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Dünyada sendikal hak ihlalleri artıyor. Ulusötesi sermaye, tüm dünyada sosyalleş(tiril)miş 
kapitalizmden vahşi kapitalizme dönüş ve hakimiyetini pekiştirme çabalarını sürdürüyor. Bu 
koşullarda uluslararası dayanışma, işbirliği ve güç birliği giderek daha da önem kazanıyor. Ancak, 
bazen uluslararası dayanışma görünümü altında yapılan işlerin, gerçekte başka amaçlarla atılmış 
adımlar olduğunu da gözden kaçırmamakta yarar var. 
 
Bu değerlendirmeler yapılırken öncelikle akılda tutulması gereken nokta, hala ulusal düzeyde 
örgütlenmiş olan devletlerle, ulusötesi sermaye arasında da önemli çıkar farklılıkları ve hatta 
çelişkiler olduğudur. MAI'nin onaylanmamasında belirleyici etmen de bu olmuştur.  
 
Dünya, 1929 bunalımından daha ciddi bir ekonomik krize doğru sürükleniyor. İşçileri yakından 
ilgilendiren bir durum,  kriz nedeniyle talepte ciddi bir düşüş yaşanmasıdır. Talepteki düşüş ise iş 
olanaklarının daralmasına, işçi çıkartmalara neden oluyor. Bu koşullarda, uluslararası düzeyde 
mevcut pazarlar için devletler, ülke işverenleri ve ülke işçileri arasındaki rekabet artıyor. 
Uluslararası kriz, alternatif bir siyasal ve toplumsal yapıyı önerebilecek ve gerçekleştirebilecek 
güçlü bir uluslararası birlikteliğin bulunmadığı koşullarda, işçi sınıfı hareketinde ulusalcı eğilimleri 
de artırıyor. Ülkeler, uluslararası düzeyde pazar kapma yarışında her türlü aracı kullanıyorlar. 
Bunlar arasında, sendikal hak ihlalleri de var.  
 
1970'li yıllardan itibaren yaşanmakta olan ekonomik durgunluk ve dönemsel bunalımlar, 
uluslararası işbölümünde yeni bir yapılanmayı daha gündeme getirdi. Gelişmiş kapitalist 
ülkelerdeki sanayi kuruluşları kapanırken, dünyanın atelyeleri gelişmekte olan ülkelere taşındı. 
Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yapısal işsizlik arttı ve artıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde işsizlik 
sigortası fonları üzerindeki yük çoğaldı. Bu koşullarda, perspektifi Avrupa Birliği ile sınırlı 
sendikacılar ve işçiler, Avrupa'daki iş olanaklarının başka ülkelere kaçmasını önleme konusunda 
çeşitli yollara başvurmaya başladılar. Bunlardan biri de sendikal hak ihlalleri oldu.  
 
Diğer bir deyişle, bir kişi, kuruluş veya ülke, başka bir ülkedeki sendikal hak ihlallerini, işçi 
haklarını, insan haklarını gündeme getirdiğinde, bunun iki amacı olabilir. Birinci amaç, işçi 
sınıfının uluslararası dayanışmasıdır, işçilerin tüm dünyada belirli hak ve özgürlüklerden 
yararlanmasının önündeki engellerin kaldırılmasıdır. İkinci amaç ise, işçi haklarının ve sendikal 
hak ve özgürlüklerin arkasına sığınılarak, iş olanaklarının elden gitmesine, pazarların 
kaybedilmesine engel olmaktır.  
 
İşçi hakları ve sendikal hak ve özgürlüklerin ihlali durumunda uygulanan en etkili silah, tüketici 
boykotlarıdır. Uluslararası işçi sınıfı hareketi, henüz ulusötesi şirketlere karşı dünya ölçeğinde 
eylemler uygulayabilecek düzeyde değildir. Belirli bir hak ihlaline karşı yapılan iş, protesto 
mektupları göndermekle sınırlıdır. Tüketici boykotları ise önemli günümüzde son derece etkili bir 
araçtır. Ancak, bu araç iki amaçla kullanılabilir: Uluslararası dayanışma, pazar kapma. 
 
Bunları nasıl ayıracağız? Bir ülke, bir kuruluş veya bir kişi, Türkiye'deki sendikal hak ihlallerini, işçi 
hakları açısından yaşanan sorunları dile getirdiğinde, bunun uluslararası dayanışma niyetiyle mi, 
eleştirileri dile getirenin ülkesinin çıkarlarını korumak amacıyla mı yapıldığını nasıl ayıracağız? 
 
Öncelikle belirtilmesi gereken nokta, bu sorunun mutlaka sorulması gerektiği. Yoksa, ulusötesi 
sermayenin yeni stratejilerine karşı kendisini korumaya çalışan ülkelerin ve işverenlerin aleti 
konumuna düşmek tehlikesi var.  
 
Böyle durumlarda ben üç ölçüt kullanıyorum.  
 
Uluslararası dayanışma adına yapılan etkinliği kim finanse ediyor? Eğer bir devlet finanse 
ediyorsa, kuşkuyla bakıyorum. Örneğin, eğer ABD veya AB Büyükelçisi, sendikal hak ihlallerinden 



söz ediyorsa, bunun arkasında korumacılık ve başka ulusal çıkarlar arıyorum. Kendisi sendikal 
hak ihlallerinden eleştirilen bir ülkenin temsilcisinin kalkıp başka bir ülkenin hak ihlallerinin 
eleştirilmesi için zaten kıt olan kaynaklarını kullanmasının samimiyetine inanmıyorum.  
 
Uluslararası dayanışma amacıyla yapılan toplantılarda sunulan görüşlerin devlet görüşleri olup 
olmadığına da bakıyorum. Örneğin, eğer bir uluslararası toplantıda Güneydoğu Sorunu, Kıbrıs, 
Ege Adaları sorunları açılır, Yunanistan'daki Türk azınlığın sorunları veya Bosna ele alınmazsa, 
kuşku duymaya başlıyorum.  
 
Üçüncü olarak da, Türkiye'deki hak ihlallerini dile getirenlerin kendi ülkelerindeki hak ihlallerini de 
dile getirip getirmediklerine dikkat ediyorum. Kendi ülkesindeki ihlaller karşısında susarken, 
Türkiye'deki ihlaller konusunda aslanlar gibi mücadele edenlerin, uluslararası dayanışma adı 
altında kendi ulusal çıkarlarını koruyan biri olması olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum.  
 
Türkiye'nin demokrasi, sendikal haklar, işçi hakları, insan hakları konularında birçok eksiği var. Bu 
eksikliklerin giderilmesi için çaba göstermemiz, meşru ve demokratik zeminde mücadele etmemiz 
gerekli. Bu konuda kimsenin bir kuşkusu yok. Ancak, Türkiye'deki eksiklikleri her dile getirenin de 
dostluğumuz olduğu gibi çocukça ve ilkel bir anlayışa sahip olmanın da yanlışlığını anlamanın 
zamanı geldi geçiyor. Özellikle derinleşen ekonomik kriz koşullarında bu konu daha da önem 
kazanıyor. 


