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Avrupalı işçi neyin derdinde? Amaçları, azgelişmiş ülkelerde sömürülen işçilerle birlikte 
sermayeye karşı uluslararası bir direniş cephesi mi kurmak? Yoksa, dertleri başka mı? 
 
Dertleri başka tabii. 
 
Değerli gazeteci ve yazar Atilla Özsever’in Radikal Gazetesi’ndeki yazısında bu durum 
açıkça görülüyor. 29 Ocak 2007 günlü gazetede yer alan habere göre, DİSK’e bağlı Gıda-İş 
Sendikası ile Rosa Luxemburg Vakfı İstanbul’da ortak bir toplantı düzenlemişler. Bu 
toplantıda Berlin’deki Siemens Bosch işyeri temsilcilerinin başkanı olduğunu belirten Güngör 
Demirci, Almanya’da yaşadıklarını anlatmış: “İki yıl önce bizim işyerini kapatmak istediler. 
Fabrikayı Çerkezköy’e yada Polonya’ya taşıyacaklardı. Bizim fabrikada 1025 işçi çalışıyor 
Bunun 180’i Türk. Türkler sayıca az olmasına rağmen Alman işçilerin de desteğiyle işyeri 
temsilciliği başkanlığına seçildim. Türkiye’de işçi ücretleri düşük olduğu için işveren daha 
fazla kar etmek amacıyla fabrikayı Çerkezköy’e taşımak istiyordu. Mücadelemiz tam iki yıl 
sürdü ama sonunda kazandık… Sendikamız IGMetall işverenle bir toplu sözleşme imzaladı. 
Dört yıl süreyle fabrika taşınmayacak. Sadece emekliliği gelen 100 işçi zamanla azaltılacak.” 
 
Benzer bir olay 2003 yılında yaşanmıştı. Belçika’da Genk şehrindeki Ford fabrikası, bazı 
araçların üretimini başka ülkelere kaydıracağı için 9 bin kişilik işgücünün yaklaşık olarak üçte 
birini işten çıkaracaktı. 2 Ekim 2003 tarihinde eylemler başladı. Bu eylemler sonucunda bu 
plandan vazgeçildi. Şirket, yeni bazı araçlarını bu işletmede üretme kararını açıkladı.  
 
Bu tür haberleri çoğaltmak mümkün. Bunların hepsinin ortak noktası, işçilerin, sermayeye 
karşı değil, sermayenin belirli bir politikasına karşı mücadele etmesi. Alman veya 
Belçika işçileri, iş olanaklarını başka ülkelere yitirmemek için mücadele ediyorlar. Bu süreçte 
de, enternasyonalist değiller; tam tersine, fabrikayı kendi ülkelerinde tutabilmek için ilginç 
ittifaklar yapıyorlar. Ayrıca, bunun karşılığında ücretler ve çalışma koşullarından hangi 
tavizleri verdikleri de genellikle pek açıklanmıyor.  
 
Örneklerdeki Alman ve Belçika işçilerinin amacı, ulusötesi şirketlere karşı dünyanın diğer 
bölgelerinin işçileriyle geniş bir cephe oluşturmak değildir. Sermayenin iyice küreselleşmesi, 
enternasyonalizmi güçlendirmemektedir. Tam tersine, amaçlanan, ulusötesi şirketlerin 
Almanya’da ve Belçika’da yatırım yapmasının sağlanmasıdır.  
 
Alman ve Belçika işçisi bunu niçin istiyor? 
 
Kısa vadeli somut çıkarları bunu gerektirdiğinden. 
 
Alman ve Belçika işçisi, gelişkin bir sosyal güvenlik sisteminden yararlanmaktadır. Bu sosyal 
güvenlik sistemi, işçilerin ve işverenlerin ödediği primlerden ve devletin katkılarından finanse 
edilmektedir. Ulusötesi şirketler, yatırımlarını başka ülkelere kaydırdıklarında, Alman ve 
Belçika sosyal güvenlik sistemleri büyük darbe yemektedir.  
 
Taşınan her fabrika, Alman ve Belçika işçilerinin işsiz kalması demektir.  
 
İşsiz kalan her işçi, sosyal güvenlik sistemine işçilerin ve onlar adına işverenlerin ödediği 
primlerde bir azalma anlamına gelmektedir.  
 
Ayrıca, geçmişte Almanya’da veya Belçika’da faaliyet gösteren ve karlarını bu ülkede 
gerçekleştirip vergilerini bu ülkeye ödeyen şirketler, sosyal güvenliğin finansmanına bu yolla 



da katkıda bulunmaktaydı. Şimdi üretim birimlerinin azgelişmiş ülkelere ve Çin Halk 
Cumhuriyeti’ne kaydırılmasıyla birlikte, Alman ve Belçika devletleri, bu vergilerden mahrum 
kalmaktadır.  
 
Bu koşullarda, Alman ve Belçika işçilerinin ve devletlerinin çıkarları da daha 
yakınlaşmaktadır. Enternasyonalizm değil, kendi milli devletleriyle daha yakın bir bütünleşme 
söz konusu olmaktadır. 
 
Alman, Belçika, Fransız, İsveç ve diğer emperyalist ülkelerin işçileri mücadele ediyor; ama ne 
için? Enternasyonalizm için mi? Hayır. Kendi devletleriyle elele, ulusötesi şirketlerin 
yatırımlarını kendi ülkelerinde tutmak için.  
 
Bu mücadeleden, ana mücadele ekseni anti-emperyalist olan Türkiye işçi sınıfı ve 
sendikacılık hareketine bir hayır gelir mi, sanıyorsunuz? Bugüne kadar ne hayır geldi ki 
zaten? 
 


