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Bu slogan, Yunan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (GSEE) 15-18 Mart 2001 
tarihlerinde Atina’da yapılan 30. Genel Kurulu’nda, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu 
(ETUC) Genel Sekreteri Emilio Gabaglio kürsüye çıkıp konuşmaya başladığında, 
delegasyonun yaklaşık yarısı tarafından ardı ardına 4-5 kere topluca atıldı. Emilio Gabaglio, 
Yunanca bilmediği için, ne dendiğini ancak konuşması bittikten sonra anlayabildi. Ancak 
kendisine karşı ciddi bir tepki olduğunu kavradı.  
 
Bugüne kadar birçok ülkede sendika genel kurullarına katıldım. İlk kez Avrupa Sendikalar 
Konfederasyonu Genel Sekreterine bu tür bir tepkinin açıkça ifade edildiğine tanık oldum. 
Daha sonra, delegelerden biriyle yaptığımız özel görüşme sırasında, bu tepkinin önceden 
hazırlandığını öğrendim.  
 
Bu tepki niçin ortaya çıktı? 
 
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, ne yazık ki, bugün Avrupa Komisyonu’nun (oluşmakta 
olan Avrupa Birleşik Devletleri’nin Hükümetinin) paralelinde davranan bir örgütlenme. Avrupa 
Sendikalar Konfederasyonu, faaliyetlerinde harcadığı paranın yaklaşık yüzde 85’ini Avrupa 
Komisyonu’ndan alıyor. Avrupa Komisyonu da, bunun karşılığını tabii ki alıyor; parayı veren 
düdüğü çalar.  
 
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu izlediği sendikal politikada, işçi sınıfının uluslararası ve 
ulusal düzeyde karşılaştığı ve karşılaşacağı en önemli sorunları çözmeye çalışmak yerine, 
uzlaşmacı bir çizgi izliyor; Avrupa Komisyonu ve işverenlerle “sosyal ortaklık” anlayışı içinde 
“Avrupa sosyal modeli” adı verilen modeli korumaya çalışıyor.  
 
1950’li yıllarda Amerikan sendikalarının çoğu ABD hakim sınıflarının iç ve özellikle de dış 
politikasının bir aracı konumundaydı. Günümüzde Avrupa Sendikalar Konfederasyonu da 
oluşmakta olan Avrupa Birleşik Devletleri’nin özellikle dış politikasında Avrupa Komisyonu ile 
tam bir işbirliği içinde.  
 
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu günümüzde tam bir özelleştirmeci politikayı savunuyor. 
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, çokuluslu veya ulusötesi şirketlerin artan gücü 
karşısında işçi sınıfının uluslararası dayanışmasını örgütlemek için parmağını kıpırdatmadı 
ve kıpırdatmıyor. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, ulusötesi sermayenin çıkarlarını 
korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan Çoktaraflı Yatırım Anlaşmasına karşı da tamamiyle 
sessiz kaldı. Taşeronlukla ve kaçak işçilikle mücadele konusunda bir girişim söz konusu 
değil. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun tüm perspektifi Avrupa Birliği ile sınırlı. 
Avrupa’nın Avrupa Birliği dışındaki ülkelerinde sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi için 
uluslararası işbölümü, yardımlaşma ve dayanışmayı da örgütlemeye çalışmıyor. Avrupa 
Sendikalar Konfederasyonu’nun yaptığı, Avrupa’daki işçilerin bir bölümünün bir dönemki işçi 
aristokratlığı çizgisini korumak; bunun karşılığında da bir bedel ödemek. Halbuki ulusötesi 
sermayenin artan gücü ve her gün dünyanın yeni bir yerinde patlak veren krizler, Avrupa 
Birliği’nde de işsizliği, yoksulluğu, adaletsizliği, eşitsizliği artırıyor, sendikal harekete darbeler 
indiriyor. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun gerçekten Avrupa ölçeğinde bir mücadele 
merkezi olması, dünyada sosyal devlete yönelik saldırının püskürtülmesinde önemli bir katkı 
sağlayacaktır. 
 
Yunan işçi sınıfı, bu gerçeği iyi kavramış. Herhalde onun için, Yunan Genel İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu’nun Genel Kurulunda, bu politikanın mimarı olan Emilio Gabaglio, 
“ÇOKULUSLU ŞİRKETLERİN UŞAKLARI, DEFOLUN” biçiminde protesto edildi. 


