
Tüm mağaza çalışanları gibi biz de salgın hastalık koşullarında çalışmak zorundayız. Az kişiyle çok iş 
yapıyoruz.
Madame Coco patronu kârını artırırken, biz depoyu mu düzenleyeceğiz, müşterileri mi karşılayacağız, 
kasada mı duracağız bilemiyoruz. Aynı zamanda bu ağır çalışma koşullarına eşlik eden salgın hastalıktan da 
korunmaya çalışıyoruz. 
Komitemiz iki yıl önce kuruldu. Komitemizin patrondan talep ettiği pek çok konuda hakkımızı aldık. Ücret-
lerimizden yapılan keyfi kesintileri engelledik, çalışma sürelerimizde düzenlemeye gidildi.
Ancak işyerimizdeki haksız uygulamalar bitmedi. Bizim bugün ağır çalışma koşullarımızı düzeltmek için 
taleplerimiz var:
1- Maaş, yol, yemek ücretlerimize zam istiyoruz. Aldığımız ücretler ne yola yetiyor, ne yemeğe.
2- Mağazada kullandığımız kıyafetlerin ve ayakkabıların patron tarafından alınmasını isti-
yoruz. Bu kıyafetler ve siyah ayakkabılar zorunluysa işyeri tarafından temin edilmeli, çalışan-
lara ücretsiz verilmelidir.
3- Hak ettiğimiz primlerimizi istiyoruz. Primlerimize el konulamaz.
4- Mağazalara gerçekçi kazanç hedefleri konulmasını istiyoruz. 
5- Kırık mal, hırsızlık gibi nedenlerle ortaya çıkan tüm sayım açıkları hak ettiğimiz primlerden 
kesiliyor. Bu haksız kesintilere son verilmelidir. 
6- İki gün hafta tatili yapmak istiyoruz. 
7- Molalarımız bitmeden mesaiye başlamak istemiyoruz.
8- Görev tanımımızın belirlenmesini istiyoruz. Aynı anda depocu, temizlikçi, satış danışmanı, 
kasiyer, güvenlikçi olmak istemiyoruz.
9- Mağazalarda personel sayısının artırılmasını istiyoruz.
10- Tazminat vermemek için arkadaşlarımızın istifaya zorlanması uygulamasının ve her türlü 
mobbingin sona ermesini istiyoruz. 

Madame Coco çalışanları olarak bu taleplere sahip çıkmalıyız.
Gün, bir köşede durup  “aman bana bir şey olmasın” denilebilecek bir gün değildir. Bir köşede duranlar, 
ellerindekini de kaybediyor. Kazanmak için mağazalardaki arkadaşlarımızla yanyana gelmeye başlamalıyız.  
Biz haklarımıza sahip çıkmazsak, üzerimizden kazanılan paralardan hak ettiğimizi almak da hayal olacak.  
Biz sömürüleceğiz, hastalanacağız, bizi sömürenler de sırça köşklerinde, izole-hijyen ortamlarında yaşaya-
cak ve kârlarına kâr katacak. 
Siz de “artık yeter” diyorsanız, bir araya gelmeliyiz.  Yeni kurulan ve Gücümüz Birliğimizdir diyen bir 
sendikamız var: Birlik Sendikası. 
Tüm Madame Coco çalışanlarını hak ettiklerimizi patrondan almak için, bu taleplerle Birlik Sendikası’na üye 
olmaya çağırıyoruz.  Sendikaya üye olalım ki, insanca çalışma koşullarına sahip olalım.

Taleplerimiz var, Çağrımız var
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