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11. Genel Kurul Yönlendirici Belge
YENİ BİR SÜR~ÇTE YENİDEN

DiSK
I·Hiküınctin son dönemde küresel knp.italizrnle

hiiliinleşıne amaeıyla ardı ardına allığı adıınlar ülke
nin hiiliin kurulu yapılarını sallıyor. clcğjşrrıe.yc. zor
luyor. Bu basit. cloğrusnl bir süreç değil. iç iktidar
kavgalm·ı~ eski ve yeni yapıların ç eki şmefcrr, ınevzi
ka:,.anıp kayhcııncleri dalgalı bir şekilde yaşanıyor.
ancak yöneliınin ana doj;.rı-ı.ıllusu değişıniyor.

Sendikal haı:ekct bu sürcçıcn alabildiğine et
kileniyor. Yaşanan· gclişınelcr karşısında. eıncğin çı
karlarını korıryırrı yaıuılar üretilcınediği takdirde hız
la giiç kayhedilnıesi kaçınılmaz göz.ülcüyor-, Küresel
leşmeye tanı uyum sağlmnaya yönelik hükürnet poli
tikaları karşısında izlenecek hattı do~rn.ı srıptrıyamn
yanlar. criınek veya varlıklarııu devlet eliyle konma
rnk siirdiirchilmek c.lunınnında kalacaklardır.

Türkiye: Küresel Kapitaliznıle
Bütiinleşn1enin Eşiğinde
Bu sürecin belirleyici yaııı küreselleşnıc si~re

cinc tanı bir uyunıu ve ulus ötesi scnnaye ile tam bir
biitünlcşıncyi hedefleıncsidir. Tüm ekononıik ve si
yasal önleınlcr hu hedef doğnıltusun<la alııunaktadır.

Bu sürecin başarıyla taınaınlanabilınesinde
ckonoınik önleınlcr kaçınılmaz olmakla birlikte ye
terli değildir. Bölgesel bir güç olahilnıe ~ıiilyası pe
şinde olan kinıi scrnıaye ve .siyaset çevrelerinin bu
hede.ileri. yönetsel ve siyasal alaıılarda da önemli de
ğişimleri zonınlu kılmaktadır. Tiirkiye'nin mevcut.
yönetsel ve siyasal yapısının küreselleşınc sürecinin
ihtiyaçlarına uygun. politik anlaında hegeınonya
kurmaya olanak verecek şekilde diizeııleııın~i ge
rekınektedir.

Siyasal alandaki yeniden yapılaıuna. k"iiresel
leşmcnin gereklerine ters düşen kinıi yapısal unsur
l;ann tasfiyesi ve/veya döniiştürtilıııesi bağlaııııııda
gerçekleştiriliyor. Soğuk Savaş dönemine göre oluş
tunılınuş, iç çui ışrrıa ortanımda daha da güç krıznnan
ve özerkleşen kiıııi kunıınlar kontrol altına alınarak~
deınokrasiıııizin hiçiınsel unsurları bakıınındruı ulus
lararası <liizeyde kahul görebilecek bir hale getiril
ınesi hcdellcııiyor.
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Bu süreçte tek çekince Kürt Sonıını konusun
da ortaya çıkıyor. Tasarladığı açılımları hu sonınu
çözıncden gcrçekleştireme>'eceğini hilen sennayc
çevreleri ile dcrin devlet ve milliyetçi siyasal anla
yışlar arasında önemli gcriliınlcr yaşanıyor.

Ekonomik aluncla ise son döııenıin en knp
sumf ı döniişiiın programı uygulamaya sokuluyor.
ThılF ve Dünya Bankası "rım liiın dünyrryı sennayeniıı
çıkarları doğrultusunda cliizcnlcıneyc yönelik politi
kaları hayala geçiriliyor. Ver~Tİ yasası girişimi. para
progranıı ve takip eden ekoııoınik önlenılcr sal l enf
lasyonla mücadelenin uusurları olarak dci:>il. hu c.lii
zenleme ve uyuın prograınıııııı parçalan rılrırrrk gün
deme getiriliyor. Sosyal güvcnl ik ve enerji sektörii
özelleştinuclcri, tahkim yasası ülkemizin kanıusal
alnrılnr'ım çok geniş bir ycrlr-ynbnrıcı sennaye yağ
masura açmanın ve birçok hizıııcti kür diiı·tiisiine leı·k -
etmenin vazgeçilıncz adımları olduğu için, tiiın ınu
halefete rağmen kabul ediliyor.

Bu sürecin önemli bir unsuru AI3 aday) ığıclır.
'Tam üyelik için gerekli koşullanıı yerine gctiölınesi
bu değişim süreci içinde gcr'çcklcş ı irit ccckı i r. Bu
egemenler bakıınından riskli bir siircçtiı-. l llkcniıı
kaderini yıllardır elinde tutan çevreler, hu değişinıiıı
smırlarııu kendilerine göre belirlemek isleınekıcdir
Ier,

Bunun pratik anlamı bireysel kimi özgiirliik
lcrin ve siyasal anlamdaki hazı kısıtlaınalanıı kaldı
rılması ancak sııııfsal ve örgütsel haklar iizcrindeki
kontrolün sünncsidir.

Bu ııcdcıılc egemenler, Hiikiiınet eliyle siir
.dürülon politika ctrafıııda bir konsol ictnsyorı ve ka
muoyu desteği sa~Iamak amacıyla yoğun hir propa
ganda gcrçeklcştırmektcdirlcr. Bir yandan ıncdya
aracılığıyla toplumda sahte bir iyimserlik h:wası
yaygınlaştırılmakta, öte yandan toplumsal muhalefet
alamnda bir iç denetim yaratrlrrırık istenıncktedir.

Bu propagaııdaııın öııeınli bir unsurunu 1-lii
kürnetirı çok öııeınli demokratikleşme ndınılan attıüı
doğnıltusundaki çarpılma oluştunnaktadır. Daha ö~
ce değinildiği gibi kimi biçimsel adımların atılması
sürecirı gereklerinden hirisidir. Önıe.,in kimi ILO
sözleşmelerinin iç hukuka uyarlmuna;.ıu bcklcınek
yanlış olmayacaktır .

Elbette bu uyarlama sözjeşmelerjn"öziinii or
tadan kaldırır biçimde olabilecek; varolaıı örgiitscl
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glicii de dağılıcı hir etki yapabilecek; hunlarla birlik
te esneklik haşin olmak üzere özellikle yerli ve ya
h:.uıcı senııaycııin öııiinii açacak bir dizi önleın de
hızlı bir şekilde alınacaktır.

Diğer yanda hu siirece karşı çıkan ve müda
halc etmek İsleyen kunılu:_.lar haskı altıııa alınarak
u;ı,.la~nıaya. daha doğrllstı yeniden yapılanına pr'ogrrı
ın ını kahule zodanacaktır. Ekonomik sıkıntılar ve
dcmokr,_ıti~ t,~lcplcr etrafmda oluşacak bir toplumsal
rn uhnl cl etı n. ıçıc ,·e dışta önemli etkisi olabilecektir.
Bu nedenle işçi sendikaları koııfedcrasyonlan başta
olmak üzere, toplumsal ıımhalefct örgütleri bu süre
ce tam destek vcrrırcl cri için teşvik edilınekte; muha
lif kalmakta rsrnr edenlere açık veya kapalı tehditler
ve haskılar ynpılruuktnchr.

Son clörıcrrıclc ardı ardına gelen kiıni gclişıne
lcr hu öngöı-iiyii doğrulnr niteliktedir. Bir yandan
I1akanhk ıc l't i ş lor i , haraj altımı ctüş üı-rrıc gibi kimi
baskıcı yöntemler uygulamaya sokulurken; ernek ör
giitil·rini SİYİ) inisiyatif knvrrunnm hapsedip Hükü
ınet pı·ogra111111a destek nç ıklrurıalnr ı yaptırarak iç de
netim urrı ır ı l m uk tu , sınırlan genişletilmektedir.
Emek Platt'oruıu tnu pratik olarak işlcvsizleştinueye
) öneli k ıuturrılur hu planın pnrçulnrrchr.

DİSK NE YAPMALI?
Sendikal hareket ve özel olarak DİSK bu sü

rece, devletten ve sermayeden bağımsız akuf bir öz
ne olarak ınüdahale ermek zorundadır. DiSK 'in bu
doğnıl ıuda attığı ki mi aclıııılaı· karşısında bazı işve
rcnleıin ,·c işveren örgütlerinin gösterdikleri tepkiler
hu miidahaleııin önemini kanıtlaıııaktadır. DiSK bu
ınfülahalcyi daha örgütlü ve giiçlii biçimde· yapmayı
hedellemclidir. Bir h.ııjka cloyiş l c DISK'in bu dö
nemdeki hedefi yeniden işçi s ımlı miicaclelesiniıı be
li rlcyic.i sendikal örgiitii olmaktır.

Bu hedefe uluşrnrıum ana stratejisi pasif, edil
gen hiı· politika yerine aktif. üretken ve etkin bir po
litika izlemek; emekçilerin ekonomik ve sosyal ta
leple: ini her fırsatla eylemlilik içinde dile getirmek
olmalıdır. Seudikrılar keneli alanlarına ve ülkenin ge
nci sonınlarıııa yönelik özgürlükçü ve deınokrntik
taleplerini yükseltmek. kamuoyunu şirrıcliderı etkife
mek dururuurıdachr. Sermayenin ve Hükümetin günde
mi ,·e öncri l criyle bcl irtcmni ş sınırlı ve edilgen bir mü
cadclc yerine haklnrun rz.ı geruşlcuneye yönelik. taleple
rimizi önceden dile getiren bir yaklaşım izlenmelidir.
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Scnnavcnin küresel saldırısı sonucunda hı:.-Jn
yok edilen ekonoınik ve sosyal haklarıınızın sarvrr
rrulmasr vc.gelişıirilınesi rn ücaclclcxi öı·giillennıe
strntejimizin ekseni olmalı; hu_ eksen clcrrıokrnxi ınii
caclclesi ile ıaınaınlaıuıı:ılıdır. Ikıisadi ve sosyal hak
lar miicaclelcsi örgiitlii-öı·giilsiiz, krıy ıtf r- kayıtdışı.
işsiz-çalışahilcn tüm cruckç i l crj n orıak sonınlanııı
içeren ve giderek yokxulfnşrın lccxinı lori de kucnkla-:
yan bütünleştirici bir zcnıi n sunncukt ır. Bu zeıniııin
örgütlenmemizi gclişıircbilmck hakımıııdan öncıni
açıktır.

Gerçek ruılrundn bir öı·gütlcımıc için hu ınii
cadclenin demokrasi ıniicadclcsi ile hiiliinle~ti,;Jnıesi
zonınludur.
. Hayatın her nlnru ırcln dcmoknııiklcşnıcnin

sağlruunası, sosyal hukuk clcvlcti ve Krirt Sonmu gi
bi önemli konulan ele alan; çalışma alanındaki so
rurılnrln bunlar nrasrnclu bağlanıı kurnn hiı· aıılayı!j
gereklidir. Bu hağlamda, çulrşmn i l i ş ki lcr'i sisıcıııi
niıı, başla örgiillcııme ,·e toplu pazarlık haklan ol
mnk .üzcrc uluslaı·arası çalışma st.ıııdarılanııııı her
düzeyde ve bütün emekçi kesimler için yaşama gcçi
rifebitcceği şekilde yeniden diizcnlenınesi ,·c gen.;ek
bir demokrurik Içcri ğe knvuşuu-uluıus ı d_a öncelikli
hedeflerimiz arasında yer almaya devam etınclidiı-.

DİSK farklı alunlnrdnki fmıliyeılcdni ve üye
scnclikalarııı I'aal iyctleriui bu biiliiııscl stratcj i ct rn
fında birteşurrncl idi r. Bir bjrinclcn kopuk etkinlikler
yerine, enıekçilerin hakhu·mı korumnyr ve gcnişlct
ırıeyi heclellcyeıı ve birbirini uurınmlnyrın etkinlikler
den ve örgütl enme çalışmnlarmdan oluşan hir prog
roını gerçcklcştirmefidir. 1311 strntcjinin hayala geçi
rilmesinde örgiillü iiyelcrinıiz esas giicii nhıştunııak- •
la birlikte, kayıt dışı çalışaıılnr, işsi:;dcr ,·e emekliler
de seferber eclilnıcli; hıma uygun örgiillcııınc ve ıııii
cadele biçimleri gclişıirilmclidir.

