! Her gav çêtir e ku hûn ne hewce ne
ku xwe bi tenê biparêzin: çiqas hevkarên we zêdetir bibin, ew qas
hêza we heye.

Bi çavkaniyên xwe yên kêm, em nikarin bi tenê şîretên
hiqûqî yên belaş bidin we. Lê belê, endam beşeke mesrefê
ku nayê gotîn tê dayîn.

• Em 24/7 ne amade ne
Endamên me li kêleka karê xwe an jî xwendina xwe ji bo
FAU kar dikin. Ji ber vê yekê em di saetê da ne guncaw in. Lê
belê em ê di dema herî nêz de bersivê bidin vê daxwaza we.

• Stratejiyên cihêreng
Em ji ramanên we re vekirî ne ku ka nakokiyek kar çawa were
meşandin, lê em dikarin serpêhatiyên xwe jî ji we re bibêjin
û ramanên xwe pêşkêş bikin. Ji ber ku me peymana kedê ya
kolektîf îmze nekiriye, em (pêdivî) ne di bin erka aştiyê de ne,
ku bijardeya şêwazên têkoşînê yên din vekirî dihêle.

Tora navneteweyî
Heke bi şîrketeke we ya ku di qada navnetewî de aktîf e
re pevçûnek hebe, em dikarin bi têkilîyên xwe yên navneteweyî şer bibin welatên din jî.

• Em ji bo xwealîkariyê pêşkêşî we dikin Em ji we re alîkariyê
pêşkêş dikin ku hûn bi xwe re bibin alîkar
Ji ber ku me karbidestên tamrojî tune û naxwazin jî, divê
hûn bi xwe tevbigerin. Lê em ê di xema we de bi hemî enerjiya xwe û hemî zanîna xwe piştgirî bidin we.

Em dikarin bi we re bi parêzerên kedê re têkilî daynin

• Em ji bo we mûzakereyan nakin
Ne tesadûf e ku FAU xwedî karmendê ye: Em naxwazin, ji
ber ku em çavdêrî dikin ku karmend serbixwe bibe û êdî li
berjewendiyên karkeran nenêrin. Ev tê wê wateyê ku divê tu
jî xwe tevlî bikî.
Eger hûn bi xwe nikaribin an jî naxwazin bi serokê xwe re
danûstandinan bikin, em dikarin li gorî rewşê xwedî lê derkevin.

• Piştgiriya belaş
Em di pevçûnek berdewam de piştgirîya we dikin, her çend
hûn nikaribin pereyan bidin me. Lêbelê, tenê endam ji bo
piştgiriya darayî mafdar in.

•

Têkiliya me bi siyasetmedaran re ne baş e
Tecrûbe û dîroka me nîşan dide ku eger tenê bang li siyasetmedaran bê kirin, nakokiyên kedê hema bêje qet
sernakeve. Em difikirin ku divê em hemû qedera xwe bi
destên xwe bigirin.

•

Delîl li kûderê ne?
Bi taybetî dema ku dor tê ser demjimêrên bêpere / bonusên
zêde û yên wekî wan, hema hewce ye ku we her tişt bi belge
kiribe- bi tercîhî li malê û ne li ser kar.

• Patron her tim ne rast e
Li gelek şîrketan gelek patron hene ku bi rengekî dorveger,
bend yan jî bi rengekî vekirî hiqûqê dişidînin. Ji ber vê yekê,
bi tenê şertên xwe yên xebatê daqurtandin, lê xwe biparêzin!
• Ez naçim vir! Ez ne li kar im!
Heke leza xebatê bêtehemul bibe, ji bo ku lezê hêdî bikin
hûn dikarin serî li hîleyên cuda bidin. Çawa, îhtîmal e ku tu
xwe herî baş dizanî. Wateya din jî “xizmeta li gorî rêziknameyê” ye: Bi tenê tişta ku di peymanê de tê nivîsandin (an
jî rêzikên ewlehîyê an jî xebitînê) tam bikin.

Yekîtiya Karkerên Azad FAU
Swîsre - Çi ye?
SENDÎKAYEK:

Ji ber ku ev formên rêxistinî qada jiyanê ya aborî,
siyasî, civakî û heta radeyekê jî qada çandî dihewîne. Ji ber ku rasterast ji aliyê mûçegiran hatiye afirandin û berjewendiyên wan temsîl dike.

TÊKOŞÎN:

Ji ber ku berjewendiyên karkeran bi awayekî radîkal li dijî yên kapîtalîstan e. Ji ber ku pêşketinên
mezin ên civakî ancax bi têkoşînên bingehîn hatin
bidestxistin.

Yekîtiya Karkerên Azad FAU
(Freie Arbeiter:innen Union)

Tekilî
www.faunion.ch
info@faunion.ch

Social Media
instagram: fau_schweiz
Facebook: FAUsuisse

BIRYARÊN XWE HIL DIDE:

Ji ber ku divê biryar ji aliyê kesên yekser bandor
li wan hatiye kirin bê dayîn û ne ji aliyê rêveber û
partiyê bê dayîn. Ji ber ku hiyerarşî li dijî fikra me
ya civaka azade.

HEVGIRTIN:

Ji ber ku tenê alîkariya hevdu û çalakiyên di navbera sektoran de hêzê dide me ku em guhertinên
kûr pêk bînin.

ANTIKAPITALIST:

Ji ber ku yên ku hemû tiştan çêdikin û hemû xizmetê
pêşkêş dikin em in, divê em ji bo hewcedariyên xwe
hilberînin ne ji bo berjewendiya çend kesan. Ji ber
vê yekê em difikirin ku divê sendîkalîzm ji bo civakek adil, horizontî û azad rabe ser piyan

Twitter: @FauSchweiz

