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Yıldırım Koç
Ulusal Demokratik İşçi Hareketi (UDİH), Bursa ve İstanbul’da yaptığı toplantıların ardından, 22
Nisan 2012 Pazar günü İzmir’de de büyük bir etkinlik düzenliyor. Diğer illerdeki işçiler de benzer
nitelikteki toplantı çalışmalarını sürdürüyorlar.
UDİH, sendikal örgütlenmelere bir alternatif değildir. Bu süreci başlatan kişilerin temel amacı,
sendikalar arasında bir ayrım yapmadan ve sendikalı/sendikasız işçi farkını koymadan, en geniş işçi
kitlesinin güncel ve yaklaşan sorunlar karşısında bilgilenmesini sağlamaktır.
Bu açıdan bakıldığında, UDİH, vatan ve sınıf anlayışıyla mücadele eden sendikaların yardımcısıdır.
Günümüzde sendikaların önemli eksiklikleri vardır.
Güncel gelişmeler konusunda sendikaların kendi üye tabanlarını, geniş işçi kitlelerini ve genel
olarak kamuoyunu bilgilendirme konusunda çok yetersiz kaldığı açıktır.
UDİH, gelişmeler konusunda duyarlılık yaratarak ve bilgilenme sağlayarak, bu eksikliklerin
aşılmasına katkıda bulunacaktır.
Bugün sendikaların çoğunun internet siteleri, gelişmeleri kavrama, aktarma ve yorumlama
açısından yetersizdir.
UDİH’İN yakında kullanıma girecek olan internet sitesi, hem Türkiye’deki, hem de dünyadaki
gelişmelerin izlenebileceği önemli bir kaynak olacaktır. İnternet sitesi, araştırmacılar için de önemli
belge, rapor ve bilgileri sağlayacaktır. İnternet sitesi aracılığıyla, güncel gelişmeler konusunda,
izleyicilerin de katkı ve sorularıyla katılabilecekleri canlı yayın olanağı sağlanacaktır.
Sendikaların çoğunun dergileri, sendika yöneticilerinin tanıtımları veya sınıf mücadelesinin
dışındaki bazı kişilerin uzun yazılarıyla doludur.
Giderek kalınlaşan sendika dergileri, güncel sorunlara ilişkin pratik bilgilerden genellikle
yoksundur. Sendikaların çoğunun dergilerinin büyük bölümü okunmamaktadır.
UDİH, kalın ve gösterişli, ancak okunmayan dergiler yerine, daha yaygın dağıtılan ve insanların
kafalarındaki sorulara yanıt veren, anlaşılabilir süreli yayınlardan yanadır.
Sendikaların birçoğunun kitap yayını, sınıf mücadelesinin dışındaki bazı akademisyenlerin başka
yerlerde bastıramadıkları kitapları biçimindedir. Bu kitapların çok büyük bölümü okunmamaktadır.
Sendika yöneticilerinin kaçının kendi sendikasının bu nitelikteki yayınını okuduğu konusunda bir anket
uygulansa, bu alanda da müthiş bir israfın olduğu ortaya çıkacaktır.
Üye tabanını mücadeleye hazırlamadan mücadeleye girilmez; girilirse, iki‐üç bin kişilik mitinglerde
gövde gösterisi yapılmaz, güçsüzlük teşhiri yapılır.
Günümüzde yapılması gereken, sendikaların olumlu adımlarının ve girişimlerinin desteklendiği,
eksik ve yanlışlarının dostça bir anlayışla dile getirildiği bir çizginin yerleştirilmesidir.
UDİH, bu faaliyetten hiçbir kişisel çıkar beklemeyen işçilerin geliştirdiği bir girişimdir.
Bu toplantıları düzenleyenler, bu sürece çeşitli biçimlerde katkıda bulunanlar hiçbir şekilde para
almamaktadır; tam tersine, ceplerinden para harcamaktadır.
Bu mücadeleyi tabanda yaymaya çalışanlara araba, harcırah, örtülü ödenek verilmemektedir;
onları bekleyen zorluklar ve yalnızca işçi sınıfı ve vatan mücadelesine katkıda bulunmanın hazzı ve
keyfidir.
Etnik köken, inanç, siyasal görüş, meslek, işyeri, işkolu, bölge, bağlı bulunan sendika ayrımı
gözetmeksizin, sınıf ve vatan mücadelesini birlikte savunan tüm işçilerin bu sürece katkısı,
sendikalarımızın eksikliklerinin giderilmesini ve hatalarının düzeltilmesini sağlayacaktır.
Ulusal Demokratik İşçi Hareketi’ne ve İzmir toplantısına başarılar diliyorum.