Bu sıraıcjinin alt ıınsurlannı hiikilınctlc ilişki
ler, işverenlerle ilişkiler, diğer emek kunıl ıışl.ın i Ie
ilişkiler; örgiitsiiz işçiler, emekliler ve kayıt dışı çalı
şanlarla ilişkiler ile uhısl:ırnrnsı ilişkiler oluşturacak
tır.

Hüküınetle İlişkiler
1-hikiinıctin uygulamakta olduğu prograın

Il'vfF tarafından hclirlcnmişıir ve esas olarak eınckçi
leıin ckonoınik ve sosy.11 kaz.-ınıınlarını sııurlaınaya,
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s er ırıayc ni n alanını genişletmeye yöneliktir. Bu
prograııı eııllasyonu clüşüı-rrıc adına krizin ıüm mali
yetini üc rctf i l cri n üzerine yıkmaktadır. Daha önce
belirtildiği gibi hu programın hayala geçirilmesi için
kimi emek üı·giiıleriniıı açık veya örıülü destekleri
.söz konusm.luı·.

l~u programa karşı çıkacak olan kuruırılnr, iş
v-crcrıl cri n ve J·liikiimeıin baskısına uğrayacak. ancak
emekçilerin scnıpaıisini knznnncnk lnrdrr. Bu karşı
c.;_ıkış. örgütsel güce ve harekete geçirilebilen işçile
nn yaygııılığına hağlı olarak biçiınleııccek; eylenı
hiçimleı-i hu hağlaıııda şekillenecektir. Bu nedenle
nıiıing v b. alışılmış eylem hiçimlcrinin yrunsrrn tep
kileri açığa vuran yeni eylem liirlcriııin geliştirilnıcsi
zonınhıdur. Bu ahında esas olarak Hüküırıcı politika
luruuı karar! ılıkla direnme ve· taleplerimizi öne çıkar
rnn çizgisinden taviz vcritmcrncliclir.

Hiikiimeıle ilişkiicı;n bir diğer önemli konusu
demokralikleşınc sorunudur. l'vlilliyctçi diişüncclcrin
haki ın olduğu I Iükürnor ve TBI'vll'vl, demokratikleş
ıneyc \"e iıısm1 haklnrını gnrnnt] altına alınaya yöne
lik _adımlar atnıakımı kaçuunaktadırfar. DİSK, bu ko
ıuılarda l Iükürrıcti ,·e parlmııentodaki diğer partileri
basınç alııııa alınalı; kendi t.ıhaıııııa hu çalışınaların
öneıııiııi mılaııııalıdır. Bu hağlanıda Kürt Sonınu'nda
gelinen nokuunu. demokraıik bir çözüm için yarattı
ğı ohııııhı nrıamın gcliştirilıncsi doğnıltusunda adun
lar atıl111c1sını trılcp ctıııclidir.

Hükümerirı. Kürt Sonum konusunda, karşı
smda duran önemli sorunlardan birisi de yıllar süren
çatışına ortmnı sonrasında büyük kentlere göçcıı ve
çoğu işsiz olan kcsiınlcrin durumudur. Bu kcsinılcrio
yoksulluk koşullarında yaşadrğı ve kayıt dışı ckono
ıninin işgiicüııü oluşturduğu göriilınclidir. Bu yurt
ıaşlarııi insanca yaşmııalannın sağlaıunası ve sosyal
haklardan y:ır.ırl:ıııdırılnrnhırı DISK'in Hükflmete
karşr dile getireceği önemli taleplerden birisi ohnalı
dır.

Hiikiimetin demokratikleşme görüntüsü altın
da özellikle de çalışına yaşamına ilişkin konularda
nfüu.kmc octireceoi dcuişiklikler bir başka önenıli
koııu-İur. Hükümctbu adımlan kendi hedefi doğnıl
tusuııda h..•.tirlemeyi isteyecektir. Bu dunun karşısın
da hütiinliiklii hir yaklaşım giindcınc getirilmelidir.
Hiikümctin tutumu kimi biçimsel unsurları iyileşti
rirken, sımf mücadelesinin ve dolayısıyla sınıf örgiit
lcri ·ıiıı giiçsiizlcştirilınesi hedefine yöneliktir. ILO
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nonnlarının nygulnnmnsr gibi konulurcln adını atar
gibi göz.iikürken sendikal örgiillenmcleı·i giiçsii:,Jeş
tiren ve iştevsrxlcşrircn. katılım I'ikri altruda serma
yen.in politikalarına ycclcklcycn yaklaşımları karşı
sında uyanık ve kararlı ofmnk; kendi dcmokruı iktcş
ıne taleplerimizi ısrnr!a ,·e hemen giinc.leıne getinnck
gerekir.

DİSK hu tnleplcrini hnynın gcçirrncye yönelik
somut teklillerini oluşıurıruıl ı , hükürnctfcri işhi.-liğ-i
ne zorlrunalıdır. Örncğin kayıt dışı ekonominin kont
rol allına nl ımrırısu ıcln sendikalarla Çalışma Ye Sos
yal Güvenlik Bakanlığı nrnsurda işbirliği gerçekleşti
rilmesini istemelidir.

İşverenlerle İlişkiler
İşverenler Hükümcı programmı sonuna kaclnr

dcsteklenıckte ve bu programa yönelik itirazlnrın
bastırılmasında ortak luırckot eımektedir. nıı nedenle
muhntif çizgideki hir DİSK·c knrşı hazen telıili tkar
bazen de ikna etmeye yönelik yumuşak poliıikalar
izlemektedirler. Bu politikaların siinnesiııi heklcmck
yanlış olmayacaktır.

DİSK bu politikalar karş ısrrıdn sürekli ssıvurı
mada kalan bir hnı izlememelidir. işveren ürgiitlcri
DİSK'i yalrıızlnş tırmayr. kendisine giivcnini snrxmn
yı_ Ireclef'Icrrıcktccli r. Bu ıopyekiin hir p~>litik,ıdır.
DISK benzeri bir tarzda yanıt venuclidir. ilkesel ko
nuları sürekli •!iindcıne 17etinnek· her türlü zemini ve
ortamı kullaıu;"rak ideol~ik diize:>·de miicad~le etmek
gereklidir.

İşverenlerle ilişkiler sadece bir toplu söxlcş
ıne sonuna olarak ele almrunaz. Ekonomik haklar hii
yük bir önem taşımakla birlikte, başka almılardaki
ınücadelclerle dcstcklcnınc7_,;c bu konuda bnşarı sağ
lanınası ıniimkiin otmayacakur. İşverenlerin giicü
nün önemli bir bölümü toplumda yarnttıklan ideolo
jik Iıegernonyadnn kayunklnmrıaktadır, Bu hcgcınon
ya karşrsmda sııııf bilinciyle direnmek ve çarpı_tına
ları açığa çıkarrnak zonınhıdur. Bu nedenle DISK
AR_ve eğitim çalışmalarının önemi nrtrrıaktndrr.

Eınekçilcrin mücadelesinin kontrol altına
alınmasının öneınli bir aracı, sözde kaıılıın fikrinin
yaygınlaştırılmasıdır. Katıl 1111 keneli başrna ohımsuz
bir k.avranı olmmnakla birlikte ülkemizdeki uygula
malar esas olarnk katılımı değil, scnnaycnin prog
ramlarının kabul ettirilmesini hedeflemektedir.
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DİSK hu knıım.la dikkatli ,·c ustalıklı hir politika iz
Ic n ıol i ; içinde yer alat.:ağı platfonnları bu gözle de
ğerle.u.linııel idir.

Eınek Örgiitleriyle İlişkiler
içinde huluııduğumuz dönemin gerçekliği,

sonınlarııı çi>:ı-.iiıııiiniiıı birleşik eınek ıniicadelesin
c.lcıı geçıiğiııi güsıcnııektedir J3u mücadeleyi örgiiUe
rı ıck hak1111ıııdaıı diğer emek örgütleriyle birlikle ha
reket hiiyiik önem taşımakla hirlikte, yukarıda bclir
t i l_eı, soru ırl nrı u dikkate nl ı n rn ns ı gerekınektcdir.
}")ISK dışındaki birçok öı·giit uygulanan yeniden ya
pılmıına prognınıı karıjısında sessiz knlmrıktnchr. Ki
ıni :ı-.anımı daha ilori ~ridip cınekçilerin mulrnlcf'crirıi
etkisizleştiren bir rolii bilerek veya hilıncycrck uy
gulanıaktadır. llu ncclcı ılc sadece ınerkczi örgiitlcrle
sıııırlı kuh unyun , tabana yönelik bir çalışmaya giril
nıesi gereklidir.

l·liikiinıcı Ye i şvcrcn örgiiılcriııin politikaları
nın Eınck l 'laıfonııu içinde gedliınlcre neden olaca
ğını öııg<'>nııek yanlış olıııayacakıır. Egeıııcnlerle
uyuıııhı hiı· politik hallı siin..liinneyi kendi dar ve kısa
vadeli ç rk ıul nr ı için kabul edebilecek örgütler karşı
s ıucl» yukarıdaki perspekıille ıururn nl mrnrıs ı , bu an
l a y ış ın kurru ıoyuıuı uç ık l aurrırrs ı ; gerektiği takdirde
hağıııısız hir giiç ol arnk , hu pcrspckrifc destek veren
lerle hi:-liktc prurik faaliyet yapılması en doğru yön
tem gibi göziikmektedir. Emek Platfonnu'nu hölmc
ınck adına hareketsiz kalmak uun d.ı yukarrcla belir
tileıı tuzağa dii~ıııek olucnkur. llu döneınin politikası
EP'nu l·liikiiıııet ve senııaycııiıı politikalarıyla uyı.ıın
hııjtınnnnın değil, hu politikaları clüzeturıe ve dönüş
tünneniıı anıcı haline getinncktir.

Bu nedenle sendikal haklar ve dcınokratikleş
ınc konusundaki önerilcı;ıııiz hızla soınutlaııınalı ve
EP'na anlatılınalı; ancak f>latfonııuıı kararlarından
hağınısız olaı·ak kaıııuoyuııda i~lcııilıııeyc başlaıuna-
1 ıd ıı-. Bu koııuda gerek örgütsel cli.izeydc. gerek ta
hamin yaygm hir çalı~ıııa yapılmalı; EP içinde ortak
hiı· hat izleyebileceğimiz zemin gcniıjletilın'elidir.
13uının nıünıkiin olduğunu gösteren eıııarelcr kuvvet
le ıııevcuttur.

Kamu ç~lışaıılanııııı silnliirmcktc olduğu
•rrcvli toplu sö:ıJeıjıııdi sendika hakkı mücadelesi ge
~ek e:ııekçilcı;ıı genci kaz.aıııııılan, gerek EP içindeki
çalışıııalarııııız bakımından özel bir öııcın taşıınakta
·dır. Un nedenle, başta KESK olmak üzere, bu doğ-
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nılıuda ıniica<lele eden öı·giillcrle dnyamşrun içinde
olunması gerekmektedir.

Örgütsüzler, İşsizler ve Kayıtdışı
Ekonoınide Çalışanlar
Birleşik ernek ıniicadclesinin yaratılnı:ısı bn

kırnrndan bu gnıpı:ı yer alan emekçiler nicelik veni
telik olarak büyük önem taşınıakt:ıdır. "Yaşanan so
runların en çok etkilccliili kesimde ver :ıJan hu ius.ırı
Iar, örgütsüz olnrnlarımlmı dolayı :İktif eylemlik iç i
ne gireıneınektedir.

