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Yıldırım Koç
Türkiye’de bazı sendikalarda örgüt‐içi demokrasi gerektiği gibi uygulanmıyor.
Anti‐demokratik uygulamalar en çok hangi sendikalarda oluyor?
Bir sendikada ne kadar çok yolsuzluk varsa, o sendikada o kadar çok anti‐demokratik uygulama vardır.
Bir sendikacının maaşı bellidir. Maaşlar genel kurullarda belirlenir.
Bir sendikacı dürüstse, aldığı maaşı hakedecek biçimde hizmet verir. Gecesi gündüzü yoktur.
Örgütlenmeden eğitime, işçinin günlük meselesinin çözümünden hastalığına ve düğününe kadar onun
yanındadır. Diğer sendikacılar onun rakibi değil, birlikte iş yapacağı, sorun çözeceği dostlarıdır.
Bir sendikacı dürüst değilse, kafası işçiye hizmette değil, yolsuzluklardadır, sendikanın imkanlarını kendi
şahsi çıkarları için kullanmadadır. Dürüst olmayan sendikacı, diğer sendikacılara rakip olarak bakar.
Yolsuzluklar sendikacıları da, sendikayı da çürütür; zayıflatır.
Bu nedenle, işçi sınıfı hareketinin yükseleceğinin ilk belirtilerinin açıkça ortaya çıktığı günlerde,
sendikalarda yolsuzluklarla mücadele, hem sendika‐içi demokrasinin gelişmesinin, hem de sendikaların
güçlenmesinin en önemli aracıdır.
Bugün bazı sendikacılar yolsuzluk batağına batmıştır. Bu bataktaki kişilerin para, kadın, içki, kumar gibi
konularda zaafları vardır.
İstihbarat örgütleri, yolsuzluk batağındaki sendikacıların kişisel zaaflarını tespit eder; bunları belgeler
İşçi hak ve özgürlüklerini korumak için mücadele gündeme geldiğinde, zaafı ve açığı olan sendikacının
önüne bir dosya atılır.
Bu dosyadaki belgelenmiş rezillikleri gören sendikacı, bunların bir gazetede yayımlanmasını önlemek
için, köleleşir. Bu dosyayı elinde bulunduranlar, o sendikacıyı istedikleri gibi kullanırlar, oynatırlar.
Bu şantaj imkanı bu gizli güçlerin ellerinden alınmalıdır.
Bunun da yolu, sendikalarda yolsuzluklara karşı etkili bir mücadeleden geçer.
Sendikaları güçlendirmek için sendikaları saflaştırmak, pisliklerden arındırmak gereklidir.
(aşağıdaki boşlukları siz doldurun)
Kendisine emanet edilen işçi parasını pavyonlarda yiyip, utanmadan bunu sendikaya fatura eden
.....den hayır gelir mi?
Sendikanın milyarlarca lirasını yıllarca faizsiz kredi olarak kullanan ....a güvenilir mi?
Fatura üzerinde tahrifat yaparak veya naylon faturayla kendi sendikasını soyan .....ın işçiye yararı
olabilir mi?
Bazı sendikalardaki yolsuzlukları yalnızca siz önleyebilirsiniz.
Çarçur edilen, pavyonlarda çıtır çıtır yenen sizin paranızdır.
Sendika üyeleri olarak bu ahlaksızlıklara sesinizi çıkarmazsanız, hak kayıplarınız devam edecektir.
Hükümet Ulusal İstihdam Stratejisi’nde işçi haklarını ciddi biçimde kısıtlayacağını açık açık ifade ediyor.
Yolsuzluk iddialarının olduğu sendikalardan hangi ciddi tepkiyi gördünüz?
Size gelip bu konuları açıkladılar, anlattılar mı? Sizin bu yaklaşan tehlikeler karşısında ne yapmanız
gerektiğini söylediler mi?
Sendikalar günümüzde işçilerin en yaygın ve kitlesel sınıf örgütleridir. Sermayedar sınıf da bunu
bildiğinden, yolsuzluklara imkan tanıyarak ve bunları belgeleyerek, sendikaları çürütmeye çalışıyor.
Buna izin vermeyin!
Sendikalar bugüne kadar çok işinize yaradı; bundan sonra daha da fazla yarayacak. Sermayedar sınıfın
saldırılarının yoğunlaştığı koşullarda, en geniş birliktelikler ancak sendikalarda sağlanabilecek.
Sendikaları güçlendirmenin ilk adımı, sendikalarda yolsuzlukların önlenmesinden, yolsuzluk yapanların
önce sizin tarafından cezalandırılmasından geçiyor.
Sendikalarınıza, yani sizin ve çocuklarınızın geleceğine sahip çıkın! Hırsızlarla mücadele edin!

