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Sendikalardaki yolsuzluklara ilişkin yazılarım uluslararası düzeyde bilgi akışı sağlamayı sürdürüyor.
Geçenlerde Filipinler’den de bir mektup aldım. Filipinler’deki merkezi işçi örgütünün adı
Katipunang Manggagawang Pilipino. Mektubu gönderen işçi, bu örgütün genel merkez
yöneticilerinden ve aynı zamanda önemli bir sendikasının genel başkanı olan bir sendikacıdan
yakınmış; adamın rezilliklerini uzun uzun anlatmış.
Filipinlilerin yüzde 83’ü katoliktir. Bu rezilin adına Paskalya diyelim.
Paskalya, Filipinler’in halkının bıçkınlığıyla ünlü Abra kentinde sendikacılığa başlamış. Bir süre şube
başkanlığı yapmış. Sendikacılık yapmış; ama kafasında sürekli zengin olmak ve bir milletvekilliği
kapmak varmış.
Bir süre sonra sendikasında bir yönetim değişikliği sırasında mali işlerden sorumlu yönetim kurulu
üyeliğine getirilmiş.
Paskalya’nın sendikasının muhasebe müdürü ahlaksızın tekiymiş. Sendikanın hesapları bakkal
hesabı gibiymiş. Bu karışıklıktan en fazla yararlanan da, sendikanın geçmişteki genel başkanlarından
birinin yeğeniyle evlenip bu göreve getirilmiş olan bu muhasebe müdürüymüş. Sendikanın büyük
miktardaki nakit parasının hangi bankaya hangi faizden yatırılacağına Paskalya ile bu hırsız muhasebe
müdürü karar verirlermiş. Faizdeki küçük oynamalar, bu iki kafadarın büyük miktarlarda parayı
açıktan almalarını sağlarmış.
Bu deneyimli hırsızın yolgöstericiliğinde hareket eden Paskalya, kısa sürede büyük bir servet
edinmiş. Çaldığı paranın bir bölümüyle Abra’da geniş araziler almış.
Ancak o kadar hırslıymış ki, çaldıklarıyla yetinmezmiş. Ayrıca milletvekilliği saplantısı da aklından
çıkmıyormuş. Sendikanın imkanlarını Abra’daki seçmenleri için kullanırmış. Örneğin, 2006 yılı
sonunda Manila’daki bir saatçiden 54.210 Dolarlık saat, cüzdan, kalem ve anahtarlık seti almış,
bunları Abra’ya seçmenlerine göndermiş; ancak sendika adına fatura alıp bu kişisel harcamayı
sendikaya yüklemiş. Daha neler varmış neler.
Paskalya’nın kardeşi Filipinler Tapu Md.’nde çalışıyormuş. Sendikanın parası çokmuş. Manila’da bir
arsa bulmuşlar. Bazı milletvekilleri de aracılık etmiş. Hiçbir işe yaramayacağı kesin olan bu arsayı çok
büyük bir para karşılığında sendikaya satın aldırtmışlar. Bu arada Paskalya’nın ve ortaklarının banka
hesapları daha da şişmiş.
Paskalya’nın sendikacılıkla pek bir ilgisi yokmuş. Hayatında tek bir işçi örgütlememiş. Çalışma
mevzuatından anlamazmış; ancak Filipinler’de yarışlarda koşan bütün atların soylarını soplarını
ezbere bilir, hangi atın hangi zeminde başarılı olabileceğini size sayarmış. Bu değerli bilgileri de
hastası olduğu at yarışlarında kullanırmış. Gelen mektupta, at yarışlarından para kazanıp kazanmadığı
belirtilmemiş.
Mektup yazan işçi bu konudaki şikayetlerini namuslu bildiği bazı sendikacılara da anlatmış. Ancak
Filipinler’de bazı sendikacıların namusu, delege hesaplarının başladığı yerde askıya alınırmış. Namuslu
olan veya bilinen sendikacılar, Paskalya’nın hırsızlıklarının üzerine gitme cesaretini gösterememiş.
Bazıları dürüstçe itirafta bulunmuş; Paskalya’nın sendikasının delege sayısından söz etmiş. Bazıları ise
önlerine konan tüm kanıtları kenara itip, “ortada henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok”
diyebilmiş.
Paskalya bu kadar parayı ne yaparmış? Bir iddiaya göre, yarın bir gün bu konuların açılacağı
korkusuyla, metresinin üzerine gayrimenkul alırmış.
Mektuba inanmadım; bir insan bu kadar aşağılık, şerefsiz, ahlaksız, namussuz, adi olamaz; işçinin
emanet ettiği parayı çalamaz.