Bu kesimlerin aktif mücndcle içine çekileme
mesi, örg ü t l ü kesimlerin ıniic:ıclelesin_iıı öııüııdc
öncnıli bir engel olrırnk durm:ıktadıı-. Işvcrcrı l cr ,
giinlük hayatın sıkmtıları içindeki hıı kesimlcıiıı i şc
duydukları ihtiy:ıcı,.öı·gütl_cnıne girişimlerini cngcl
leınek için kullanmakt:ıclırlar. Bu nedenle ihgiitl ii
ıniicadele içine çekifmctcri. sadece nicelik artışı so
nucunu doğurmayucuk, aynı zamanda bu ıniicaclcle
nin öniinclcki önemli zrınfiycrlcrclcu hiıisinin de orta
dan kalclınlması mılrunına gelecektir.

Bu kesj ınlcri harekete geçirebilecek hir mii
cadclc hallı uzun vadede DiSK"i n üye sayısının art
masr sonucunu doğuracaktır. Ne var ki başlang ıçtnk!
ilişkilerin sadece üye kaydı üzerinden kurulnjası tek
başına yeterli bir yaklaşım olın:ıy:ıc:ıktır. DiSK hu
kesimleri eylemliliğe katılına üzcriudcn örgütf cıuck
ve bu süreçte ynrntrlnn ilişkileri üyclj ğe döniiştfü·
ınek dunıınuncladır.

Uluslararası İlişkiler
İzlenen pohtikalnrrn küresel niteliği bir yan

dan ulusal planda etkileıııe olanaklannı sınırlandırır
ken, diğer yandan iş letrrıctcrin yapısında ela değişik
liklere neden olmaktadır. Finnalar hızln çok uluslu
imle gelmekte, uluslararası tekelci sermnycnin talep
leri ve hareket yeteneği belirleyici önem kazanmak
tadır.

Bu nedenle ülke içinde sürdfü·iilccek miicade
lenin uluslararası düzeyde desteklenmesi ,·c zengin
leştirilmesi gerekmektedir. Bu ul ış ılugclnuş destek
arnyrşfnrındnn farklı bir politikayı gercktinnektcdir.
Emek örgütleri bir yanclan bu tür destekleri aramaya
ve oluşturmaya gayret ederken. diğer yandan ulusla
rarası örgütlerin çal ışmnlnrma ve ıniicadclcleıine ak
tif olarak katılmak dururnundnclrr. Seallle 'daki· ınii-
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c:ıdcleylc T'urkiyctclcki mücaclctcnin bnğfanusr kav
ranın.ık ve huna uygun ilişkileı· kunılınak zorunda
dıı-. Biı· başka clcyiş!c emek örgütfcri "Küresel Saldı
rıya Knrş) K ürcscl Di rcniş" anlayışım hayata geçir
meli; ..Küresel Emek ı\ğı"m ohıştunnnyı hedef'[eme
lidiı·.

Bu hağlmndn özellikle Avrupa dinamiklerinin
tnşı<.lığı önem göz anlı edilmemelidir. Avrupa kay
naklı hi,· deıııokrntiklcşmcye hcl bağlamak mümkün
olmnrrıukln hiı-liktc. Koııfederasyoınıınuzun tarihi,
hu voldaki mttcnclclcclc hunıdan elde edilecek cles
teklcı;n gü;,,.ardı edilemeyeceğini göstcnncktedir. Bu
nedenle ,'ızellikle ETllC çalışmalarına katılmak ve
kararların ohışunıunda etkin olınak gerekmektedir.

Avrupn ülkelerindeki sendikal örgütlenmeler
ve demokratik kururutur!n aktif bir diyalog içine gi
rilmeli, uılcplcrirniz iletilmeli ve hükumet politikala
rını savunan.. destekleyen anlayışların etkisi cugct
lcnıııclidir. DISK'in tarihten gelen konuınu bu korıu
dnki en hiiyiik avanfüjıınızdır.

Diiııya ölçeğinde örgütlü olan ICFTU içinde
ki çalışınalar aynı derecede önemlidir. Günlük faali
yctleı;ıı,iz arasında kayhnl.uı uluslararası etkinliklere
daha l"a;,Ja <_>ncnı vcri! nıcsi ve kaynak ayrılnıası zo
nıııl uclrrr. DiSK üyesi sendikaların kendi işkohı Fede
rnsyonlannm içindeki çatrşrunlarryln bu iki örgütteki
çalışmaların eşgiidiim ve dayanışına içinde sürdür
meleri, kıt kaynakların verimli kullanımı bakımın
dan gerçekçi hir yaklaşım olacaktır.

Uhıshırarası ilişkilerde önüırıüze çıkacak bir
diğer öııeınli sorun, hareketliliği artan serınaycniıı
ucuz cınck cenneti niteliğindeki ülkelere kaçışıdır.
Sekıörler anısıııcla farklar olmakla birlikte. ülkemiz
cleıı üzclliklc Bulkrın iilkclcrinc do_ğnı bir kaçrşrn be
lirgin ipuçları ortaya çıkmaktadır. l3u nedenle. bu gi
bi iilkelcrin sendikal miicadclesi dcsteklcıııncli~ bu
ralardaki sendikalar ve cınck örgiitlenıneleriyle ya
kın ilişkiler kurulmalıdır.

I3Hliin hu çalışmaların bnşarılı bir şekilde ger
çeklcşıi rilehi l ınesi bakuruudnn DISK'in örgütlenme
anlayışı ve çalışına tarzının geliştirilınesi ve buna
bağlı olarak üye sendikalarla ilişkilerin yeniden dü
zenlcıuııcsi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.
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Örgiitlenınc Stratejisi ve Çalışına
Tarzı
DİSK'in örgütsel ve mali olurak içinde bu

lunduğu dunun, bu politikaların gereklerini yerine
getirebilmek hakımından önemli h;!ndikaplar ta~ı
maklrı birlikte hunlar aş ılamaz clcğildır. Yeni düncın
de kaynakların esas olarak yapılacak işlere yönelik
biçimde kutlnurlmasr; scudikal.uuı güçlerini hirle~
tinncsi, ciddi bir reorganizasyon yapılması ihtiyacı
dün olduğundan daha kuvvctli hiç imclc hissedilecek
tir. Bunların oerçcklcşınesi halinde scrıdj ka l a r ve
DİSK arasıncl.~daı.ıııık olarak duran potaıısivcl hare
kete geçirilchilcc':;k; ek ımıliycılcr oluşttıı-ıılmaclan
çok daha etkin hir çalışına yapılahilcccktir. Çalışnıa
tarzumzn ilişkin olarak geçmişte alman bir di zi kara
rın hayata geçirilmesi sj rns ırıdn karşılaşılan sorunlar
dan çıkarılacak dersler. DISK'in önünü açmak bakı
ınından önemli hir_yol gösterici olncakı ır.

DİSK'in hu dönemdeki örgürlcnuıc çalışma
ları yukarıda <.1eı>inilcn strateji ve 8 yıllık pratiğinden
çıkarılan derslerin ışığında siinliiriilmcliclir. Gerek
stratejik yönel imimiz, gerek geçmiş pratiğimiz sen
dikaların ve işycri örgütlcnmclcriul n önemini açıkça
göstennektcclir. Ne var ki aynı pratik. yeterli hiiyiik
liikte olmayan tek tek işycrlcı'iuc yönelik çnl ışmrıl n
nn çoğunlukla sonuçsuz kaldığını da ortaya koy
maktadrr, Kaldı ki bu Liir işycrlcrindc kazamlan yet
kiler gücümüzü nitelik ol aruk pek gcliştiremeıncktc-
dir. •

Bu sonuçların ışı_ğmcla, scnclikalanmızın nice
lik ve nitelik olarak güçlcrırncsirıi sağlayac.ık hiiyiik
ölçekli pilot işyerlcrinin bclirleıiıııcsi gereklidir. Bu
işycrlcriude DISK'in destek ,·c cşgüdümüyle sistem
li ve pi.anlı bir çalışma siircliiriilerck kazrınrlrıcnk yet
kiler. sektörlerde hclirleyici olahilmek hakımmdaıı
önemli katkılar verecektir.

Ancak tek tek işycrlcriue yönelik çalışınala
rm, özellikle organize sanayi hölgclerindeki işyerleıi
ve kayıt dışı ekonomideki işletmelere yönelik olarak
yeterli başarı sağlamadığı da açıkça oörülıncktcdir.
Stratejik anlamda başarı kaz...ınabilınck hakıınından ör
gütsüz. işsiz veya düzenli bir işe sahip olmayan ve ço
ğu kayıt dışı ekonomide çalışan işçilerin örgütlenmesi
büyük önem taşımaktadır. Bu tür işycrl crindc tek tek
çalışma yapmaksonuç vermemektedir, Farklı sektörler
de olsalar bile bölgelerdeki işverenlerin sendikalaşma
karşısında _güç biri iği gösterdikleri görülmektedir.

10 1 l . Genci Kurul Kararlar



1 )İSK saııayilcşıneniıı artnıaya haşladığı ve
gideı-ek :ıı·taeağı tahıııin edilen ik iuci-Dç ürıcü kuşak
hülgclcnlc plaııl ı üı·giitleıııııe çal ışmalan siirdünneli
clj r. S:ıııa,·ilcsıııesiııe üzcl önem vori le.rı GAP bölsrc
simlc şinidid~n yeı- tutmalı, hu hölgeyc örgi.itlcn':'ne
k.ıınpanyalarııu.I.ı hirinci dereceden yer vcrmcj iclir-,

Bu nedenle cş g üdürn içinde siirdüriilcıı ve
a~aına :ış:ınıa pl.ııılannıı:;; hülgçscl ~1ir örgiitlcnınc an
layışma i bt i yuç dııyulıııaktadır. DiSK önd.ilüğiindc,
kollektif ,·e deıııoknıtik sürcçlcrclc oluştunılıııuş ka
r.ırlar ışığıııda. hülgclenle çrd ışmn yapan tüın seııdi
kalann ihtiyaçlarını dikkate· alarak belirlenecek
prognun lar uygulnnmnl ıdır.

Bu prograııılann uygul.aurnrısrrıcla DİSK böl
ne temsilciliklcriııin ,·e höl••cknle otvışturul acnk ör
giitleııınc ko,_>nlimısynıı kuilıll.u-ının işlev ve öncnıi
artac:ıktıı-. f)I S K hiitcesi hu nokrav ı dikkate alarak
hazıdaıııııalı, hillgc l1arcmnalan p~rsoııel ve tcnısil
gidcrleı;yte sınırlı nlınmııalıdır.

. Sendikaların hıı çalışmalara DİSK bütçesi
çeı-çe,·esinde nıali destek sağlamaları kadar öncınli
<.liğeı- hi r hıısııs kadro ,·e olanak clcsteğiclir. Propn
~anda ın:ılzcınesi iireıinıiııden eğitiın veri l ırıexinc ka
dar bi r çnk konuda hu ihtiyaç açıkça orraya çıkıııak
tad rr.

Öte yandan sendi kalarım ızııı örgüt ınodclle
rjnclc , işletıne yapılan ve işçi sııııfıııda ortaya çıkan
<.leğişiııılcı-e koşut yeni arayışlar gcı-çeklcştirilıncli
dir. Bölgesel örgiitleıımc, örgiitleıııne biriminin iş
yerleri ile sınırlı kalmaması ve yaşaına bölgelerine
yayı I ıııası gi hi konular seııdik~lanmızııı gündeınine
ginnclidir.

