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Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) ile Dünya Emek 
Konfederasyonu (WCL), 1-3 Kasım 2006 günleri Viyana’da düzenledikleri ortak genel 
kurulda, Uluslararası Sendika Konfederasyonu (ITUC) adıyla yeni bir örgüt oluşturdu. 
Yeni örgüt, 154 ülkede bulunan 306 sendikal merkeze üye 168 milyon işçiyi temsil ettiğini 
ileri sürmektedir.  
 
Bu birleşme, uluslararası sendikacılık hareketini yakından izleme olanağı bulunmayan 
iyiniyetli bazı kişilerce büyük bir coşkuyla karşılandı.  
 
Halbuki uluslararası sendikacılık hareketini çok iyi bilen Dan Gallin, iki yıl önce bu 
birleşme konusunda yayınladığı makalesinde bir birleşmenin hiçbir anlam ifade 
etmediğini ileri sürüyordu.  
 
Dan Gallin, uluslararası sendikacılık hareketinde çok önemli bir isimdir. Gallin, 1965 
yılından 1997 yılına kadar 32 yıl aralıksız Uluslararası Gıda ve Bağlantılı İşler İşçileri 
Sendikaları Federasyonu’nun (IUF) genel sekreterliğini yaptı. Eski adıyla uluslararası 
işkolu federasyonları (ITS),  yeni adıyla küresel sendika federasyonlarında (GUF) çok 
saygın bir yeri vardır. IUF Genel Sekreteri iken, ICFTU Yönetim Kurulu’nda uluslararası 
işkolu federasyonlarını temsil ederdi. 
 
Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (ICFTU) 18. Genel Kurulu 5-10 
Aralık 2004 günleri Japonya’da Miyazaki’de toplandı. Birleşme konusu bu genel kurulda 
karara bağlandı. Bu konuda, 17 Ağustos 2004 tarihinde Dan Gallin’in önemli bir yazısı 
yayımlandı (“Not with a bang; but with a whimper: The ICFTU/WCL merger is no 
laughing matter”).  
 
Dan Gallin bu yazısında bu birleşmeyle dalga geçmektedir. “ICFTU son onyıllar boyunca 
hangi önemli mücadeleyi başlattı? WCL böyle bir şey yaptı mı? ETUC ciddi bir mücadele 
örgütledi mi?” diye soruyor ve kocaman bir “Hayır” yanıtı veriyor. “Bu örgütlerin herhangi 
biri toplumumuzda hakim olan güç yapılarını ciddi bir biçimde sıkıntıya sokan bir iş yaptı 
mı?” diye soruyor, yine “hayır” yanıtını veriyor. ETUC’un finansmanında Avrupa 
Komisyonu’nun (Avrupa Birleşik Devletleri’nin hükümetinin) rolünü hatırlatıyor. Bu 
örgütlerin IMF ve Dünya Bankası ile yaptığı görüşmeleri sert biçimde eleştiriyor. Bu 
örgütlerin güç gösterisi için üye sayılarını belirttiklerini söylüyor, ancak işçilerin çoğunun 
bu örgütlerin adını bile bilmediğini hatırlatıyor. ICFTU’ya bağlı örgütlere üye işçi sayısı 
151 milyon; WCL’ye bağlı örgütlerin üye sayısı 26 milyon. Bu iki örgütün birleşmesiyle 
ilgili olarak da şöyle diyor: “151 kere sıfır, sıfırdır; 26 kere sıfır sıfırdır; sıfır artı sıfır, eşittir 
sıfır”dır. 
 
Peki, bu birleşme niçin oldu? 
 
Dört-beş yıl önce Rusya sendikaları ICFTU’ya üye oldu. Rus sendikalarının en büyüğü, 
28,0 milyon üyeli FNPR’dir. Ayrıca, VKT’nin ve KTR’nin her birinin 1,3 milyon üyesi 
vardır. Rus sendikalarının toplam üye sayısı 30,6 milyondur. Buna karşılık, ABD, 
İngiltere, Almanya gibi ülkelerin sendikalarının üye sayısı bunun çok altındadır. Rus 
sendikalarının ICFTU üyeliğine kabul edildiği ICFTU Yönetim Kurulu toplantısında ben de 
bulunuyordum. Emperyalist ülke sendikalarının bir bölümünün temsilcilerinin yaptıkları 



konuşmalarda, Ruslar geldikten sonra ICFTU’nun iç dengelerinin nasıl değişeceği 
konusunda kaygılar ifade edilmişti.  
 
ICFTU üyesi önemli sendikal merkezlerin üye sayıları aşağıda sunulmaktadır. 
 
Rusya  FNPR  28,0 milyon üye 
ABD  AFL-CIO   8,8 milyon üye 
Hindistan INTUC    8,8 milyon üye 
İngiltere TUC    8,5 milyon üye 
Almanya DGB    7,0 milyon üye 
Japonya RENGO   6,5 milyon üye 
Hindistan HMS    5,4 milyon üye 
İtalya   CGIL    5,3 milyon üye 
Arjantin CGT    4,4 milyon üye 
İtalya   CSIL    4,3 milyon üye 
 
Dünya Emek Konfederasyonu ise Avrupa merkezli bir örgüttür. ICTFU ile WCL 
birleşmesinin arkasındaki önemli nedenlerden biri, Rusya, Hindistan ve Arjantin gibi 
ülkelerin birleşik gücünü kırmak, emperyalist ülkelerin sendikalarının (Engels’in 
ifadesiyle, burjuva proleterlerin) uluslararası sendikacılık hareketi içindeki ağırlığını ve 
belirleyiciliğini sürdürmektir.  
 
Ayrıca, birleşen yapı dünya işçilerini temsil etmemektedir. Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki 
işçileri temsil eden Tüm Çin Sendikalar Federasyonu (ACFTU) tek başına 150 milyon 
üyeye sahiptir. Ayrıca, Dünya Sendikalar Federasyonu ve diğer bazı bölgesel sendikal 
merkezler de önemli sayıda işçiyi temsil etmektedir. 
 
Bu koşullarda, Dan Gallin’in söylediklerine eklenecek bir şey yok: “151 kere sıfır, sıfırdır; 
26 kere sıfır sıfırdır; sıfır artı sıfır, eşittir sıfırdır.”  
 


