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İşçi, memur, sözleşmeli personel ve geçici personel adları altında çalıştırılan yaklaşık 18 milyon
insanımız var. Bu insanlar, gelir getirici bir işte çalışanların yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyor.
Sayıları 6 milyona yaklaşan işsizleri de işçi sınıfına katabilirsiniz. İşsizler, işgüçlerini satmak isteyen,
ancak bu imkanı bulamayan insanlar.
İşçi sınıfı gibi böylesine büyük ve belirleyici kitlenin çoğunun desteği alınmadan iktidar olunmaz.
Emperyalistlerin ve onların “kara ordusu” bölücü terör örgütünün saldırıları artıyor. Bu saldırılar Türk
milletine aşı görevi yapıyor. Birlik ve beraberliğimizin önemini daha iyi anlıyoruz. Anti‐emperyalist milli
kimliğimiz pekişiyor. Geçmişte duyarsızlaşan ve uyarılara rağmen yaklaşan tehlikeler karşısında aymazlığa
gömülmüş insanlar, vatan savunması için meydanlara iniyor.
Kısa bir süre önce güneydoğu Anadolu için “ver kurtul” diyenler, bugün PKK karşısında açık tavır almak
zorunda kalıyor.
Daha kısa bir süre önce akil adamlığı kabul ederek ve “çözüm süreci”ni destekleyerek çözülme sürecine
katkıda bulunanların bir bölümü, hangi hesapla olursa olsun, bugün bölücü terör örgütüne ve arkasındaki
güçlere tavır almak zorunda kalıyor.
Millici dalga yükseliyor; ancak bu dalgadan etkilenenlerin büyük bölümü, bölücü terör örgütünün
ezilmesi sonrasında yine duyarsızlaşacak. Ayrıca yükselen bu milli dalga, bu konuda geçmişten beri tutarlı
çizgi izleyen ve öngörüleri doğru çıkan siyasi partiye kolayca güvene, desteğe ve oya dönüşmeyecek.
GEÇİM DERDİ ÖNCELİKLİ
Vatan savunması kitleselleşirken ve bölücü örgüt yok edilirken, işçi sınıfının büyük bölümü geçim
derdiyle uğraşıyor olacak.
Vatan savunmasını tutarlı bir biçimde sürdürmek bir miktar oy getirebilir; ancak işçi sınıfının büyük
bölümünün oyunu bu yolla alabilmek mümkün değildir.
İşçilerin büyük bölümünün oyunu alabilmek, onların artacak geçim dertleriyle uğraşmakla mümkündür.
İşçinin geçim derdi ne?
Enflasyon oranı yükselecek; hayat pahalılanacak. İşçi sınıfının çok büyük bölümü hızlı bir mutlak
yoksullaşma içine girecek.
Giderek artan sayıda işyeri küçülecek veya kapanacak. Birçok işçi, işyerinden ücretini veya kıdem
tazminatını alamayacak. İşyerlerinde sorunlar artacak.
Sendikaların çok büyük bölümü, derinleşen kriz koşullarında işyerlerinde yoğunlaşacak sorunlarla
başedebilecek anlayışa, örgütlülüğe, güce sahip değil.
Eğer bu süreçte işçilere yardımcı olabilirseniz, hem onları vatan savunması konusunda uyarabilir, hem
de haklarını korumalarına yardımcı olabilirsiniz.
ÖRGÜTLÜ MÜCADELE
Ama bunu yapabilmek için örgütlü bir çaba gerekir.
Her il ve ilçede, işçi‐sendika komiteleri oluşturulmadan, bu komitelerde görev alanlar, temel işçi hakları
ve sendikal haklar konularında eğitilmeden, işçilere güven verilemez.
Böyle bir işçi‐sendika komitesi, zamanının tamamını bu işe ayırabilecek bir kişinin başkanlığında olmalı.
Komitede, iş hukuku konusunda yetiştirilmiş bir avukat, meslek hastalıklarından anlayan bir hekim, bir iş
güvenliği uzmanı, bir genç işçiler temsilcisi, bir kadın işçiler temsilcisi ve işyerlerinde çalışan bazı işçiler
bulunmalı.
Siyasi partinin işçi üyeleri belirlenmeli. Ancak bunu yaparken, “bedenen çalışanlar işçidir” gibi ilkel bir
anlayış terkedilmeli. Yaşamını işgücünü satarak elde ettiği ücretle sürdüren bir mühendis de işçi kabul
edilmeli. Bu işçilerin işyerlerinde öncü işçi konumuna yükselmelerini sağlayacak tartışmalı toplantılar ve
eğitimler düzenlenmeli.
Bunlar atılacak ilk adımlar. Daha devamı var.