Öı-giitleııme ıniicadclcsi sadece iiye kazan
ınak değil aynı zaınanda ,·c esas ol.u-ak sınıf nıilca
dclc...-sinde gliç kazanına süreci oldıığum..lruı, ideolojik
ınikadcle örgiitlcnıneııin \'azgcçilınez bir parçasıdır_
Bu ı?edeııle sermaye ve hlikiimetleı-in polilikaları
k,u·şısıııda seçenekler üretmek ve hunları cınekçilcı-e
ulaştınııak hiiyiik önenı ta~ııııakladır_

DİSK ve (iyesi seııdikalaı- bu alanlardaki ça
lı~nıalanııı oı-taklaşlırınalı ve gcli~ıirmclidir_ Bu
DISK-.:\R'ııı yeniden aktif hale getiı;lmcsini, eğitiın
ve yayın faaliyetine hız veı;tınesini gercktinnekte
dir.
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DİSK VE SENDİKALAR
. DİSK ve bağlı sendikalanla DİSK nıluıının

yitirilınesi en öneıuli sonııı olarak öııiiıııiizde (.htr
ınaktadır. Bu sorunun gideı-ilıncsi al ıııan kaı·adara
rıyrrl rrınsı ile ortadan kalclınlacaktır. Alınan knrurfurn
uyulnıası konusunda orrnyu çıkan ofurnsuzt uklnr,
yalrıızca D~SK'e hağlı sendikaların arasıııdaki ilişki
yi deuil DISK'in kaıııuo-ı.-uııa döniik yüziiııii de ze-
·dclcn~cktcdir. •

DİSK ve bağlı semlikalar-ın arasındaki ilişki.
kollektif iş yapına siircc;:lcriııc bağlı olarak gcli:ıceck
tir. Kollektif çnl ışrrudnr DİSK'in ve işçi s ın ıt'ırrm çı
karları doğrultusunda olmalıdır. Sendikalan DiSK.
çatısı altında hir araya getiren ilke ve anıac;:Iar unu
tulmaksızııı gerçeklcşti,;Ien knllektif çalışıııal.~r; cy
lcın ve etkinlikler heın sendi kalanı hcın de DiSK·c
güç verecektir.

Bugün Türkiye"ni n içerisi nele buluııduğu nt
rnosf'ercle, kollckıif çnlrşruuyr ,·c orrnk clnvrrırnş ı ilke
ediıuncycıı hiçbir yapının nynkrn kalına şansı yoktur.

Tiirkiye'dc yaşanan s ür-c ç t cn DİSK.in de
oluınsuz erkiferurıcrrıcai için. daha giiçlii. hiı·hiı·iııe
kenerterurıiş bir DiSK.in yaratılması iiye scııdikaln
nn ve DISK'in önünde ncil bir görev olarak dunmık
tadır.

Bugün DİSK içerisinde sendikaların aı-aştıı-
rrıa ve toplu söz.lcşrnc politikaları konusunda orrnk
perspektif sağlamak amacıyla kof l cktif çalışmalara
ve ortaklaşmış bir çizgiye ihtiyaç vnrcf ır. Topl n söz- .
Ieşrrıe göriişınclcı;ııde her scnclikmıııı keneli hağıııısız
politikalarını hcniınseııınesi yerine ortak çorçcvc po
litikalar belirlenmeli, işkolu ve i şycri toplu sözlcş
nıelcri bu çerçeveye uygun olarak ele alıııınalıdır.

DİSK ve SİYASET
Küreselleşme sürecinin giderek daha adalet

siz ve eşitlikten uzak bir dünya ortaya çıkardığı ya
şannrılnrcları açrkca görülmektedir. Bu xürcç, Afrikn
ve Asya ülkelerini olduğu kadar. T'üı'kiyctyi de de
rinden etki lerrrekte; toplumumuzun vuı-olruı eşitsiz
liklerini dcriııleştinnckte. sömürüyü artırmaktadır.
Bütün bunlar sınıfsız ve sömiiıiisiiz bir clünyn arayı
şıııın, özgttrlükç ü sosyalizm ö;_,Jeıninin hftlfı vazge
çilmez olduğunu kanıtlamaktadır.

Son döneınleı-cle cliinynda ve iilkemizde gide-
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rok yükselen milliyetçi. gerici ,·c şövcn siyasal anla
yışl.ır emekçilerin mücadelesi önündc engel teşkil
etmektedir. Tarihsel gerçeklik hu t ür nnlayışlanıı
uzun v.ulcclc srıclccc scrmaycuin ç ıknrl.arrua h.izınet
ettigiııi ~üstennekh.:<.lir. Bu nedenle DiSK, sol kiınli
~.-iııdeıı asla ödiiıı vcnııeınclidir. Tek tek işçilerin si
yasal düşünceleri farklı olabil irse de ancak örgüt ola
rak hu işçilere sınır hilinci knzanclırmak ve doğnı si
yasal tercihlere yöuelmcsini sağtrıınak gerekir.

Parlamentodaki parıilerin tüıutiniin yeniden
yapılanma programıııa teslim olduğu bu döneınde.
parlamento dışımlaki partiler vctoptumsrıl ınuhalefet
örgW.lcri arnxuıdu hir işhirli',i ort.unmı ynrntabj lrrıek,
işçi sıpı_fı mücadelesine destek snğlaıunk gcrckıuck
tedir. DiSK.in hu süreçte oyııaynhileccği öncın.li rol
l crclcn birisi de hudur. Tnrihscl komunu ncc.lcııiylc
sosyal dcmokrutlurclau sosyalistlere Uiın ınuhalif
çevrelerin saygı cluycluğu ve varlığını zonınhı saydı
ğı bir örgiit ol.u·ak DiSK. de~>işim siirccinc eıncktcn
yana miidahalcyi gerçekleştirmek amacıyla böylesi
bir işbirliğini örgütlcrncrıin adıııılannı atıualıdır. Bu
i~hirliği. diğer emek örgütlerini ve onların tabanları
nı kapsayacak şekilde tasarlunnmlrdır.

Bu işhirliği hir yaudan ekonomik ve sosyal
lmklar ınücaclclesi niu başarısına hizmet ederken. di
ğer yandan emekten ve sol değcnlcrdcn yana siyasal
miic.ulclcnin gelişip güçlenmesini sağlayacaktır.

DİSK. partiler arası rakahctiıı nesnesi olınayı
engelleyecek bir ilişkilcnıncylc. bu çalışmayı aktif
hir şekilde sürdürmelidir.
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11. Genel Kurul
KARARLARI

Karar No 1:
TEMEL İNSAN HAKLARI VE
ÖZGÜRLÜKLER
Ülkemizde leme) insan hakları ,·e özgiirliiklc

riııe ilişkin önemli eksiklikler hfılfi sürmektedir. İş
kence varlığını konımaktadır. Diişüııee ve ifade öz
filirlü.Sii ihlal edilmektedir. Her düzeydeki örgtillcıı
~ıe ö;•iirliF•iiniin önünde ciddi en!.!cllcr huluıımakla-. o b - .dır. ldanı eczası clcvnrrı eıınekıedir. Sıyas:ıl alanda
özgürfükçü ve kalılımcı bir sistem kunılalıilmiş de
ğildir. Adalet sislcıni işlemez noktaya gelmiştir.

Öle yandan devlet içindeki çclclcrin varlığı.
gerici ve şoven diişiincclcrin (!esı':k hulahilmesi gibi
olgular da. özgür ve clcınokrallk hır ortaının ohışına
smı cngellcıucktedir. Faili meçhul cin~ıyctlcr ayclm
Intrlnırıanraktn, gözaltında kayıplar ,·c işkcrıcc dava
ları sonuçsuz kalrnaktnchr.

Bu dunııınuı en öııcınli nedenlerinden hiri. iil- •
keınizin hfıla 12 Eylül Anayasası ,·c ona hağlı olarak
çıkarılan antideınokratik yasal.ırla yöneıilınesiclir.
Bugüne kadar iktidara gelen hiitiin partiler çeşitli
sözler vermelcrirıc rağmen. hu temel konuya ilişkin
hiçbir ciddi adım atımıınışlardır.

Bu tespit ışığuıda DİSK 11. Geİıcl Kurular;
Tüm çalışmalarda özgür ,·c demokratik 'Tür

kiye hedefinin öne çıkanlnmsmı;
Temel insan hakları ve özwgiirliikleıiııiıı ger

çekleşmesi doğnıltusun<la ıniicadclc edilmesini. in
san hakları ihlallerine son verilmesi sai,!lmmık. yar~ı
sız iıııazları durdurmak. herkesin can giivcnliğini
sağlaınak için gerekli girişimlerde huhımılmasıııı. hu
bağlamda son dönemde gencide CC7.acvlerindc uygu
lanan politikalara özelde F tipi CC7...ncvlerirıe karşı çı
kılmasını;

Bunun için öncelikle yeni bir demokratik
Anayasa'nııı oluşması çabalarına katkı verilmesini;

Düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün öırün-
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deki Hinı cııgellcriıı kaldırılnrnsı yöniindc aktif olun
ınasını;

Devlet içindeki çetelerin. foili nıcçhul cina
yetlerin. i şkcnccc.i l cri n açığa çıkarılınası_ ve hesap
sorul ınnsı y<'ıniiıukki talepleri 11 dcstcklcıuncsini;

Böylesi hir <.lcınoknısinin kunılınasında işçi
sınırı ~,-c diğcı· curckç ilcrirı belirleyici rolünün bilin
ci vlc lınrckct cdilmı:sini Ye hu temcide bütün eınck
çiİerin Ye dcmokrnxi güçlerinin işbirliğinin gclişliril
mı:sini K,\R.-\R ALTINA ALIR:

Karar No 2:
EKONOMİK İSTİKRAR
ROGRAMI
T'ü rk i yodc sermaye. kilresellcşıne sürecine

lmn uyuınıı ,·e· ç okııl uxlvı ya <la ulusötcsi scrrnrıye ile
lam hii1iiııl<.:~mcyi hedelleyeıı hir yönelim içindedir.
Bıı hedef doğnıltusunda ekonoınik ve sosyal alanda
ciddi adıınlar atılınakt:ıdır.

Ekoııoıııik alanda son döııcınin en kapsaınlı
dünii!'iiiın pı·ograını uygulaıııııakladır. Tiiınüyle HVIF
ınruf'ı uclnrı hclirleııen bi r çcrçcvcclc, enllasyonu <lü
ş ürıue hedefiyle giiııdeıııe geti.-ilcn para progrmnı ve
tnki p eden ekonomik önlcrnler, emekçilerin ve geniş
halk kesinılcı·inin ckonoınik clunıınunu olunısuz ct
kilcıııckte; hu kcximfcriu daha da yoksullaşınasına
neden olnıaktadır.

S•.>syal g üvenl i k alanmclaki değişiklikler.
ı.ıl uslnrnr.rs) tahkiın Ye özelleştinncler gihi uygula
nıalarla kannısal alanlar çok geniş bir yerli-yabancı
sennaye yağnıasına aıç ı l rnnktrı; de,·letin kaınusal yü
kiimliiliiklcı; gcı·eği gcrçcktcşurrnck zon.ında olduğu
birçok hizmet kür clürrüxünc terkedilmektcdir. Uygu
lmıaı. politikalarla tarını sckrör'ü çökertilnıektedir.

Hiikiimetiıı her konudaki politikalarına kaınu
oyu destl.·ği sağlanması için yoğun bir propogmıda
sürcf ürüt ruck ıcdi r, Bir yandan medya aracılığıyla
tophııııa sahıe iyiınserlik havası yayılıı-kcn. öte yan
dan sivil tophun alaıııııda hir iç dcııctiın yaratılınak
islemnekıediı·. Sivil toplum öı·gütlcri sürece tanı des
tek vennclcı-i yolunda ıc~vik edilmekte~ muhalif ka
lmılara açık ya da örtiik tehditler yapılınaktadır.

Önümüzdeki dönemde esneklik başta olınak
üzere özellikle ynhancı scnnayenin hiçbir sınır ve
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kural tanunadaıı faaliyet göstermesi için bir dizi ön
Ieın luzla güncleıne getirilecektir.

Bu tespitler ışığuıcİa DİSK 1 J. Genci Kurulrr;
Hükiiınetiıı enflasyonu düşürme adı altında

gündeme getirdiği ve özellikle emekçiler açısından
hak kayıplarına yol açacak uygulmnalara etkin bir
biçimde karşı çıkılmasını;

Ücretlerin enflasyon hedefine bağlaıınıası gi
rişiınlerinin açıkça reclcleclilınesiııi;

Sosyal güvenlik nlrmıncla, varolan hakları da
ha da geriletecek ve sosyal güvenliği adını adıın tas
fiye edecek yeni girişimlere karşı ırıücadc!e edilme
sini;

Özelleştinneler karşısında açık tutmn ul ımrın
srrır, yapılan özelleştirmelerin haksızlığının kannı
oyuna anlatılmasını ve yürütülen ınücadeh:ye aktif
destek verilmesini; •

Kayıtdışı ekonoıniyle. özellikle sigortasız çrı

lışınayla ınücaclelenin yükselti lmcsini; sigortasız iş
çilere yönelik kampaııyanm gcl iş tirrtcrek süı-cliiriil
rnesirıi ;

Ekonoınik programdan olumsuz ofarnk etki
lenen rürn kesimlerin; işçilerin. kamu çrıl rşrmlarrn ırı ,
çiftçilerin vb. birlikte mücadelesinin geliştirilmesini
KARAR ALTINA ALIR.

