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Yıldırım Koç
Tarık Tekgözli önemli bir gazetecilik örneği vererek, Tes‐İş Sendikası adına 4‐7 Ekim 2016 günleri
Brezilya’da toplanacak IndustriALL genel kuruluna katılacakları açıkladı. Tes‐İş de, gezmeye götürülecek
olan üç Tes‐İş çalışanı kadının gezisini iptal etmek zorunda kaldı.
Olay nedir? Sendikalarımızın uluslararası ilişkileri “işçi sınıfının enternasyonalist dayanışması” mı, yoksa
giderleri sendikalar tarafından ödenen ve ayrıca katılımcılara yüklüce harcırah verilen geziler mi?
Tarım‐İş Sendikası’nın yurtdışına giden yöneticilerine günde 710 Dolar (günde 2.100 lira) verdiğini daha
önce yazmıştım.
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
Uluslararası sendikal örgütleri kabaca ikiye ayırmak mümkün.
Birinci gruptakilere ülkelerdeki üst örgütler üye oluyor.
Bunlar da iki türlü. Dünya ölçeğinde örgütlü olanlar, bölgesel düzeyde örgütlü olanlar.
Türkiye’den Türk‐İş, Hak‐İş, DİSK ve KESK, dünya ölçeğinde örgütlü Uluslararası Sendikalar
Konfederasyonu’na (ITUC) üye. Bu dört örgüt bir de Avrupa ölçeğinde örgütlü Avrupa Sendikalar
Konfederasyonu’na (ETUC) bağlı.
Bir de Türkiye’deki sendikaların üye olabildiği Küresel Sendika Federasyonları (GUF) ve Avrupa İşkolu
Federasyonları var. Türkiye’den çok sayıda sendika bu örgütlere üye bulunuyor.
BU ÖRGÜTLER NE İŞE YARAR
Bir örgütün işe yarayabilmesi için gücünün olması gerekir.
Türkiye’den bu kadar çok sendikanın üyesi bulunduğu bu uluslararası sendikal örgütlerin gücü var
mıdır?
Hayır.
Bu örgütler, bir güce sahip değildir. Çok istisnai bazı durumlarda ulusötesi şirketlerin çeşitli ülkelerdeki
işletmelerinde örgütlü olan sendikalar arasında bir dayanışma sağlanmasına katkıda bulunurlar. Bunun
dışındaki tüm faaliyetleri, çeşitli yerlere protesto mesajları göndermek ve toplantılar düzenlemektir. Bu
toplantılarda alınan kararların da hemen hemen hiçbir etkisi yoktur.
BU ÖRGÜTLERİN POLİTİKALARINI KİM BELİRLER
Bu örgütlerin politikalarını, üye sayılarının çokluğu ve ödedikleri aidatların fazlalığı nedeniyle,
emperyalist ülkelerin sendikaları belirler.
Emperyalist ülkelerin işçi sınıfları, Engels’in 1858 yılındaki muhteşem tespitiyle, “burjuva
proletarya”dır. Bu ülkelerin işçi sınıfları enternasyonalist değildir; tam tersine kendi ülkelerinin ve
sermayedar sınıflarının politikalarını benimser ve uluslararası düzeyde savunurlar. Bu ülkelerin işçi sınıfları,
1848 yılında olduğu gibi “kapitalizmin mezar kazıcıları” değildir; emperyalizm çağında “kapitalizmin ve
emperyalizmin payandaları”dır.
Bu nedenle, uluslararası sendikal örgütler emperyalist ülkelerin politikalarının araçlarından biridir.
GENEL KURUL GEZİLERİNE KATILANLAR NE YAPAR
Bu soruya, Tes‐İş Genel Başkanı Mustafa Şahin yanıt vermiş (Aydınlık, 30.9.2016): “”Zaten görüntünün
(kadın çalışanları kastederek) ötesinde bir şey yok. Konuşmayı da görüşmeyi de ben yapacağım. Bunlar
(kadın çalışanları kastederek) elini kaldırıp indirecek. Aynı bizim Meclis gibi.”
Peki, Mustafa Şahin bu genel kurulda ne konuşacak? Konuşmasının etkisi ne olacak?
Mustafa Şahin Türkiye’deki gelişmelere ilişkin bir konuşma yapacak. Konuşmasının IndustriaALL
politikalarında hiçbir etkisi olmayacak.

Türkiye’de sendikalar açısından uluslararası örgütlerle ilişkiler birer turistik gezidir. Bu geziler ne
katılınan örgütün politikalarını etkiler, ne de bizim sendikacılarımız bu toplantılar sonrasında kendi
konumlarını ve politikalarını sorgularlar. Bu arada sendika yönetimine yakın olanlara “kıyak geçilmiş” olur.
Böylece sendikanın genel kurulunda birkaç delege daha garantilenir.

