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Yıldırım Koç
Belki haberiniz olmamıştır; size geçen haftaki olayları özetleyeyim.
Türk‐İş Genel Başkanı, Suriye işçi sınıfı ile Türkiye işçi sınıfının çıkarlarının ortak olduğunu; iki ülke
halklarının emperyalizme karşı Ortadoğu’da birlikte mücadele etmesi gerektiğini açıkladı. Bu konuda
Hükümetin izlediği politikayı eleştiren Genel Başkan, Suriye ile ilişkiler konusunda olumlu adımların
atılmaması durumunda, Türk‐İş’in, tüm emekçi sınıf ve tabakaları da harekete geçirecek bir eylemlilik
sürecini başlatacağını açıkladı.
Türk‐İş Yönetim Kurulu, Pazartesi günü yaptığı toplantısında, ABD emperyalizmi ve Avrupa Birliği
emperyalizmine karşı yeterince açık tavır almayan bir sendikayı disiplin kuruluna verdi. Yönetim
Kurulu adına yapılan açıklamada, Avrupa Birliği’nden proje adı altında para alan bu sendikanın Türk‐İş
ilkelerine ve genel kurul kararlarına aykırı davranması nedeniyle, Türk‐İş üyeliğinden çıkarılması talebi
dile getirildi. Türk‐İş, yeni hazırlanan kanun tasarısında “yabancı kişi, kuruluş ve kurumlar”dan
serbestçe yardım alınmasına olanak tanıyan düzenlemenin kaldırılması için bir kampanya açtı.
Türk‐İş Başkanlar Kurulu toplantısında oybirliğiyle alınan bir karara göre, ABD ve AB
emperyalizmine karşı mücadelede en geniş cephenin örgütlenmesi için gerekli girişimlerde
bulunulacak. Birleşik cephe anlayışıyla, işçi sınıfının birliği sağlanacak; halk cephesi anlayışıyla tüm
emekçi sınıf ve tabakaların birliği gerçekleştirilecek; milli cephe anlayışıyla da tüm anti‐emperyalist
güçler seferber edilecek.
Türk‐İş Yönetim Kurulu, sermayedar sınıfın başta kıdem tazminatı olmak üzere temel işçi hak ve
özgürlüklerine yönelik bir saldırısının gündemde olduğu tespitini yaparak, tüm sendikalara genel
grevin hazırlanması talimatını verdi. Genel Başkan bu kararı açıklarken, bu konuda Türk‐İş’in
kararlılığını vurguladı ve gerektiğinde hükümeti düşürecek güçleri olduğunu hatırlattı.
Türk‐İş Yönetim Kurulu’nun bir üyesi ile Türk‐İş’e üye sendikaların 7 genel başkanı, direnişteki bir
işyerini ziyaretleri sırasında polisle kavga ettikleri gerekçesiyle gözetim altına alındı. Bölgedeki tüm
işçilerin derhal başlattıkları genel direniş 6 gündür devam ediyor.
Hükümetin sendikacıları yıpratmak amacıyla sızdırdığı gerçekdışı haberlere dayanarak
sendikalarda yolsuzluk iddialarını haber yapan iki yandaş gazete, mahkeme tarafından mahkum
edildi. Türk‐İş Yönetim Kurulu, Türk‐İş’e bağlı hiçbir sendikada en küçük bir yolsuzluğun bile
bulunmadığını açıkladı. Cumhuriyet savcılarının yaptıkları kapsamlı araştırma ve soruşturmalar
sonucunda sendikaları yıpratmaya yönelik tüm yolsuzluk iddialarının gerçekdışı olduğunun tespit
edildiği belirtildi.
Türk‐İş Yönetim Kurulu, Türk‐İş’in genel kurulunu, binlerce işçinin de dinleyici olarak
katılabilmesini sağlamak amacıyla, spor sergi sarayında topladı. Binlerce işçinin Türk‐İş yönetimi
lehine yaptığı gösterilerle başlayan genel kurul, seçimlerle hiç uğraşmazken, sendikacılık hareketinin
sorunlarını ayrıntılı bir biçimde tartıştı ve işçi sınıfının, halkımızın ve ülkemizin önündeki büyük
engellerin aşılabilmesi için kapsamlı bir program kabul etti. Genel kurulda konuşmak isteyen
başbakana, sendikal haklara gerekli saygıyı göstermediği gerekçesiyle, davetiye bile gönderilmedi.
Şaşırdınız değil mi! Şaka, şaka! Hayatımın en büyük yalanlarını söyledim. Eğer Türkiye hakkında
hiçbirşey bilmiyorsanız ve bunlara inandıysanız, boş yere umut verdiğim için özür diliyorum.