Karar No 3:
ÇA.-LIŞMA YAŞAıytl_VE TOPLU
SOZLEŞME POLiTiKALARI .
İşçi sınıfı hareketi tarih boyunca toplumsal

değişim ve döniişiiınün odağım oluştunnuştur. Krıpr
talizınin eınekçi güçlerin hak ve çıkarlarını .. tanı
yan.. bir yapıya kavuşması. işçi smıfınm ekonomik.
demokratik ve siyasal düzeyde sürdürdüğtı mücade
leyle gerçekleşebilmiştir. Ote yandan bu ınücadclc
ııin çok boyutlu bir biçimde yüriilülınesi de knpitrı
Iizıni ideolojik olarak sorgulayan hir yaklaşımı gc
rektinnektedir.

Bu anlamda işçi sınıfı hareketinin ekonomik.
demokratik ve siyasal boyutlu mücadelesi başlıca iki
yoldan gerçekleşmektedir. Ekonomik. demokratik
mücadele teınel olarak sendikalar tarafından sürdü
riilürken. siyasal alanda emekçilerin talepleri knpirn-
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tizm ötesi bir toplumsal yapıyı hedefleyen yaklaşım
ları da kapsayacak hiçinıcle siyasal partiler raraf'm
dan gcrç ckf cşt+rifmckrcdtr.

T'ürkiyc tclc işçi sınıfı miic~_delesinde bu bil-
. tiiııliik ortaya korıuliumunnktndrr. Ozelliklc 12 Eylül
sonrasında scııclik.ıl h,H"ckctin içine dtiştüğii dunun,
sı..~ııd i kal arın topluınsal dörıü şürn sürecine yukarıda
taııııııl.ınaıı hiitiiııliik iciııclc katılınasını olanaksız
kılmıştır. Bnıııııı cıı öııc;nli nedeni, Tiirkiye'de genel
olaı·ak sendikal hurckcrin dar bir ..ekonoınizın" içine
hapscclilcı·ck toplumsal nıiicadclcye evrilme, katkı
vcrrne yollarının uknnrnrş olınasıclır.

Büli.iıı bu olumsuzluklar temelde 12 Eylül
soıuasıııdn oillştunıl:ın endüstri ilişkileri sisteıninclen
kuynuklanmukıudrr. Bu sistcın, başlangıçta sendikal
hareketi siyaset clrş ınrı iten. toplu sözleşme faaliyeti
ilc.sııııdaymı. sendika üyeliğini gerçek tarihsel içeri
ğinden kopararak basit ve-ilkel bir faydacılığa indir
geyen bir sistem olarak öngörülmüştür. Ne yazık ki
hugiindcn geri ye bakılclığıncln hu öngörülerin büyük
ölçüde g:.:rçekleşıiği, lophıınsal gelişmeyi yönlendir
ırıck bir yruuı, güneci ekonomik. demokratik hcdef'le-.
~; de olahilcliğiııcc dar bir çerç evedc algılnyan bir
scndiknl yapı ve ıurlayrşm öne çıktığı görülmektedir.
Bum111 en nçık örrıcği . sendikalar için siyaset yasağı
kalktıktan sonra _bile siyaset yapına refleksinin gös
terifcmcrncsiclir.

Genci olarak sendikal hareket sonınlara bir
sistem biiıiiııliiğii içinde yaklnşumnrmş , kısıni çözüm
öncıilı.:ı·i getinnck.Je yetinıniş ve bu arada sonınun
özii göz.ardı edilmiştir. Bu nedenle eleştiriler verili
yup ıyn bi r büıüulük içinde -krırş ı çıkış düzeyine ula
~aınamış. dalın çok sistemin barajlar ve grev yasak
lan gibi soımıl nitelikteki baskıcı ve engelleyici hü
kiimlcı·inin değiştirilmesi talebi ile sınırlı kalmıştır.

Tfü·kiyc'de sendikal hareketin toplumsal mü
c.aclcle icinde aktif bir korıum kazanabilmesi ve sıruf
sal işİevini gerçek anluırıdn yerirıe getirebilmesi için,
sem.likalann kuruluş düzeyleri, işleyişleri, sendikal
özgürlükler ,·c toplu sözleşme düzeyleri arasında bü
lünhik oluşturan yeni bir yapıya k:ıvuştuntlması ge
rekrrıcktcclir. Bir yrınclnn sendikaların kunıluş düzey
leri ve sc;nclikal özgiirliikler yeniden tanımlanarak
toplu sözleşme sendikacılığı aşılınalı, diğer yandan
toplu sö~lcşme kavı-aını toplumsal düzeyde kalıcı so
ımçlar iirctehilecck nitelikte genişletilmelidir.
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rulu;
Bu belirlemeler ışığmda DİSK 1 1. Genel Ku-

Sendikaların toplumsal değişime katkı yapa
bilıncsi ve türrı eınekçileı; kucaklayacak bir haı·eket
liliğin gerçekleştirilebilmesi için bugüne dek dile ge
tirdiğiıniz sendikal özgiirlük tnlc.plcruntz.i , sendikala
rın kuruluş düzcylcriylc ve çok düzeyli toplu pa;,..ar
lık sistemiyle hiiliinlcştiren hir cnclüs rri il işkif eri sis
teıninin oluştunılnrnsı için çaha gösterilmesini;

AB'ye üyelik sürecinde gerçcklcştiı·ilınesi
gündemde bulunan yasal dcğişikliklcı;n. h~ı hiitiin
lük içerisinde ele al ıuarak , sendi kal harckelJ n dağıl
masına yol açacak özelliklerinin ortadan kaldınlınası
için ınüdalıale edilmesini;

DİSK'in eşgüdümüyle toplu sözleşmeler anı
sında koordinasyon sağlanarak ortak çer~eve_ talepler
oluştunılınasnu ve hn konuda daha etkın hır tutuın
alııunasını KARAR ALTINA ALIR.

Karar No 4:
'EMEK ÖRGÜTLERİYLE
İLİŞKİLER
DİSK. T'ürkiyc •deki sonmlarm ç öz.ürırürrürı

birleşik cırıck mücadelesinden <>ectiuine bu çerçeve
de Emek Platf'orruutnurı, prog~nı;ıı7" bir. işleyişe ka
vuşturulması ve hcdcf'lcrirı somut olarak tespit edil
ınesi halinde eınekçiler için yararlı soınıçlm· ürelc.:bi
lecck bir oluşum olduğuna inanmaktadır.

Ancak Emek Platfonnu içindeki kimi örgiitlc
rin alınan kararların hayata geçirilmesinde kanıı·sız
davranışlar gösterdiği. hunun Eınek Platforınu·ııun
inandırıcılığını ve güvenilirliğini zedelediği de hilin
ınektcdir. Ayrıca Emek Plntf'orruu tnu , egemen kc
siınlerce çeşitli müdahaleler yapılmaya çnl ış ılrrmktn
dır.

Bu tespitler ışığında DİSK 11. Genel Kurulu;
Diğer işçi konfederasyonlarıyla ilişkilerin

esas olarak uluslararası örgütlere iiyclik çerçovcsi rı
de ve Emek Platformu temelinde siirdiiriilmesini;

Enıek Plntf'orırıutrın, emekçilerin bağımsız çı
karları doğnıltusuncla yön vcrilınesinc çalışılmasını;
Eınek Plaıf'ormutnuu somut konular etrafında çalış
ması ve sonuç alıcı bir fnaliyet göslennesi için çnba
gösterilmesini;
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Sendik.ti hakim· ve demokratikleşıne konu
sundaki üi1crilcı;nıi:;,jn Eınck Plaıfonnu•nun uünde-. 1 .,,,1111nc taşınıııasııu. arrıa 1u konudaki bağıınsız çalış-
ınala:--ıınızııı da siirdiirülınesini;

KESK ve meslek birlikleri ile ilişkilerin dalıa
da geliştirilmesini;

l lcr ne pahasına olursa olsun hirarada olına
diişünccsi ta~ııımmmısını; gerektiğinde. eınekçileriıı
bağ.ıınsız çıkaı-larıııın karşısında tutuın alındığı gö
riildiiğiimle, im tutum içindeki örgütler dışında ka
Iaıılada yola devam edilmesini;

Eıuek Plaıfonnıı·ııun bölgelerde de kunılması
veya vurofnulurm geliştirilmesi ve etkin olarak çalış
tırıl nıası içııı azami çabrı gösterilınesini KARAR
ALTINA ALIR.

Karar No 5:
İŞVEREN ÖRGÜTLERİYLE
İLİŞKİLER
Yeni dönemde işveren örgiitleri ile ilişkilerde

de I'nrkl ılaşınalarııı ortaya çıkınası kaçınıhnazdır.
Bugüne kadar esas olarak ekonoınik haklar ve örgüt
leııınc konu~ııncla ortaya ç ıkrırı rernas noktalan çeşit
lcııccd..:ti r. Ozclliklc yeni dönemin çalışına ilişkileri
nin hclirleııınesi ve bu çerçevede giiııdeıne gelebile
cek çcş i tl i yasal ve liiziikscl değişiklikler konusu
öncınli hir ıniicadcle alanı olacaktır.

AB adaylık siirecincleki yaklaşıın.lru- bt,r diğer
tartışına rılnm olarak ortaya çıkın.aya aclayctır. işveren
örgtillcri l·hikiimcl eliyle uygulmıan stratejiyi destek
lcınektcclir ve sendikaları da aynı çizgiye çekmeye
yönelik hnskı ve telkinleri ~>iindeıne gelınektedir.

Biiliiıı hu nedenlerle işvcrcıılerle ilişkilerim.i
;,Jn örgiitscl fonnları da çcşilleııecektir. AB nedeııiy
Ic oluşturulacak ofan ESK b.uırurı ilk örneğidir.
Aclaytrk siireciııcle iş Konseyleri gipi uygulrunalann
da giiııdeınc gclnıcsi ıniimkiiııdiir. işverenler ve hü
kiinıet. biiliiıı bu oluşmnlan sendikal ınücadeleyi
kontrol altına alınanın aracı olarak tasarlaınak-tadır.

Bu ıcspitlcr ışığında DİSK l 1. Genel Kunılu;
İşveren örgiitleriylc somut bir konuyu tartış

ınak üzere birarnyn gelmek dunununda kaluıdığında.
kcııcE görüşlerini kmııuoyuna duyunnayı ve baskı
oluştunnayı;
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İşveren örgiilleriyle brrnrnyn gelinen dunmı
·ıardn. gündemi bcliı-lemeyc yönelik aktif bir strateji
izlcmncsini ~ hiikiiınctlerin ve sennayenin niyctlcri
ııin cınekçilcr ve kaınuoyu örıürıde açığa çrknı-dmnsı
rıı;

Bunun hayata gcçirilıncsinin cngcllenıncsi
halinde gcrckçolcri konusunda rürn kaınuoyunıııı hil
oilcnınc;i ve destek vcnncsi sni!lanarak sözkonusue -•
toplanulardruı çıkılınasuıı.

İşçi ve işveren ıernsrl cifcrirun katılacağı_ tl!ın
krırurrılrırur; knt ıl ımcı , eşıt teınsılc ve dcnıokratık ış
Ieyj şe dayalı ve uluslararası stand:ırtlara uygun ol
ması gerektiğini KARAR ALTINA ALIR.

