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Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (ICFTU) 18. Genel Kurulu 5-10 Aralık 
2004 günleri Japonya’da Miyazaki’de toplandı. Genel Kurulun en önemli gündem maddesi, 
bu örgütle Dünya Emek Konfederasyonu’nun (WCL) birleşmesi konusuydu. Ülkemizde bazı 
yazarlar, ICFTU Genel Kurulu ve bu birleşme konusunda olumlu değerlendirmeler yaptı. 
Ancak, ICFTU’nun 1996 ve 2000 genel kurullarına ve ayrıca epey sayıda yönetim kurulu 
toplantısına katılma olanağı bulmuş biri olarak, ben bu iyimserliği paylaşmıyorum. Nitekim, 
uluslararası sendikacılık hareketini yakından tanıyan bazıları da aynı görüşte.  
 
Bu konuda, 17 Ağustos 2004 tarihinde Dan Gallin’in önemli bir yazısı yayımlandı (“Not with a 
bang; but with a whimper: The ICFTU/WCL merger is no laughing matter”). Dan Gallin, 
uluslararası sendikacılık hareketinde çok önemli bir isimdir. Gallin, 1965 yılından 1997 yılına 
kadar 32 yıl aralıksız Uluslararası Gıda ve Bağlantılı İşler İşçileri Sendikaları 
Federasyonu’nun (IUF) genel sekreterliğini yaptı. Eski adıyla uluslararası işkolu 
federasyonları (ITS),  yeni adıyla küresel sendika federasyonlarında (GUF) çok saygın bir 
yeri vardır. IUF Genel Sekreteri iken, ICFTU Yönetim Kurulu’nda uluslararası işkolu 
federasyonlarını temsil ederdi.  
 
Dan Gallin bu birleşmeyle dalga geçmektedir. “ICFTU son onyıllar boyunca hangi önemli 
mücadeleyi başlattı? WCL böyle bir şey yaptı mı? ETUC ciddi bir mücadele örgütledi mi?” 
diye soruyor ve kocaman bir “Hayır” yanıtı veriyor. “Bu örgütlerin herhangi biri toplumumuzda 
hakim olan güç yapılarını ciddi bir biçimde sıkıntıya sokan bir iş yaptı mı?” diye soruyor, yine 
“hayır” yanıtını veriyor. ETUC’un finansmanında Avrupa Komisyonu’nun (Avrupa Birleşik 
Devletleri’nin hükümetinin) rolünü hatırlatıyor. Bu örgütlerin IMF ve Dünya Bankası ile yaptığı 
görüşmeleri sert biçimde eleştiriyor. Bu örgütlerin güç gösterisi için üye sayılarını belirttiklerini 
söylüyor, ancak işçilerin çoğunun bu örgütlerin adını bile bilmediğini hatırlatıyor. ICFTU’ya 
bağlı örgütlere üye işçi sayısı 151 milyon; WCL’ye bağlı örgütlerin üye sayısı 26 milyon. Bu 
iki örgütün birleşmesiyle ilgili olarak da şöyle diyor: “151 kere sıfır, sıfırdır; 26 kere sıfır 
sıfırdır; sıfır artı sıfır, eşittir sıfır”dır.  
 
Genel kurulda 15 konuda karar kabul edildi (kararların tam metinlerine şu internet adresinden 
ulaşılabilir: http://congress.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991220576&). Kararlarda şu 
noktalar dikkat çekiyor: 

- Özelleştirme karşıtı bir karar yok. 
- IMF ve Dünya Bankası’na cepheden karşı çıkan bir tavır söz konusu değil; 

“Dayanışmayı küreselleştirmek, Gelecek İçin Küresel Sendika Hareketinin İnşası” 
kararında, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşların neo-liberal 
politikalar izlediğinden yakınılıyor; “Küreselleşme, İnsan Onuruna Yaraşır İş ve 
Sürdürülebilir Kalkınma” kararında ise, IMF ve Dünya Bankası’nın gelişmekte olan 
ülkelere mali yardımının “işçi karşıtı ve yoksullar karşıtı yapısal uyum programları”nın 
uygulanmasına bağlı kılınması eleştiriliyor.  

- Kararlarda “emperyalizm” ve “işçi sınıfı” gibi kavramlar kullanılmıyor. 
- Kararlarda ABD’nin ve Avrupa Birliği’nin dünyayı yeniden paylaşım çabaları açık bir 

biçimde eleştirilmiyor.  
- Irak’ın işgali konusunda, AB’nin politikaları doğrultusunda bir tavır var. “Barış İçin 

Uluslararası Sendikal Eylem ve Birleşmiş Milletler’in Rolü” başlıklı kararda, ABD’nin 
adı verilmeden, Birleşmiş Milletler kararı olmaksızın başlatılmış bulunan “savaş” 
lanetleniyor. Ancak, ABD’nin işgali, bağımsızlığı ve demokrasiyi yok etmesi, yaptığı 
işkenceler ve Felluce katliamı gibi konular ele alınmıyor; bağımsızlık talep edilmiyor. 

 



31.12.2003 itibariyle ICFTU’ya bağlı örgütlerin üye sayısının 151.355.151 olduğu belirtiliyor. 
Türkiye’den TÜRK-İŞ 250.000, DİSK 100.000, HAK-İŞ 325.000 ve KESK de 404.489 üye 
bildirmiş ve aidat yükümlülükleri bu sayılar üzerinden belirlenmiş. Ancak, herhalde, bu 
örgütlerin genel kurul sürecinde bu konulardaki girişimleri de sonuç vermedi.  
 
Bence bu konuda en iyi değerlendirmeyi yapan yine de Dan Gallin.  
 


