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Kanada işçi sınıfı, yaptığı açıklamalarda Irak Savaşı’na karşı çıktı. Kanada’nın en büyük işçi 
sendikaları konfederasyonu Kanada Emek Kongresi (CLC) Genel Başkan Yardımcısı Marie 
Clarke Walker 16  Ocak 2003 günü yaptığı açıklamada, “Kanada Emek Kongresi’nin 2,5 milyon 
üyesi adına ve Kanadalıların büyük çoğunluğu adına, işçi hareketi, ‘Irak’a karşı savaşa hayır’ 
demektedir; emekçi aileleri, George W. Bush ve Dick Cheney ve onların büyük şirketlerdeki 
dostlarının dünya petrol kaynakları üzerinde daha da fazla denetim sağlamaları için Irak’ta savaşa 
gitmek istememektedirler,” dedi. 18 Ocak 2003 günü de Irak Savaşı’na karşı gösteriler yapıldı 
(CLC’nin internet sayfası). 
 

Kanada işçi sınıfının sergilediği bu enternasyonalist ve barışçı tavır karşısında insanın yüreği 
kabarıyor, gözleri yaşarıyor. Tabii, hala saflığa devam ediyorsanız. Benim yüreğim de 
kabarmıyor, gözlerim de yaşarmıyor. Aksine, yapılan sahtekarlıktan iğreniyorum.  
 

Kanada’da işçilerin yaşlılık aylığı primlerinin yatırıldığı özel emeklilik fonları var. Bu fonlar, işçilerin 
kontrolünde. OECD verilerine göre, 2001 yılında Kanada’da işçilerin özel emeklilik fonlarının 
toplam varlığı 419 milyar ABD Dolarını bulmuştu. Türkiye’nin 2003 yılı gayri safi milli hasılası 238 
milyar Dolardır. Kanada işçilerinin yatırıma yöneltilen özel emeklilik fonları ise bu miktarın 
neredeyse iki katı. Diğer bir deyişle, Kanada işçi sınıfının “zincirlerinden başka kaybedecek” epey 
bir şeyleri var. Bu özel fonların ötesinde, bir de 16 milyon Kanada işçisinin prim ödediği ve 
işçilerin önemli ölçüde söz hakkının bulunduğu Kanada Emeklilik Planı (CPP) etkinlik gösteriyor. 
Burada da önemli miktarda para birikiyor. 
 

İşin daha da önemlisi konunun bir başka boyutu. Bu başka boyutunu da Kanadalı namuslu 
aydınlardan öğreniyoruz. Kanada’da bir grup namuslu aydın, Kanada’da işçilerin zorunlu emeklilik 
fonunun (CPP) elindeki parayı nerelere yatırdığını araştırmış. Ortaya son derece ilginç bir tablo 
çıkıyor. 
 

16 milyon Kanada işçisinin emeklilik primi ödediği veya emeklilik aylığı aldığı CPP, elindeki 
paranın 2,6 milyar Dolarlık bölümünü, silah üreten şirketlere yatırmış; bu şirketler arasında, 
dünyanın en büyük 20 silah üreticisi şirketi içinde yer alan 15 silah üreticisi de var. CPP bu yolla 
sağladığı büyük karlarla emekli aylıklarını düzenli olarak ödüyor. İşin daha da üzücü yanı, Kanada 
işçi sendikaları konfederasyonu, bir taraftan Irak Savaşı’na karşı açıklamalar yapıyor ve gösteri 
düzenliyor, diğer taraftan, kendilerinin de söz haklarının bulunduğu emeklilik fonunun Irak 
Savaşı’nda kullanılan silahları üretmesine karşı çıkmıyor.  
 

Bunlardan habersiz olduklarını söyleyemezsiniz. Kanada’nın namuslu aydınları bu konuda 
kamuoyunu bilgilendirmek için kampanyalar sürdürüyorlar. http://coat.openconcept.ca adresine 
giren herkes, Kanada işçilerinin ödediği primlerle oluşan ve işçilerin denetiminde olan kaynakların 
nasıl silah ticaretine yatırılmış olduğunu görebilir. Sitede, işçi yatırımlarıyla üretilen silahların ve 
silah parçalarının resimleri de var. Bu silahların büyük bölümü Irak Savaşı’nda kullanılmış. 
Kanada emeklilik fonları, yalnızca Kanada’da değil, ABD, Fransa, Hollanda, İtalya, Japonya ve 
Fransa’daki silah şirketlerine de yatırılmış. Kara mayınlarının üretilmemesi konusunda 
uluslararası bir anlaşma olmasına karşın, bu emeklilik fonları, anti-personel kara mayınları üreten 
General Electric Company (Fairfield), Raytheon (Lexington), Unitrode (Merrimack) ve Allen-
Bradley (El Paso) şirketlerine de yatırım yapmış. 
 

Bu iğrençlik Irak Savaşı ile de sınırlı değil. Kanada işçi emeklilik fonlarının yatırılmış bulunduğu 
Kanada şirketlerinin ürettiği silahlar, Kongo’daki iç savaştan, Küba’ya, Vietnam’dan, Somali’ye, 
Yugoslavya’dan, Afganistan’a kadar, birçok emperyalist saldırıda kullanılmış. 
 

Kanada işçi sendikaları konfederasyonu CLC’nin internet sitesine girebilirsiniz; açıklamalarına ve 
yayınlarına bakabilirsiniz. Çok barışseverlerdir; ama Kanada’da namuslu aydınların sürdürdüğü 
kampanya konusunda tek bir cümle bulamazsınız. Kanada işçi sınıfı, barış mesajlarına da, 
emperyalist saldırıdan kar etmeye devam etmektedir. Türkiye’de işçi sınıfının anti-emperyalist 
mücadeledeki müttefiki, bu silah tüccarları mı olacak? 