Karar No 6:
EKONOMİK VE SOSYAL
KONSEY
Saolıklı bir diyalog. taralların eşit giicc ve

hakka saltip olması temelinde yükselir. Oysa ülke
miz.de yasal engeller ve işverenlerin ohıınsuz tutuın
ları ncclcniylc yaygın bir scnclikas ızlnştrrma yaşan
maktadır.

İşçi ve işveren ilişkilerinin asli unsuru olan
toplu sözleşme diizeııini bile yeterince etkin olınak
tan çıkaran hukuksal çerçeve. çalışan kcsirntcr'i güç
süzleştirınektedir. Tnraf'Inr ın eşi ı giiçlerlc ınasaya
otunnaınası halinde Ekonomik ve Sosyal Konsey gi
bi yapılar diyalogmı gerçekleştirilmesini sağlaya
rrıazfar. Bu nedenle ilk duyulan gcrc~sinim. yasal
çerçevenin dcınokr.ıtiklcştirilnıesidir_

Batı iilkclerindc ESK. uzun yıllar süren top
luınsal ıniicadelelcrin hir ürtmü oturnk ortaya çıkan
sosyal diyalog ırıcknnrzmnsırun araçlarından hiridir.
Ülkeınizde bugiiııc kadar önerilen ve uygulanan
ESK modelleri. hiiHin ölıcrilcrimizc ve giı-işimlcri
ıııize rağnıcn, bu i;ılevi ta;ııınaktmı u:;,...ak bir yapıya
sahrptir'; hilkiimetlcrin krizıirı yiikiinii halka taşıtmayı
amaçlayan politikalarının onaylandığı platfornılar
olarak işletilmeye çal ışrlruaktadır.

Bu gerçeği gözörıünde huhındurruı DİSK l 1.
Genel Kurulu;

ESK•mn yapısındaki Iıüküırıet ağırlığı ve di-:
ğer toplwnsal örgiitlcnınclcriıı dışlanması siirdiikçe.
sosyal diyalog aracı olarak. bundan önceki girişimler
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gihi i'jle,·•:iz kal:ı~ağıııı ve dnynrrnn aracına döniişe
ce~'lııi tespit ederek;

- :-:anuı çalıliaıılan. ıııiihcndis ve ıniına.-Jar. hc
kimlcı·. ıiiketi~ilcr Ye çevrcci tcr gibi kesiınlcriıı tern
:-il .:~lilınedjği. hiikiimetteıı bağımsız bir yapıya ve
ışleyışe sahıp olınayaıı. öı·gütlcriıııi;,.in hağınısızlıkla
nna gölge diişürecek hir ESK oluşumuna katılıııa
ıııayı ~

İşçi. işvcr-erı ve ıııenfmll gnıplannııı teınsilci
leriııin ESK·ya kntılıııasım snvurırnnya dcvunı etrrıc
yi;

ESK ·11111 taleplerimiz do~'Tultusunda şekillen
diği ko~ullarcln hu tür platformlarııı sendikal hak ve
özgiirliikleı·in genişletilmesi. ekonomik ve sosyal
Jıakl:ınıı gel i şıi ıi l nıcsi ,·c cleıııokraıi kteşrno hcdclleri
ne yönelik olarak cleğcı-lcndirilıııesini KARAR AL
TINA AUR:

Karar No 7:
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ycrıi clörıcmclc iilkeıııiziıı karşı karşıya kala

cağı uıuslanınısı dimuııiklcr geçınişıekindeıı çok da
ha öııcı.ıli olacaktıı-. Kiirescllcşıneylc taın uyuın ça
b.ıl.ırı. humııı hir parçası olarak AB adaylığı scnnayc
poliıik.ılanııı. doğal olarak sendikal hareketi deıin
dcıı c tki İcycccktir. Bu gelişmeler karşısıııda uhısla
rnr-ax ı sendikal haı·ckct ile cluyurnşmn, eıneğin küre
sel 111 iicadclcsi yüııiiııclcki çahalanı giiç ,·cnne ve bu
yünde destek kaz.anına daha da öııcınli hale gelecek-
tir. • •

DİSK'in uluslarnnısı i l i ş k.i lori , üyeliğin gc
rokti rcli ğ] yükümf ül üklcr yerine getirilemediği ve bu
alanda -sornuı hiı· çut ışma plaıııııa sahip olunaınadığı
için gcı·ilcıııiştir. Uu dunııııuıı öııiiıııüzdck.i döneın
k:ırşıla~n..:ağmıız sorunlar bakımından çeşitli handi
kaplaı· yaratnıası kaçını_lınazdır.

l3u dcğcrlcııdinne ışığında DİSK 11. Genel
Kunılu;

Üyesi olchıiilimuz uluslnrm·nsı sendikal örgüt
Jcı;n, özellikle El1.JC"uıı çalışmalannn aktif şekilde
katıl 1111111 sağlaıuıı.ısını;

ETUC ile ilişkilcnlc. ETUC politikalarııım
ohıştuı, ılınasıııa kendi sendikal talcpleriınizle sonıut
katkı yapmamız içi.ıı çaha gösterilmesini;
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'()yeliğin hize yiiklcdi~>i gürc\'lcrin yerine ge
tirilmesini;

ICFTlJ içinde daha etkin hir rol üstlenilerek
diinyaııın diğer hölgelcı;ndeki, özcl l iklc son yıllarda
sendikal nıiicadclede haşarılı xmuvlar vcrnıcktc olan
sendikal hareketlerle ilişkiye geçilmesini;

Böl<>eınizdeki ülkelerin sendikal örgüttcriytc
ilişki kurulc·uak ortak projeler için adım atılmasıııı.
etkinliklerin desteklemnesini;

Üye sendikalarımızın uluslarnrası ilişkilerde
Konfcderasyonuınu:ır.la koorcliuasyonunu gelişıinne
sini ve ortak yakl.ışıınlarln hareket edilmesini;

DİSK A-vnıpa Temsilc.:iliği"nin öneminin art
tığı tespi tindcn h,_~rekctle, hııgiiııkii_ Iuıl i ylc ~a_t~~ee_ •~ı
bclası olan bir huro korıumnndnki ıeınsıleılıgıınızın
ihtiyaçlnrııun karşılanınasım ve foal hale gclını.:sinin
sağlrumıasıııı KARAR ALTINA ALIR.

Karar No 8:
AVRUPA BİRLİĞİ
Avrupa flirliği öz.ürıde hir scnnaye oı_-ganizas

yorıudur. Türkjycmn Avrupa Birliği 'ne ınm (iyelik
için aday olması scrmuycni u yeniden yrrprlrmrun pla
nıııuı önemli bir uıısunıdur. T'ürkiyc, Gümrük Birliği
yoluyla Avrupaya ekonomik olarak entegre olına
yolunda önemli adıınlar atıııışıır. Gümrük Birliği'niıı
emekçilere kazanç geıi nncdiği göı·iilmiiştiir; A,..-upa
Birliği de kendi başına ekonomik açıdau emekçilere
kazanç gctinncyeccktir.

Türkiyetde dcmokrruikleşmc esasen iç top
luırısal dinmniklcrc, özellikle de crııck ıniicadclesiııc
bağlı olarak gerçckfcşccckrir. Bumıııla hirl i k ıc AB
normları özeliiklc temel insan haklan \'C özgiirl iiklc
ri alanında T'ürkiyc tclcki mevcut dunınıuıı iyilcştidl
mesirıi zonıııhı kılmaktadıı-. 1311 yörıüylc ;\13 norrnlu
nnın olunılu kntkı yapması mümkttndür.

Bu tespitler ışığıııcla DİSK 11. Genel Kumlu;
Türkiyetuin içine girdiği hu sürece emekçile

rin talepleri ve "Emcğirı ı\vnıpası"nın yaratılması
doğrultusunda utuslnrurnsı sendikal hareket ile daya
ıuşrna içinde bir müdahalenin zorunlu okhığuııu ka
bul ederek;

Avnıpa Birliği'nc kmılma konusunda atılacak
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adınılanıı yakımlaıı takip edilmesini ve yasal cliizeıı
lcıııderiıı cıııckçilcı·iıı ınlcplcri cloğnıltusuııcla deği
şikliklcı· içcnııcsi için mücnctclc eclilınesiııi ~

Bu doğnıl tucln ETUC. Avrırpn ülkelerinin
sendikal ürgiitlcı;, işkolu federasyonları nczclinclc gi
rişi nılcnle hııl uuul ıunsrıu ; AB Parlaıncntosu içindcki
sol gruplarla temas kıınılınasıııı ve soıınıt taleplcri
ırıi zfu .ııılat,!Jııı.ısıııı KARAR ALTINA ALIR.

Karar No 9:
KADIN İŞÇİLER
K.ıdııılaı- çalışma yaşmnında gittikçe daha

fazla yer .ılmakt.ıdır. Sigortalı olnrrık çalışan yalda
şık -ı.5 mily<iıı işçinin yuklnş ık "ıh 15.5'ini kaclmlar
oluştunııaktadır. Toplu sözleşıne iınzalayahilen yak
laş ık I milyon sendikalı işçinin de yaklaşık %
13 'üııii kadıııiar ol uşturmuktndır. Bunun yanısıra kn
yı tdışıııda sayısı hilinıııeyen hiıılcrce kadın çalış
ınakt.ıdır. Kadııılar ağırlıkla özel sektöre ait işycrlc
riııdc çalışmaktadır. Çalışına ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı ·ıım Ocak 2000 istatistik.leı-inc göre sigortalı
kadınların ':iı 88'i. scndi krıl ı kadııılann ise % 77'si
özel sckıördc çalışımıktadır. Knrnrı sektöründe çalı
şmı toplaın sigortalı işçinin sadece % 8.6'sını kadın
lar ohışturorken. kaclınlann özel sektör içindeki payı
'½, 17.-+'tiir.

Kndrnlnrm ağırlıklı çalıştıkları işkolları ise sı
rasıyla ckıkurna (':,, 24.1 ); ticurct , büro, eğitim, giizel
sanatlar (0,, 16. 1 ); gı<ln (% 10.2); metal (% 9); inşaat
(~;,-6.7); genel işler (% 5.6); konaklmna ve eğlence
,•ederi ('~;, 4.6); sağlık (% 4.6); petrol. kiınya ve las
İik ('h, 4.-1-)~ tarım ve ormancılıktır(% 4.3).

K:ıdınlıınn sendika içindeki konuınlanna bak
tığınıızc.la ise. sahip oldııklan snyrsnt çoğunluğa denk
c.liişnıeye11 hir temsil hakkma sahip olduklarını görü
yonız. DISK ve üye 23 sendika içinde genci başkanı
kadın olan sadece hir sendika huhııınıaktadır. Top
hun 139 genel merkez yönetim kunıhı üyesi içinde
kadw yörıcı ici sayısı 9'dıır. Toplaın 177 şube, bölge
şube ,·c kmsilcilikte görevli başkan ve teınsilcilcriıı
s.ıc.lccc 6'sını kadınlar ohışlunıyor.

Bu gerçekleri gözöniinc alan DİSK 1 l. Genel
Kurulu;

Kadm işçilerin örnütlcnınesine öncelik veril
ıncs;:ıi. humm için. de s.~lcce fonncl sektörlerde si-
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gortalı olarak çalışan kadmların değil, cııfonncl sek
törlerde sigortasız olnrrık çalışan kadmlarm da örgfü
leıunesini n hedcllcnıncsini,

Üye scnclikalan.la nırolnn kadın claircleriııin
daha aktif ve koordineli çul ışmrıs ı, kadın duircsi ol
mayan üye sendikalarda ise hu dairelerin kunılması
için gerekli önlcınlcıin alınınasını,

Çalışına yaşaınına girişlerdeki sonmlardaıı
brrşlnynrnk, işyerlcıiııdc cinsel tacizden. kreş sonum
na kadar knclrn işçilcıi ilgilcmliı·cn bürün konularda
sonıut sendiknl politikalar üreterek hunların toplu
sözfcşrnc kuz..ınımı haline getirilmesi için gerekli ça
lışınalaruı yapılınasıııı,

Ynsrılru-dan cinsiyet leınclindc ayrımcılık ya
pan ınaddclcrin ayıklanması \"c/vcya. d~ğişlirilıı!csi
için kararlı hir miicadcle yürüt ülmcsiui , kaclmlanıı
çalışma yaşnınıııa daha fazla k.aıılıınıııı sağlayıcı is
tihdaın politikalarının ohıştunılması için siyasi ikıi
(L-°ır üzcrirıcle haskı oluştunılmasmı. hunun için g\.·rc
kirse diğer kadın örgiilleıiylc işhirliği yapılmnsını,

Gerek sendikal foaliycılcnle, gerekse de her
türlü teınsil. karar ve yönetim ıııclrnııizıııalanııda ka
dııılarııı sayılan oranında teııısil cdilınesi yönünde
gerekli rüz.ük dcğişiklikleıiniıı bir mı önce gerçekleş
tirilmesini,

Topluınsal yaşamda ve çal ışına ortaınıncla ka
dınların sorunlarının ortaya konulacağı ,·e ç özüm
yollarının lartışılac.ığı, hazırlık sürecinde işycrfcrin
de_ki kadınların doğnıdaıı katılı111111111 sağlanacağı hir
DiSK Çalışmı Kadınlar Kurul tayı <liizeıılcnmesini
K.ı-\RARALTINA AL[R.

