LİBYA’YA EMPERYALİST SALDIRI VE SENDİKALAR
Aydınlık Gazetesi, 27 Mart 2011
Yıldırım Koç
Emperyalistler Libya’ya saldırıyor. Irak’ta olduğu gibi Libya’da da siviller katlediliyor. Emperyalistler
Kuzey Afrika’yı, Batı Asya’yı ve Ortadoğu’yu kendi çıkarları doğrultusunda yeniden biçimlendirmeye,
bu bölgelerde demokratik gelişim olanaklarını ortadan kaldırmaya çalışıyor.
Sendikalar ise suskun.
Türk‐İş’in eski genel başkanlarından rahmetli Şevket Yılmaz’ı zamanında en fazla eleştirenlerden
biriydim. 1990‐91 yıllarında yaşanan Körfez Savaşı sırasında Türk‐İş’in Genel Başkanı Şevket Yılmaz’dı.
ABD, Türkiye’yi Ortadoğu bataklığına sokmaya çalışıyordu. Türkiye ve Türk‐İş direndi. Türk‐İş
Başkanlar Kurulu’nun 25 Eylül 1990 günlü açıklaması şöyleydi: “Türk‐İş Başkanlar Kurulu, dünya
barışını tehdit eden Körfez Krizi sorununun savaşa başvurulmaksızın çözüme ulaştırılması dileğini
belirtirken, toprak bütünlüğümüzün savunulması dışında ülkemizin herhangi bir şekilde bir savaş içine
sokulmasına kesinlikle karşı olduğunu açıklar.”
Emperyalistler Libya’ya saldırıyor. Türkiye de bu saldırıya ortak edilmek isteniyor.
Sendikaların sessiz kalma hakları yoktur.
Uluslararası sendikacılık hareketi ise bir sınavda daha emperyalistlerin hizmetinde olduğunu
kanıtlamaktadır.
Türkiye’den Türk‐İş, DİSK, Hak‐İş ve KESK’in üyesi bulunduğu Uluslararası Sendikalar
Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) emperyalistlerin Libya’ya
saldırısı konusunda tam bir işbirlikçilik tavrı sergilemektedir.
Bu tavır yeni değildir.
Emperyalist ülkelerin işçi sınıfları enternasyonalist değildir; tam tersine, emperyalist devletlerinin
ve sermayedar sınıflarının işbirlikçisidir, hizmetkarıdır.
Bunlar, Engels’in 1858 yılında Marx’a yazdığı mektupta belirttiği gibi, “burjuva proletarya”dır.
Üçüncü Enternasyonal’in kararı doğrultusunda 1920 yılı Eylül ayının ilk haftasında Baku’de
toplanan Birinci Doğu Halkları Kongresi, Avrupa’nın, Amerika’nın ve Japonya’nın işçilerine şöyle
sesleniyordu: “Sizler ki kapitalistlere köpeklik ediyordunuz; bizi kendi köpekleriniz olarak gördünüz.”
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow 23 Mart 2011 günü
yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler kararını desteklediklerini açıkladı ve Kaddafi rejimini eleştirdi.
Ancak kaç gündür süren emperyalist saldırıya karşı çıkmadı; bu saldırıyı destekledi. Burrow’un
açıklamasında emperyalist saldırı nedeniyle hayatını kaybeden çocuklardan ve kadınlardan,
yağmalanmak istenen petrol kaynaklarından söz edilmiyordu.
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ise en son olarak 11 Mart 2011 günü yaptığı
açıklamada Libya’daki muhalefeti destekledi. Emperyalist saldırı sonrasında ETUC’dan bu saldırıya
karşı çıkan bir tavır gelmedi.
Uluslararası sendikacılık hareketi emperyalist saldırıyı desteklemektedir. Sendikalarımız ise
susmaktadır.
Yazık ve ayıp.

