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Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımına ilişkin görüşmeler 3 Ekim’de başladı. Avrupa Birliği 
müktesebatında sendikal hak ve özgürlüklere ilişkin hiçbir düzenleme olmadığını tekrar tekrar 
yazdım. Avrupa Komisyonu’nun ilerleme raporlarında sendikal haklar konusunda yer alan 
değerlendirmelerin, bu nedenle, hiçbir anlamı yoktur. Görüşmeler sırasında Türkiye 
mevzuatının yalnızca AB müktesebatına uydurulması esastır. İlerleme raporları da 
müktesebata dahil değildir. Bu nedenle, ilerleme raporlarındaki bazı önerilerden hareket 
ederek, AB sürecinin Türkiye’de sendikal hak ve özgürlükler açısından olumlu sonuçları 
olacağını söyleyenler, ya durumdan habersizdir, ya da iyi niyetli değildir.  
 
AB’nin Türkiye’de sendikacılığa katkısı değil, tam tersine, büyük zararı söz konusudur. Diğer 
bir deyişle, Türkiye’de sendikacılığa Avrupa Birliği sürekli yeni darbeler indirmektedir.  
 
Türkiye’de sendikacılık hareketinin zayıflamasının en önemli nedeni, sürekli artan işsizliktir. 
Türkiye’de mevzuattan kaynaklanan sorunlar vardır; bunları aşmak olanaklıdır. Ancak artan 
işsizliğin yol açtığı ürkeklik ve hatta korku, sendikalaşmayı hızla geriletmektedir. Mevzuatı 
istediğiniz kadar demokratikleştirin, işsizlik belası olduğu sürece, sendikaların güçlenmesi 
olanaksızdır.  
 
Peki, giderek daha da artan işsizliğin sorumlusu kimdir? Emperyalizmdir; özel olarak da AB 
emperyalizmidir.  
 
AB müktesebatında olmamasına rağmen sendikal hak ve özgürlüklerin savunucusu gibi 
göstermelik bir davranış içinde bulunan AB emperyalizmi, sendikacılığa en büyük darbeyi 
indiren güçtür; işsizliğin ana nedenlerinden biridir. 
 
1995 yılında gümrük birliğine karşı çıkanlar, bir avuç insandık. Sermayedar sınıfın temsilcileri 
ve hatta bazı işçi konfederasyonlarının genel başkanları, Avrupa Parlamentosu’ndaki oylama 
öncesinde gümrük birliği lehinde görüşmeler yapmak üzere Brüksel’e gitmişti. O dönemde 
İstanbul’da Prof.Dr.Erol Manisalı’nın, Ankara’da Prof.Dr.Alpaslan Işıklı’nın önderliğinde 
düzenlenen imza kampanyalarında imzaları olanlar, bugün haklı olarak gurur duymaktadır. 
Bir dönem gümrük birliğinin savunuculuğunu yapanlar, aradan geçen 10 yıllık uygulama 
sonrasında bu ilişkinin Türkiye ekonomisi ve istihdam üzerindeki olumsuz etkisini kabul 
ediyorlar. Gümrük birliği, Türkiye’de işsizliğin artmasının ve sendikaların zayıflatılmasının 
önemli nedenlerinden biridir.  
 
Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’ye verdiği ve uygulanmasını istediği ilerleme raporlarında en 
önemli taleplerden biri, tarıma sağlanan devlet desteğinin kaldırılmasıdır. IMF’nin ve Dünya 
Bankası’nın talepleri de bu doğrultudadır. Zaten IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşları 
yöneten ikinci büyük güç, Avrupa Birliği’dir. Tarımda uygulattırılan politikalar, kırsal kesimde 
hızlı bir yoksullaşmaya ve mülksüzleşmeye yol açmakta, hızlı bir iç göçe neden olmaktadır. 
Bu da işsizliğin ve sendikaların zayıflatılmasının ana nedenlerinden biridir. 
 
Avrupa Komisyonu’nun (AB emperyalizminin) doğrudan veya IMF-DB aracılığıyla dayattığı 
diğer bir talep, özelleştirmedir. Özelleştirme uygulamaları, kapatılan veya küçültülen kamu 
kurum ve kuruluşları nedeniyle işsizliği artırmaktadır. Diğer taraftan, özelleştirmelerin özellikle 
tarım sektöründeki etkisi, yoksullaşma, mülksüzleşme ve göçtür.  
 
Avrupa Birliği, Türklerin serbest dolaşımını 1986 yılı sonuna kadar tanımış olması gerekirken, 
bu yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Avrupa Komisyonu’nun 3 Ekim 2005 tarihli müzakere 
çerçeve belgesinde, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımı durumunda bile vatandaşlarımızın 



serbest dolaşımının engellenebileceği belirtilmektedir. Buna karşılık, AB ülkeleri 
vatandaşlarının Türkiye’de çalışmalarının önündeki engeller tek taraflı olarak teker teker 
kaldırılmaktadır; Türkiye, AB’nin işsizlerine iş bulunduğu yer olmaktadır. Bunun anlamı da 
artan işsizliktir.  
 
Avrupa Birliği, PKK’ya verdiği destekle de işsizliği artırmaktadır. Bu konuyu gelecek hafta ele 
alacağım. 
 
Avrupa Birliği sendikal hak ve özgürlükleri genişletecekmiş. Hadi canım sen de. Yarattığı 
işsizlikle sendikacılığa asıl darbeyi indiren AB emperyalizmidir.  
 
  
 
 