Karar No 10:
ÇQCUK İŞÇİLİĞİYLE
MUCADELE.
Yeni bir bin yıla girerken ~>ittikçe artan sayı

da çocuk _çalışmak 7..oriıııda kalınaktadıc. Ufuslrırnrnsr
Çalışma Orgiitii'ııiin istatistiklerine <>öre. gclrşrrıckrc
olan ii~kclcrdc. yaşları 5 il~ 14' arasıı;la ol~ı yaklaşık
250 ınılyon çocuk, 120 mılyonu tam gün olmak üze
re çalışmaktadır.

Milyonlarca çocuk, tehlikeli ve .ı~ır işlerde.
fuhuş, ponıo kaset iirctimi, uyuştıımcu iirctiıııi ,·e sa
tışı gibi ahlrıki gelişinılcriııe zararlı, yasadışı işlerde
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snğlıklnrıııı ,·e caıı gih·eııliklerini tehlikeye ntnrrrk
çalışıuakıadır. 1 lalcıı 10 ıııilyomlaıı fazln kız çocuğı.ı
fuhuş sckti>ıilııde ticari nıeıa olarak kullnııılmaktaclır.

_ Türkiye 'de i~c resmi rnkumlnra göre (DİE'ııin
1994 tnrilıf i Çocuk lşgiicii Anketi) 6 -14 yaş nrasrrı
clnki yaklnşık 12 milyon çocuktan 3 milyon 848 bin.i
(~: 32) diiııyadaki diğcı· çocrıkfnrln rıyru kaderi pny
laşınakıadıı-. Bu ç ocukhu-m çoğunluğu ücretsiz; ev iş
çisi olarak çnl ış ukcn. yaklaşık I milyon çocuk eko
ııoıııik i şl crclc çul ışmuktuchr. Bu ç ocukl nrın da %
77'si tnrı rn , ,;;_ 11 'i snunvi , <;~. 7'si hizmetler ve % 5'.i
ticaret xck törürıclc ı;alışİııakıadır. Türkiye genelinde
ckn110111ik faaliyetle lnılunan çocukların % 79'u üc
retsiz aile i şç i s] olarak çalışmaktadır. Bnşta tarım
sektüı•iinde olmak üzere, çocukların çoğunluğu aile
geliı·inc katkıda huhııımak üzere ücret alnıadmı çalış-
ınakıadıı-. •

Çocuklanıı çalıştıkları i şycrtcri genellikle ktt
çilk ölçeklidir. Çocukların küçük işycrlcıi tarnf'ırıcları
tercih edilmcsiııiıı en büyük ncclcrıi , bu işyerlerinin
çoğııııl ukla kayıt dışında huhııııııasınd.uı knynaklorı
ınak tad rr, Hu işycılcrindc çalışma saatinden. işyeri
sağlığı ve iş gü,·eııliğiııc. nsgaıi ücrcrc kadar hiçbir
yasal l'ınkum ,·c konııııadaıı yıuarlaııaınayan çocuk
işçiler, kötü koşııllnrdu körü ıııuamcleye ınanız kala
rnk sağlıklanııı n.: lıayaılanııı tehlikeye nraruk çok
konı i k üc ı-cı lcrto çalıştırıl muktnchr.

Yoksulluk. adaletsiz gcliı- dağılımı. işsizlik.
kayıh.lışı ekoıınıııi, düşük ücret polj tikrıs ı, örgiitsiiz
Iük , hızlı n üf'us nrıı ş ı, bölgesel cı:itsizliklcr, göç.
düzensiz kentleşme, yetersiz cğiıiın. geleneksel ve
külıiiı·cl koşullar vh. çocuk işçiliğinin doğuran belli
başlı schcplcnlir. Küreselleşme biiliin bu olumsuz
hıklan daha da arıırınaktadır.

Başla doğrudan bu çocukların hnyntmı ohıın
suz l.'tkilcycn çocuk işı,:il_iği, sendikaları da zayıJlat
ınakı.,dıı·. Çocuk işçiliği -aynca sosyal güvenlik sis
temini 7,.1yıllaımakta ve yetişkinlcıin işsiz kalıııasma
neden nlınakıadır.

Bu gerçekleri gözöııihıc alan DİSK l l. Genel
Kıınılıı~ •

Çocuk işçiliğinin ülkemiz gündemindeıı
taınaıncıı siliıııııesinc yönelik ekonomik ve sosyal
pol i ıi kaların uygulaımıya .sokulması için ıni.icadele
edilmesini,
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Başta JLO'nmı 182 sayılı En Kötii Biçimler
deki Çocuk Işc;iliğinin Ynsaklaııması ,·e f?rtadan
Kaldınlmnsına ilişkin Acil Eylem Sö;ıJeşıııesı olmak
üzere, uluslararası sözle:;:nıclerin omıylannıası, onay
lanan sözleşıncleriıı ulusal ıncvzuata aktanlınası için
milcadelc edilmesini,

ILO'nun Çocuk İşçiliğiyle 1\ liicadelc l Hus
Iarnrası Prosırnmı (IPEC) çerçe,·esindc hugiine kadar
gerçekleştirilen ve gerçckleştiı;ıecek olan projefcrin
devaınlılığının sağlanmasını.

Çocuk işçiliğiyle miicaclclede ilgili ulusal ve
uluslararası kumınlarla işhi rl iği ııin gtiçlemlirihnesiııi
KARARALTINA ı-\LIR.

Karar No 11:
GENÇLİK VE SENDİKAL
HAREKET
Ülkemiz nüfusunun büyük höl ürnü çocuklar

ve neııçlcrdcn oluşmaktadır. Gençlerin ülkenin
gel~ceğincle süz sahihi olnhilmcleı·i için iyi hir
eğitime ve istihdam olurıaklnrınu sahip olahilınelcıi
gerekir. Ancak ülkemizde sosyal devlete yönelik sal
dırılar nedeniyle gençlerin büyük bir çoğunluğu hu
olanaktan yoksundur. Gençlerin bvry ük ço ğ un lvı
yeterli eğitiın alamamakta. çok azı ü rıi vcrsi t cle ı-e
girebilmekte, büyük böl ürnü i şxiz.l ik tehdidiyle kar
şılaşmakta, iş bnlahilcıılcr ise ağırlıkla düşük ücretli,
güvencesiz işlerde çalışmaktadır.

Tiirkiye'deki işsizlik olgusunu istismar eden
sennayc çevreleri gençleıi yoksulluk ücrct i ylc isıih
daın etıneye çrıl ış ınak rucl ır. Kuy ı ıd ı ş ı ekonomide
çalışanlar ağırlıkln genç işçi lcrclen olrrşrnuktuchr-,

Gerek eğitiın gören gençlerin, gerekse de
genç işçilerin taleplerini demokratik olarak ifade
edebilecek örgfülenmcler içi_~ıe ginııcsi çeşitli yün
temlerle engellenmckıeclir. Ozcllikle genç işçilcı·in
sendikalaşması çeşitli haskı ve tehditlerle önlenmeye
çalışılınaktadır.

. Genç işçilerin önemli hiı· höliimü, sııııf hilinci
edınıne olanaklarından yoksun oldukları için sınıf
dışı ideolojilerin etkisi altıııda kalmaktadırlar. Bu
durum sadece sendikal hareketin dc ü i l ülkenin
geleceği açısuıdan da olumsuz bir clnrun~lu~.

~u tespitler ışığmda DİSK l 1. Genel Kumlu;
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Gençlerin ekonomik, demokratik ve sosyal
tnlc.ple.rini n her diizeyde cık.in rılaruk savuııulınasuu;
eğiıi111 ,·e sağlık olauuklurruclan azami ölçiide ynrar

. laııahilıııcleı-i içi ıı çaba gösterilmesini;
. _ _ . Geııçlcı;ı~ \sıihdaınımn geliştirilmesi için ak
ili ısııhdmıı poli u knlru-ınrn otnşturutrnasrım ve uy
gıılnıııııasıııa kntkr suııulınasıııı;

Genç i ş ç i l cri n sendikal harekete ka:zanıl
masuıa özel örıern vcrifmexirn ;

Bu amaçla eğiıiııı emekçilerinin örgütleriyle
işhidiği yapılanı~ _eğitim çnğ nıdnki gençlerle, özel
likle ırıcs ıck cğıtı111 g örcn öğrenciler ve çıraklık
eğilimdeki gem;lcrle temas noktalan kunılınasını;

Sendik.ısız genç işçilerin bilinçlendirilmesi
ıçm öze) kaınp.!ııyal.u diizeıılenınesini; bu kaınpan
yalarm işyorl cri , okullar ve mahallelerde sürdiiriil
ıııesiııi;

Gençlerle ilgili ulusal ve uhıslararrisı kaın
panynlnrn, özclf iklc ICFI'U'ımn hu konudaki çalış
mnlnrmu destek verilınesini;

Genç İşçiler D.ıircsi "rrin aktif hale getiril
mesini ve hu claiı·cnin öniiıniizdeki döncınde genç..:
Jeriıı (öğrenciler, işsizler, genç işçiler vb.) özel bir
örgiillenıııesinin (önıeğin. gençlik sendikası) oluş
tunılması hedefiyle çal ışmnlnr yapılınasııu KARAR
.ALTINA ALIR

Karar No 12:
KÜRT SORUNU
Ülkemiz her bnkırncları forklılıklann birarada

yaş.andığı, zengin kültür dokusuna sahip bir coğraf
y;ıda hulunıııaktmlır. Bugüne krıclar farklılıkları yok
s.ıyan politikalarm dayaıılınası. iıısaıılanınız arasın
daki kardeşlik hağlarmın 7.ayıllaınasıım ve giderek
aynmlarııı öne ç ıkmasuıa yol açırırşrır.

Kürt sonum binlerce immııuı ölümüne, onbin
Icrce insanın evsiz harksız kalınasına, aıuıelerin göz
ynşfarrna neden olrnuşrur. Buna rağmen bu toprak
larda yüzyıllardır birarada yaşayan farklı etnik
kökenlerden iıısaıılarııııızın birarnda yaşaına arzusu
ortadan kalkrnrurnştrr, Farklılıklarla biraradrı yaşama
ve toplumsal barı~ talebi kanı ve gözyaşını yewniş
lİr-
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Gcı-çcktcn kalıcı. adil ve herkes için yaradı
bir çöziiınc ulaşahilınck için K'ürt Sonınu•mın özgiir
ce tartışılabilıncsi örıüucleki hcı- rür'l ü yuxuk, baskı ve
engclleıncniıı ortadan kaldırılnıası gcr'ckrucktccti r.

