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Milliyet Gazetesi'nin 5.12.1998 günlü sayısında "MAI Anlaşması Toprağa Verildi" başlıklı bir 
yazı yayınlandı. Yazıda, Fransa'nın görüşmelerden çekilmesinin ardından MAI'nin "dün 
resmen toprağa verildiği" yazıyordu. Peki, MAI gerçekten toprağa verildi mi? 
 
Bilindiği gibi, Çok Taraflı Yatırım Anlaşması, 1995 yılı Mayıs ayında Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi'nde gündeme getirilmişti. Amaç, sermayenin 
merkezileşmesi ve yoğunlaşmasında ulaşılan yeni düzeyde ortaya çıkan ulusötesi 
sermayenin artık ulusal sınırları ve ulusal egemenliği iyice sona erdirme arzusuydu. Çok 
Taraflı Yatırım Anlaşması önce OECD bünyesinde kabul görecekti. Ancak, OECD üyesi 
olmayan ülkeler de, yabancı sermaye yatırımlarını teşvik edebilmek amacıyla, bu anlaşmaya 
katılabileceklerdi.  
 
Bazı ülkeler anlaşmaya birçok çekince koydular. Fransa da görüşmelerden çekilince, bu 
tartışma sona erdi. Ancak, gözden kaçırılmaması gereken nokta, bu tartışmanın şimdilik ve 
OECD platformunda sona erdiğidir. Ulusötesi sermaye gücünü her geçen gün daha da 
artmaktadır. Yaşanmakta olan küresel bunalım, ulusötesi sermayenin gücünü daha da 
artırmaktadır ve artıracaktır. Ulusal devletler ve özellikle büyük bir borç yükü altında ezilen 
gelişme olan ülke devletleri, ulusötesi sermaye karşısında daha da güçsüz konuma 
düşeceklerdir. 
 
Çok Taraflı Yatırım Anlaşması'nın OECD platformunda bugün geriletilebilmiş olmasında işçi 
sınıfından çok, ulusal devlet kimliğini koruma çabasında olan güçler etkili oldu. Fransa, 
geçmişten beri, ulusal kimliği konusundaki duyarlılığıyla tanınır. Ulusötesi sermayenin 
küreselleşen dünyadaki haklarını güvence altına alacak bu belge bugünlük OECD 
platformunda ulusal devleti koruma çabası içinde olanlarca geriletildi.  
 
Uluslararası sendikacılık hareketi bu konuda ne yaptı? Belirleyici olabildi mi? Ne yazık ki, 
hayır.  
 
Konu, OECD Sendikalar Danışma Komitesi'nde ele alındı. Daha sonra da Uluslararası Hür 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 17-19 Aralık 1997 günlü Yönetim Kurulu toplantısında 
konuyu görüştü. ICFTU, Çok Taraflı Yatırım Anlaşması konusunu, ulusötesi sermayenin 
artan gücüne karşı geniş bir cephe oluşturma açısından ele almadı. Ulusal egemenlik 
konusuna hiç değinmedi. Bu konuda alınan kararda OECD Çokuluslu Şirketlere İlişkin İlkeler 
Bildirgesinin uygulanması ve temel işçi haklarının korunması konusunda taahhütte 
bulunulması gibi eklemelerin yapılmasını istendi. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ise, 
1999 yılında yapılacak genel kurulu için karar taslakları hazırlama komisyonunda TÜRK-İŞ'in 
önerilerine ve bu önerinin iki diğer temsilci tarafından desteklenmesine rağmen, konuyu 
incelemeye almadı. Uluslararası işkolu federasyonları içinde bu konuyu ciddi bir biçimde ele 
alan örgüt de yok. Çeşitli ülkelerin ulusal sendikal merkezleri ise, belirli açıklamaların ötesine 
gidemedi.  
 
Çok Taraflı Yatırım Anlaşması şimdilik OECD platformunda ulusal devletlerin direnişiyle 
engellendi. Ancak ulusötesi sermayenin giderek daha da artan gücü, bu konuyu gelecekte 
yeni platformlarda yeniden gündeme getirecektir. Buna karşı ulusal devletlerin direnişi zaman 
içinde azalacaktır. Bunu telafi edecek bir işçi cephesi oluşturulamazsa, bu nitelikteki 
uluslararası belgelerin kabul edilmesinin önlenmesi olanaksızdır. MAI şimdilik toprağa 
verilmiştir; ancak MAI'ye yol açan koşullar her geçen gün aleyhte gelişmektedir. 
 


