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Irak bugün emperyalistlerin açık işgali altında. Bu işgal, son günlerde kitle iletişim araçlarına 
da yansıdığı gibi, büyük bir vahşet gerçekleştiriyor. Emperyalistler, Irak halkının onurlu ve 
kahramanca direnişini kırabilmek için, işkenceye başvuruyorlar. Irak halkına “emperyalist 
demokrasi”yi öğretiyorlar.  
 
Amerikan sendikaları ne yapıyor? Amerika işçi sınıfının temsilcisi olan AFL-CIO, Amerikan 
askerlerine destek kampanyası açtı. Örgütün internet sitesinde kapsamlı bir destek çağrısı 
yer alıyor (www.aflcio.org/aboutunions/troops). Sitedeki destek mesajında, Irak’taki 
askerlerin yanı sıra, onların ABD’deki ailelerine de, bebek bakıcılığından yiyecek götürmeye 
kadar birçok alanda yardımda bulunulması çağrısı yer alıyor. Amerikan işçi sınıfı içinde tabii 
ki savaş karşıtları var. Ancak Amerikan işçi sınıfının çok büyük bir bölümü savaşı destekliyor. 
Savaş karşıtlarının sayısı artacak, tabii. Ancak bu artışın asıl nedeni, Irak’lı bağımsızlık 
savaşçılarının ABD’ye gönderecekleri tabutlar olacak. Aynen Vietnam Savaşı’nda olduğu 
gibi.  
 
Peki, uluslararası sendikacılık hareketi ne yapıyor? 
 
14-25 Şubat 2004 tarihlerinde Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu’ndan 
(ICFTU) bir heyet, Irak’ı ziyaret etti ve birçok kişi ve kuruluşun yanında sendikalarla görüştü. 
Bu ziyaret konusunda 27 Şubat 2004 tarihinde ICFTU tarafından bir basın bildirisi 
yayımlandı. Ancak, geziye ilişkin kapsamlı bir rapor, İngiliz Sendikalar Konfederasyonu 
(TUC: Trade Union Congress) tarafından hazırlandı ve TUC’un internetteki sitesine kondu 
(www.tuc.org.uk/international/tuc-7859-f0.pdf). 
 
TUC Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Owen Tudor tarafından 
hazırlanan rapor, iki yanıyla çok ilginç. 
 
Birincisi, işgale karşı en küçük bir tavrın alınmamış olması. TUC, işgali veri kabul ediyor. 
Zaten, TUC’un Irak’a yönelik emperyalist saldırı konusundaki tavrı olumsuz değildi. Raporda, 
Irak’ta sendikal hak ve özgürlükler konusundaki yetersizlikler dile getiriliyor. Ancak, Irak’ın 
emperyalist güçlerin işgali altında bulunduğu, demokrasinin olmadığı, bağımsızlığın ve ulusal 
egemenliğin bulunmadığı koşullarda da sendikal hak ve özgürlüklerin olamayacağına veya 
bir anlam ifade etmeyeceğine kesinlikle değinilmiyor. Sendikal haklardan söz edilirken, “son 
biçimi Irak Yönetim Konseyi tarafından verilen ve Büyükelçi Bremer tarafından kabul edilen” 
ifadesi kullanılıyor. Bilindiği gibi, Büyükelçi Bremer, ABD’nin sömürge valisidir.  
 
İkinci nokta, TUC raporunda sık sık geçen “Kürdistan” adıdır. TUC Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Başkanı’nın internette yayınlanan raporunda, Irak’ın kuzeyinden ayrı bir devlet gibi, 
“Kürdistan” olarak söz edilmektedir. Bir yerde de “Irak ve Kürdistan” denmektedir. İngiliz 
Sendikalar Konfederasyonu, İngiliz ve ABD emperyalizminin politikaları doğrultusunda, Orta 
Doğu’da bir Kürdistan kurmuştur bile.  
 
İşçi sınıfının uluslararası dayanışması ancak ICFTU heyetinin Irak’ta sendikal hareketin 
sorunlarını ele alırken, emperyalist işgale karşı çıktığı, demokrasinin olmazsa olmaz koşulu 
olan bağımsızlık ve ulusal egemenlik konularına gereken önemi verdiği zaman 
gerçekleştirilebilir.  
  
 


