GELEN PARALAR KARŞILIĞINDA NE GİDECEK?
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22 Eylül 2011 günü üç işçi konfederasyonunun temsilcilerinin onay verdikleri Sendikalar Kanunu
taslağında sendikaların gelirleri ile ilgili düzenlemede şu hüküm yer almaktadır:
“Kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, esnaf ve küçük sanatkâr kuruluşları ile
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından mali yardım ve bağış alamazlar.
“İşçi kuruluşları, işverenler ve bu Kanuna göre ve diğer kanunlara göre kurulan işveren
kuruluşlarından; işveren kuruluşları da işçilerden ve bu Kanun ve diğer kanunlara göre kurulu işçi
kuruluşlarından yardım ve bağış alamazlar. Kuruluşlar, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan
Bakanlığa önceden bildirimde bulunmak suretiyle ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların
bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.”
Özetleyeyim.
İşçi örgütleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinden, ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarından ve
ülkemizin yukarıda sayılan diğer kuruluşlarından mali yardım ve bağış olamazlar.
İşçi örgütleri, “yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan” yalnızca önceden Bakanlığa bildirimde
bulunmak koşuluyla, aynî ve nakdî yardım alabilirler.
Bu nasıl bir anlayıştır?
Tekrar edeyim.
Türkiye’de kurulmuş bir işçi örgütünün Türkiye’den yardım alması yasak, yabancı ülkelerden
yardım alması serbest.
Yürürlükteki mevzuatta yabancılardan yardım alma konusunda uygulanan kısıtlama ve
yasaklamalar, bu düzenlemeyle kaldırılıyor.
Bazıları diyecek ki, “kişi, kurum ve kuruluş” işçi örgütüdür; yardım da enternasyonalist veya
uluslararası dayanışmadır.
Güldürmeyin insanı.
Önce bu maddede “işçi örgütü” ifadesi yok. Taslaktaki düzenlemeye göre, Alman istihbarat
örgütünün kullandığı bir vakıf da, Fransız İçişleri Bakanlığı da, Soros da, CIA’nın kullandığı yüzlerce
“Sivil Toplum Örgütü”nden biri de, hatta Hollanda işverenler örgütü veya İsveç’teki bir kamu kuruluşu
da bizim sendikalara para verebilecek.
Böyle bir anlayış nasıl savunulabilir?
Böyle bir uygulamayı Sendikalar Kanunu taslağına nasıl bir düşünceyle koyarlar?
Hadi bu sorulara bir biçimde yanıt verdiniz, üç işçi konfederasyonu böylesine bir konuya nasıl onay
verir?
Avrupa Birliği’nden, şu anda can çekişen bir emperyalist bloktan, para almak bu örgütler için bu
kadar mı önemli?
Bırakın bir vatanseveri, onurlu bir insan veya sadece bir insan, kendi devletinin kurumlarından
para almamayı ve buna karşılık yabancı bir devletin kurumlarından kolayca para alabilmeyi nasıl
kabullenebilir? Kendini böyle nasıl aşağılatabilir?
Gerçekten anlamakta, açıklamakta zorluk çekiyorum.
Dünyada kapitalizmin üçüncü küresel krizi yaşanıyor.
Tüm ülkelerde devletler harcamaları kısmaya çalışıyor.
Bu kriz koşullarında çeşitli devletler ve beceriksiz bir devlet kurma girişimi olan Avrupa Birliği,
Türkiye’deki işçi örgütlerine para verecek.
Niçin verecek?
Daha önce de yazdım. Emperyalistler, ancak kaz gelecek yerden yumurta esirgemezler.
Verilen yumurtanın karşılığında sizin vermek zorunda kalacaklarınızı çocuklarınıza ve torunlarınıza
nasıl açıklayacaksınız?

Çocuklarınız, para karşılığında emperyalistlere istihbaratçılık yaptığınızı, aldığınız paranın hakkını
vermek için emperyalist politikalar karşısında sessiz kaldığınızı ve hatta onları savunduğunuzu
söylediklerinde, utanmayacak mısınız?
“Bize yabancılardan aldığın parayı mı yedirdin?” dediklerinde vicdanınız sızlamayacak mı?
Bunların uluslararası dayanışma olduğu yalanını söyleyebilecek misiniz yüzünüz kızarmadan? Bu
yalana inanacaklarını mı sanıyorsunuz?
Yapmayın n’olur. Emperyalistlerin kanlı parasıyla lüks otellerde eğitim adı altında eğlenenlerin
emperyalistlere bir biçimde hizmet ettiğini unutmayın. Kendi devletinizden almadığınızı
emperyalistlerden almayı bu kadar kolayca kabullenmeyin. Bu tasarının hiç olmazsa bu maddesine
karşı çıkın.

