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DİSK Genel Başkanı Kani Beko veya Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu Yunanistan’da 1 Mayıs
kutlamalarına katılmaya davet edilse. Yunanistan hükümeti de 1 Mayıs kutlamalarına sınırlama
getirse. Yunanistan sendikaları bu kısıtlamayı tanımayıp, kutlama yapma kararlılığında olsa.
Yunanistan hükümetinin bu yürüyüşü engellemek için basınçlı su ve biber gazı kullanacağı bilinse.
Kani Beko ve Arzu Çerkezoğlu ne yapar? Yunanistan sendikacıları onları korumak için onlara otelde
kalmalarını önerseler bile, onlar Yunanistan sendikacılarıyla birlikte yürüyüşte en ön safta yerlerini
alır; yürüyüşe geçerler; Yunanistan sendikacıları nelere maruz kalırsa, onlar da kalır. Bunu doğal kabul
ederler.
Uluslararası dayanışma böyle olur.
Türk‐İş, DİSK, Hak‐İş ve KESK, merkezi Brüksel’deki Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)
üyesidir. ITUC’a 156 ülke ve bölgedeki 315 örgüt üyedir; bu örgütlerde toplam 175 milyon işçi
örgütlüdür.
Bu kocaman örgütün genel sekreteri, Avustralya’dan Sharan Burrow’dur.
Sharan Burrow, 1 Mayıs’ta İstanbul’da DİSK ile birlikte Taksim’de olacaktı.
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sayın Burrow’un Taksim’e
gelerek mücadelemize omuz vermesi, işçi sınıfının uluslararası dayanışmasına güzel bir örnektir. 1
Mayıs vesilesiyle Türkiyeli işçilerin sorunlarını daha yakından görme fırsatı da bulacaktır. Ayrıca yarın
içlerinde Avustralya, Almanya, Fransa, Yunanistan, Filistin gibi ülkelerden çok sayıda sendika temsilcisi
bizimle birlikte Taksim’de olacaktır. Yarın tüm emek dostlarını, ‘Onlar yasaklıyor, biz
özgürleştireceğiz!’ demek için Taksim’e bekliyoruz.”
1 Mayıs günü ITUC’un internet sitesinde de “Sharan Burrow’un İstanbul’dan Açıklaması” başlıklı
bir belge yayımlandı.
Sharan Burrow İstanbul’dan yaptığı bu açıklamasında “Avrupa’daki en büyük 1 Mayıs mitingine
katılmak üzere İstanbul’a geldim” diyor. Daha sonra da binlerce polisin uygulamalarını eleştiriyor.
Demokrasinin tehdit altında olduğundan söz ediyor.
Sharan Burrow’un geleceğini duyduğum andan itibaren 1 Mayıs’ta neler yapacağını merakla
bekliyordum.
DİSK yöneticileri hükümetin politikalarını iyi izlediklerinden ve daha önce de benzer saldırılar
yaşadıklarından, neler olabileceğini herhalde peşinen tahmin etmişlerdir. Bu nedenle de Sharan
Burrow’un yürüyüşe katılmasını istememişlerdir. Evsahibinin görevi konuğunu korumaktır. Ancak
konuk ne yapmalıdır?
Konuk, sıradan biri değil. DİSK’in bu ziyarete ilişkin duyurusunda ifade edildiğine göre,
“Uluslararası işçi hareketinin lideri olan Burrow geleneksel 1 Mayıs mesajını Taksim Meydanı’nda
açıklayacak.” “Uluslararası işçi hareketinin lideri” iseniz, bunun gereklerini yerine getirirsiniz. Eğer
dayanışma göstermek için İstanbul’a gelmişseniz, Taksim’de açıklama yapacağınızı duyurmuşsanız,
hemen teslim olmak olmaz.
Evsahipleriniz sizi korumak için size otelde kalmanızı söyleseler bile, siz uluslararası dayanışma
görevinizi yerine getirirsiniz, Kani Beko ve Arzu Çerkezoğlu’nun yanı sıra yürüyüşe geçersiniz. Sıkılan
sudan ve biber gazından payınızı alır, gözünüze bir parça limon sürersiniz. Televizyon görüntülerinde
yoktunuz. Gazetelerde de olaylardan zarar görenler arasında adınız hiç geçmiyor.
Eğer bunları yapamıyorsanız, “uluslararası işçi hareketinin lideri” ünvanı size yakışmaz.
Kıssadan hisse: Emperyalist ülkelerin işçi sınıflarının enternasyonalizminin sınırları biber gazında
biter. Onların uluslararası dayanışması mektup ve e‐posta göndermekle sınırlıdır.