Bunun için ö ncel i k l e silahların susıııası
gerektiğini saptayan DiSK 10. Genci Kurul Karar
larının yol göstericiliği ışığmda;

Ülkenin hiitiinliiğünii, halkın hiı-liğiııi ve top
lumsal barışı temel alan çok kiilliirlii, çok kimlikli
bir deınokratik rejime utnşrnn miicadelcsini siirdiir
ınck gerektiği ıri ;

Böyle bir T'ttrkiycnjn ayııı topraklar üzerinde
iç içe yaşayan insanların, hangi etnik kökenden
gelirlerse gelsinler. kimliklerini koruma, ifade etme
ve -geliştirıııe haklarını güvence allına alan; onları
topluınuıı eşit haklara sahip özgiir bireyleri olarak
kabul eden bir yurttaşlık hukuku çerçevesinde
yarntılabilcceğiııi; •

Düşük yoğunluklu çatışmanın sona ermeye
yönelıncsiııin yarattığı ohıınlu ortnrnm hu doğnılıuda
gelişm·cıer sağlaıııak üzere kul !anılın.ısı sonıın
luhığuının esas olarak lIük ümcrc diiştiiğiinii;

Ekoııoınik, sosyal ve siyasal almıda. diişiinee.
ifade ve örgiitleıııne özgiirHiğiinii engelleyen her t ür
lii yasa ve uygulaıııaya derhal son verilınesinin
çözüıne ulaşıııak hakıınından ilk atılınası gereken
adıın olduğunu; •

Bu bağlaında Olağanüstii Hal Uygulamasına
son verilerek bölgede yaşayanlann ekoııoınik ve sos
yal sorunlarının ortadan kaldırılınasına yönelik
kamusal uygulamalara hrz!a başlanması gerektiı.jni;

İnsan haklan ihlallerine son verilmesinin sağ
laıunasuuıı ve gcçıniştcki ohıınsuzhıklarııı hesahının
sonılmas!nın. sadece sonınun çöziiınii için değil.
gerçek bır demokratikleşmeyi sağlamak için de
zonııılu olduğunu;

Bölgede çeşitli yayın organlarının
dağıtımının engellendiğini. demokratik kitle· öroiit
lerinin faaliyctleriııe ıniidalmlc edilip yasaklaııdı<iını.
sendikal faaliyetlerin dahi büyiik zorluklarla ~iir
diiriildiiğiiııii dikkate alarak bu uyoulaınalann kal
dırılması için ınücadele edilmesini;=

Koşullar sonucu zonıııhı olarak hiiyiik kent
lere göçen insanlarunızın içinde yaşadığı koşullaruı
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iyileştirilmesinin~ iş. eğitiın, snğlık olnnaklarının
yaratılınasınııı ilerde çıkabilecek sorunların cngel
lenınesi hakıııııııclan gcı·ckli olduğunu tespit eder ve
hu tespi ı l c r doğrultusunda çaha göstcrilnıesini
KARAR Al ,TINA ALIR.

Karar No 13:
DİSK VE SİYASET·
Ülkeıııizde soıi dönenıde gerici ve şoven an

lnyışlar giderek yiikselınektcdir. Bu dunun eınck
çilcı-iiı miicadelcsiııin önünde engel ohıştunnaktadır.
Taı·:hscl veri l cr bu t ür anlayışların uzun vadede
sach:L~e senn:ıyeııin çrkru-lru-rrın hiznıet ettiğini göster
ınektcc.li r._ Bu nedenle DiSK, sol kinıliğindeıı asla
öcHin venncnıcliclir. Tek rck işçilerin siyasal diişün
cclcı-i I'nrkl ı ol:ıhilir. ancak DISK. işçi sınıfının ör
giitii olarak işçilere sınır bilinci kazandınnak ve doğ
nı siyasal ıcrci hlcro yöneltmek görevi ile karşı kar
şıyadıı-. Yine tnri h gösıerınektedir ki işçi sınıfının
uzun vadede çıkarlarını en iyi teınsil eden siyasi
ynktaşrmlnr yine sol paı·ıilcrdcn gclıncktedir.

.Bu hcli.-lcınc ışığında DiSK 1 ı.· Genel
Kunıhı~

Parlamentodaki partilerin tünıiiııUn yen.iden.
y.ıpılaıını.ı prograınına tcsliın olduğu bu döneınc.le,
pnrl.ımc!ıto dışıııclak~ J>:ırti_le!· ,:c topluınsnl ınuhalefet.
örgiillcn nrusırıdn hır ışbırlığı ortnını yaratılınasıııa
destek ol unınasnıı ~

Dc~işiın siirccinc eınckten yana ınüdahalcyi
gcrçekleşıinnek amacıyla böylesi bir işbirliğinin
m.lınıtanııııı atılnıasını;

Bu i~hirliğinin diğer emek örgütleri ve on
lnrı ı ı iiyc t.ıhanlnnııı krıpsrryucnk şekilde trısar'Lnrı
nıasını;

Pm·tilcr anısı rnkaberirı nesnesi olınayı engel
leyecek hir i l i ş k i l en rrıeyle çalışmaların aktif bir
şekilde sürcliiriilınesini KARAR ALTINA ALIR.

Karar No 14:
EMEKLİ-SEN'İN
ÖRGÜTLENMESİNE DESTEK
DİSK tnnıfınclan kurulan Eınekli-Seıı'in.

cnlışma yaşamı boyrıncn ülkesindeki tüm zengiıılik
İcrin yaratıcısı olan eıneklileıin hrık ıniicaclelesinde

I i. Genel Kunıl Knrnrlnr 29



öneınli bir kazanım olduğunu teyit eden Genel
Kunıl;

Eınekli-Sen'in çnl rşrnulrırrrıa ti.im sendikalar
tarafından destek verjlrnexj rri ,

Eınckliyc ayrılan sendika üycterirıirı Emckli
Seıı 'e Hye olınalnrı doğrultusunda teşvik edil
ınelerin.i;

: Enıcklilcrin sendika hakkının vasalar tarafın
dan teyidini sağlamak üz.ere

0

nıücacİcle edilmesini
KARAR ALTINA ALIR.

Karar No 15:
TÜRKİYE, YUNANİSTAN VE
KIBRISLI EMEKÇİLERİNİN
DAYANIŞMASI
Türkiye ve Yunmıistmı ernckçi lc ı-irıj u dcprcnı

felaketi sonrasında daha da gelişen dayanışınasının
bölge barışına ve s_onınların çözürnüuc yaptığı kat
kıyı dikkate aları DiSK 11. Genci KurnlU, GSEE ve
DiSK nrasmdaki ilişkilerin daim da gdiştiı-ilmcsini;

Bu çalışınaların Kıhns•ııı her iki kcsimınin
sendikalnrıııı kapsayacak şekilde gcnişlctilıııesini;

Sorunların emekçi gözüyle .değcrlcııcliı-ilıncsi
ve sınıf dayanışıııasının pckiştiı·ilmcsi amacıyla;
ETUC üyesi ülkcnıiz konf'cdcras yonl a r ın ı n ,
GSEE•nin ve Kıhrıs'ın her iki kesiminin sen
dikalarının katılacağı etkinlikler düzenlenmesi için
gi"rişiınlerde buhınulmasını KARAR ALTINA
ALIR.

Karar No 16:
SENDİKAL HAK VE
Ö~_GÜRLÜKLER İÇİN
MUCADELE
Konfederasyonuınuzun 6. diğer konfederas

yonların 3 ve hağıınsız 1 sendikanııı baraj altrnn in
dirilıneleri genelde işçi s ın ıfına , özelde DİSK•e
yönelik bir tehdit rıirel i ği taşımaktadır.

Bu tavır karşısında suskun kalmak. DİSK'in
ve işçi_ s_ııııfı_nııı kazanıınlarınclan vnzgc ç ırıck ,
geleceğını- tehlıkeye ntrrıak anlamına goleockrir.

DİSK'in Hiikilmet polilikalarına karşı tutum

30 11. Genci Kurul Kararlar



alnı.ısı nedeniyle geı·çekleştirileıı hu srrlclrrı karşısın
da karnrl ı hiı· <.hını~ sergilenmesi tiiın DiSK delegas
yoınınun orıak karandır.

Sorun-un· c,:i>:1..iimii iiye sayılarının düzeltil
nıesiııdeıı dcği 1. çalı~nıa yaşam ınııı tiiıniiyle dcınok
raı iklcşıiıilınesiııden gcçrnckteclir.

Bu saptamalar ışığında DİSK 11. Genel
Kurtrlu ;

ILO nonnlarına ıiyguıı yasa clüzertlerncfer'irıirı
TBJ\,fl\,ı'nin 2000 yılı Ekim aymda başlayacağı yerıi
ynsa ınn <.löııcıni ııi n bnş la ııgıc ınclrı gcrçekleştiril
ıncsini talchiniıı_ yiikscllilıncsiııi; t

DİSK Yönetim Kurulut ırun bu doğrultuda
adıınlar atınası Ye seııdikalarıınızın bu çalışınalara
aktif olarak ·katılımıkla görcvlendirilmcsiıu;

1 liikiimeıin pof iriknfarınn hağlı olarak ilretiın
den gelen giiciiıı kullaııılması dahil olınak üzere her
tiirlii eylem biçiminin uygulanmasını;

DİSK ):"önetiın Kurvılw'wun hazıı-layacağı ey
lcın prognımıııı hız.la sendikalara ve şubelere ulaştır
nıasıııı ve ürgiiliin hu doğnılluda hazırlıklara baş
Jaımı-;mı Kı\Rı\R AT:rıNA ALIR.

Karar No 17:
GEÇMİŞ KAR_A~LARII"!l
DEGERLENDIRILMESI VE
TEYİDİ
DİSK 1 1. Genci Krırulu, bu kararlarm dışın

clrrk ı koııular.ı ilişkin olarak, gcçıniş genel kurul
kara; larınııı yol "Östcriciliğini tcyid eder ve gcçnuş
neııcl kurul kar;rları doğrultusunda hareket edil
;"nesini KARAR ALTINA ALIR.
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DİSK ÜYESİ SENDİKALAR
ASİS~ Ai!aç Sanayi İşçileıi Sendikası
BASIN-İŞ; Tüı·kiye Basın İşçileri Sendikası
BANK-SEN; Türkiye Devrimci Banka ve Sigorta
İşçileri Seııdik.ısı
BİRLEŞİK METAL-İŞ; Birleşik Metal İşçileri
Sendikası
DEV. MADEN-SEN; Türkiye Devrimci I>vfadeıı
Anıma ve İşletme İşçileri Sendikası
DEV. SAĞLIK-İŞ; Devrimci Sağlık İşçileri
Sendikası
DEVRİMCİ YAPI-İŞ; Devrimci Yapı İşçileri
Sendikası
EMEKLİ-SEN; Tüm Emekliler Sendikası
GENEL-İŞ; T'ürkiyc Genci Hizmet işçileri
Sendikası
GIDA-İŞ; T'ürki yc Grcla Sanayii İşçileri Sendikası
CAM KERAMİK-İŞ; Tiirkiyc Porselen. Çimento.
Canı. Tuğla ,·e Toprak Sanayii İşçileri Sendikası
LASTİK-İŞ; Türkiye Petrol. Kimya ve Lastik
Sanayii l şç ilcr! Sendikası
LİJVITER-İŞ; Lirnan, Tersane, Gemi Yapım
Oııanm İşçileri Sendikası
NAKLİYAT-İŞ; Nakliye İşçileri Sendikası
MEDYA-SEN; Meclyn, İletişim. 13asuı-Yayııı
İşçileıi Sendikası
OLEYİS; T'ürkiyc Otel. Lokanta ve Eğlence Yerleri
İşçilcı·i Sendikası
SİNESEN; Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası
SOSYAL-İŞ; Tüı·kiyc Sosyal Sigortalar. Eğitim.
Biin>, Ticaret. Kooperatif ve Giiz.cl Sanatlar Lşçiferi
Sendikası _
TİS; T'ttrki yo Tcıprrık, Su. Tarım İ:,ıçilcri Sendikası
TEKGES-İŞ; Türkiye Elektrik. Su ve Gaz. İşçileri
Sendikası
TEKSTİL; Tekstil İşçileri Sendikası
TÜMKA_;İŞ; Türkiye Tüm Kağıt. Selüloz. Sanayii
İşçileri Sendikası
YENİ HABER-İŞ; Posta. Telefon. Telgraf. Radyo.
Televizyon İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası
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