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Sendikalarımızı taramak lazım. Acaba Norveç Sendikalar Konfederasyonu’ndan doğrudan 
veya uluslararası sendikal örgütler aracılığıyla ortak proje yapma adı altında para alan 
örgütümüz var mı? 
 
Norveç işçi sınıfı olağanüstü enternasyonalisttir. Örneğin, koskoca Kanada’nın merkezi işçi 
örgütü olan CLC, 1998-2000 döneminde gelişmekte olan ülkelere her yıl için 1,7 milyon Dolar 
yardımda bulunmuşken, Kanada’nın yanında küçücük kalan Norveç’in işçi sendikaları 
konfederasyonunun (LO) aynı dönemde yardım amacıyla yıllık harcaması 3 milyon Doların 
üstündedir (ICFTU, “Summary Report on Trade Union Development Co-Operation,” 2001, 
s.7-8). Norveç işçi sınıfının bu enternasyonalist tavrı karşısında insanın gözleri yaşarıyor. 
Azgelişmiş ülke işçileri için böylesine büyük fedakarlıklarda bulunan enternasyonalist Norveç 
işçi sınıfı, Allah bilir, eğitim projeleri adı altında para vermenin ötesinde daha başka hangi 
alanlarda işbirliği yaparlar, destek verirler.  
 
Ancak işin aslı bu kadar basit değil. Önce, para vermenin ötesinde herhangi bir destekleri 
yok. Ayrıca, bu para işinde de başka numaralar var. 
 
Norveç Sendikalar Konfederasyonu (LO) yaptığı bu harcamanın yüzde 80’ini Norveç 
Devleti’nden alıyor. 2002 yılı Haziran ayında Konfederasyonun uluslararası ilişkiler 
sorumlusu ile yapılan bir görüşmede şu ifade yer almış: “Devletin finansmanı… 
Konfederasyon’un üye örgütlerden belirli bir derecede bağımsız olmasını sağlamaktadır.” 
(Cumbers, Andy, “Contrasting Internationalisms: Developing International Solidarity in the 
British and Norwegian Trade Union Movements,” September 2003, s.20). Düşünebiliyor 
musunuz? “Devletin finansmanı, üye örgütlerden bağımsızlığı sağlamış.” Konfederasyon’un 
uluslararası ilişkiler sorumlusu, üye örgütlerden “bağımsız” olmak için “Norveç Devletine” 
bağımlı olmayı tercih ettiğini açıkça söylüyor.  
 
A. Cumbers, Norveç Sendikalar Konfederasyonu’nun uluslararası faaliyetlerinde devlet 
finansmanının, halen iktidarda bulunan Merkez Sağ Koalisyon Hükümeti döneminde arttığını 
da belirtiyor. Norveçliler gerçekten çok ilginç. Norveç işçi sınıfı enternasyonalist; ama 
Norveç’in Merkez Sağ Koalisyon Hükümeti işçi sınıfından da, sosyal demokratlardan da daha 
enternasyonalist. Bu işte bir bit yeniği yok mu, sizce de? 
 
Norveç Sendikalar Konfederasyonu tarafından 2000 yılı çalışmalarıyla ilgili olarak yayınlanan 
raporda, uluslararası faaliyetlere ilişkin bazı rakamlar verilmiş. 2000 yılında Norveç 
Sendikalar Konfederasyonu uluslararası faaliyetlerinde 27,1 milyon Norveç Kronu harcama 
yapmış. Bu paranın 21,9 milyon Kronluk bölümünü Norad isimli bir kuruluştan almış. 
Konfederasyon’un raporunda Norad’ın ne olduğu belirtilmiyor (LO, Annual Report-2000, 
s.7). Norad’ın ne olduğunu Norad’ın kendisinden öğreniyoruz.  
 
Norad, Norveç Devleti’nin Kalkınma İşbirliği Örgütü. Norveç Devleti, bir taraftan emperyalist 
blok içinde uluslararası düzeyde bir sömürüden payını alıyor, diğer taraftan emperyalizmin 
yol açtığı yoksullukla mücadele eder gibi bir görünüm vermeye çalışıyor. ABD’nin Irak’a 
demokrasi götürmesi neyse, Norveç’in ve diğer emperyalist ülkelerin “kalkınma yardımı” da 
odur. Norad, bu faaliyeti içinde çeşitli “sivil toplum örgütleri” ile işbirliği yapıyor. Bu “sivil 
toplum örgütleri”nden biri de, Sendikalar Konfederasyonu (Norad, Annual Report 2001).  
 
Peki, Norveç işçi sınıfının temsilcisi Sendikalar Konfederasyonu (LO) emperyalizme ve onun 
beyni ve sözcüsü olan IMF ile Dünya Bankası’na karşı çıkıyor mu? Kesinlikle hayır. Tam 
tersine, örgütün 2000 yılına ilişkin yukarıda sözü edilen raporunda “Uluslararası Para Fonu, 



çalışma yaşamına ilişkin temel standartların uygulanmasını teşvik etme konusundaki 
kararlılığını açıklamıştır” deniliyor. Ayrıca, “Dünya Bankası, ülkelere ilişkin stratejilerinde, 
görevlilerinin, ILO’nun çalışma yaşamına ilişkin temel standartlarına saygı gösterilip 
gösterilmediğini de incelemelerine karar vermiştir ve bu amaçla, ILO ve ICFTU ile işbirliği 
içinde, bir dizi araç hazırlamaktadır” diyebiliyor (s.10). 
 
Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi emperyalizme ve sömürüye karşı mücadelesinde 
bu Norveç işçi sınıfıyla mı ittifaka girecek? Norveç işçi sınıfından gelecek hayır Allah’tan 
gelsin.   
 


