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Yıldırım Koç
DİSK’in yayın organı DİSK’İN SESİ dergisinin 2017 Şubat sayısında “Güvencesiz Kadın Emeği ve
Örgütlenme Olanakları” başlıklı iki sayfalık bir haber yer alıyor. Haberde belirtildiğine göre, DİSK,
Hollanda Sendikalar Konfederasyonu FNV ve Rosa Luxemburg Vakfı ile 2016 yılında üç yerel toplantı
ve bir uluslararası toplantı gerçekleştirmiş.
Bu toplantıların finansmanı büyük ölçüde Rosa Luxemburg Vakfı tarafından sağlandı.
Peki, Rosa Luxemburg Vakfı ne?

KOMÜNİST ROSA LUXEMBURG
Rosa Luxemburg ünlü bir komünist. I. Dünya Savaşı öncesinde uluslararası sosyalist hareket içinde
önemli bir etkiye sahipti. Dünya Savaşı öncesinde savaşa karşı çıktı. Hapsedildi. 8 Kasım 1918
tarihinde serbest bırakıldı. 14 Aralık günü Spartaküs Hareketi’nin yeni programını yayımladı ve 1 Ocak
1919 tarihinde, diğer iki grupla birlikte, Almanya Komünist Partisi’nin kurucuları ve önderleri arasında
yer aldı. Karşı olmasına rağmen ayaklanma kararına uydu. Başlayan ayaklanma, sosyal demokratların
önderi Friedrich Ebert’in emri üzerine sağcı güçlerce bastırıldı ve Rosa Luxemburg ile Karl Liebknecht
yakalandılar. Rosa Luxemburg tüfek dipçikleriyle dövüldükten sonra, kafasına sıkılan bir kurşunla
öldürüldü ve cesedi su kanalına atıldı. Karl Liebknecht de vurularak öldürüldü.

ROSA LUXEMBURG VAKFI’NI ALMAN DEVLETİ FİNANSE EDİYOR
Adını komünist Rosa Luxemburg’dan alan bu vakıf parasını nereden buluyor?
Rosa Luxemburg Vakfı’nın 2008 yılında yayımlanan 2007 yılı faaliyet raporuna göre, bu örgütün
toplam geliri 17 milyon 323 bin Euro imiş. Bu paranın 17 milyon 258 bin Euro’luk bölümünü
emperyalist Alman devleti vermiş.
İnsanın inanası gelmiyor. Rosa Luxemburg komünistti; Alman devletine karşı ayaklandı; sosyal
demokrat Friedrich Ebert’in emriyle sağcı milislerce yargılanmadan vahşice öldürüldü. Aynı Alman
devleti, Rosa Luxemburg’un saygın adını kullanarak, Alman emperyalizminin finanse ettiği bir örgüt
oluşturuyor ve uluslararası camiaya salıyor.
Solculuğun herhalde ilk kıstaslarından biri, emperyalistlerden para almamaktır.
Rosa Luxemburg Vakfı’nın 2006 yılındaki toplam 13 milyon 926 bin Euroluk gelirinin 13 milyon 870
bin Euro’luk bölümü, emperyalist Alman devletinin bağışıydı. 2005 yılındaki 11 milyon 830 bin
Euro’luk toplam gelirin 11 milyon 784 bin Euro’luk bölümü de Alman devletinin katkısıydı.
2007 yılında 17 milyon 258 bin Euro’luk toplam devlet katkısının 8 milyon 517 bin Euro’luk
bölümü, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı’nın projeler için ayırdığı paraydı. İçişleri Bakanlığı 4
milyon 192 bin Euro, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı da 3 milyon 142 bin Euro katkıda bulunmuştu.
Geriye kalan para da aralarında Dışişleri Bakanlığı’nın da bulunduğu diğer devlet kurumlarından
sağlanmıştı.
Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin en önemli sorunlarının sorumlusu emperyalizmdir.
Almanya da, dünyanın en güçlü emperyalist devletlerinden biridir. Kapitalizm Almanları iyice
bencilleştirmiştir. “Alman usulü” lafı boşuna çıkmamıştır. Kapitalizmin bu denli çarpıttığı ve
bencilleştirdiği insanlar, babalarının hayrına mı 2007 yılında 17 milyon Euro harcadılar?
Rosa Luxemburg’un saygın adı, Alman emperyalizminin oltasındaki yemdir. Bu yeme aldanmak
DİSK’in 12 Eylül öncesindeki geleneğine aykırıdır.
Rosa Luxemburg’un saygın adına kanarak Alman emperyalizminin oltasına yakalananları uyarmak
bizlerin görevidir. Ama Rosa Luxemburg’un onurlu adıyla ilgilenmeden, emperyalist Alman devletinin
dağıttığı paraların peşinde olanların hak ettiği sözler başkadır.

