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Avrupa Birliği emperyalistleri ile işbirliği içinde olan sendika yöneticilerinden biri 
geçenlerde yaptığı bir açıklamada yine zevahiri kurtarmak için, “biz emeğin 
Avrupa’sından yanayız” gibi bir şeyler söyledi. Bu kişi, aynı zamanda Avrupa Birliği 
emperyalizminin anti-demokratik müdahalelerinin Türkiye’nin demokratikleştirilmesine 
katkıda bulunacağına inananlardandır. 
 
Emperyalizm geriletilmeden ve Avrupa işçi sınıfı anti-kapitalist bir çizgiyi 
benimsemeden, “emeğin Avrupa’sı,” ya da daha doğru bir deyişle, “işçi sınıfının 
Avrupa’sı” olabilir mi?  
 
Bugün Avrupa’da halkın yaklaşık yüzde 90’ı işçi sınıfındandır. Bu ülkelerde 
parlamenter demokrasi işlemektedir.  
 
Bu durumda, Avrupa Birliği emperyalizminden demokrasi umup, “emeğin Avrupa’sı”nı 
bekleyenler büyük bir çelişki yaşamaktadır.  
 
Eğer Avrupa, başka ülkelere demokrasi götürecek kadar demokratsa, buralarda 
demokrasi de vardır ve halkın ortalama yüzde 90’ını işçi sınıfının oluşturduğu 
ülkelerdeki hükümetler, işçi sınıfının desteğine sahip hükümetlerdir. Diğer bir deyişle, 
sermayenin Avrupa’sı ile emeğin Avrupa’sı arasında bir fark yoktur; veya emperyalist 
sömürü devam ettiği sürece Avrupa işçi sınıfından hayır beklemek hayaldir. Eğer 
Avrupa’da demokrasinin olduğu kabul ediliyorsa ve insanların salak olmadığı 
biliniyorsa, durumdan başka sonuç çıkarmak olanaklı değildir.  
 
Eğer Avrupa’da demokrasi yoksa, Avrupa’dan demokrasi beklemek yanlıştır; 
Avrupa’ya karşı açık tavır alıp, Avrupa Birliği’ne karşı mücadele etmek gerekir.  
 
Emperyalist sömürüye maruz kalan bir ülkenin işçi sınıfı, anti-kapitalist 
olmadan da anti-emperyalist olabilir. Ancak, emperyalist sömürünün olduğu 
koşullarda emperyalist bir ülkenin işçi sınıfının anti-kapitalist olmadan anti-
emperyalist olması mümkün değildir. Emperyalist ülkelerde büyük bir bunalım-
çöküntü yaşanmadan ve/veya dünya ölçeğinde güçlü bir siyasal alternatif 
bulunmadan, emperyalist ülkelerin işçi sınıflarının büyük kesimlerinin anti-
kapitalist olmasını beklemek de hayalciliktir.  
 
Bugün emperyalist ülkelerin işçi sınıflarının talepleri, anti-kapitalist yeni bir 
düzen değil, “sosyal Avrupa”dır. “Sosyal Avrupa” talebi ise emperyalist 
sömürü ile çelişmez; tam tersine, emperyalist sömürü ile mümkündür. Bunu 
çok iyi bilen AB ülkelerinin işçi sınıfları da, kendi emperyalist devletleriyle 
birlikte hareket etmekte ve ilişkilerini her geçen gün daha da geliştirmektedir. 
 
“Biz sermayenin Avrupa’sına karşıyız; Avrupa işçileriyle emeğin Avrupa’sını 
kuracağız” söylemi, AB emperyalizminden para almanın günahını gizlemek için 
uydurulmuş bir ifadedir. Anti-kapitalist olmayan bir emperyalist ülke işçi sınıfının anti-
emperyalist mücadelede müttefikimiz olacağını düşünmek, düşmanın müttefikinden 
yardım beklemektir. 


