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Bölüm 1

SUNUŞ
ICFTU Genel Sekreted Enzo FRİSO'nun 8

Temmuz 1993 tnrihinde İstanbul Sepetçiler
Kasrı'nda verdiği "Dünyanın Değişen Ekonomik
Koşulları ve Uluslararası Se.ndik:ı. Hareketinin
Sorunları Konferansı"ında DiSK Genel Başkanı
Kemal NEBİOĞLU'nun sunuş konuşması:

Sayın bay Friso,
Sayın bay Jonckheere,
Değerli konuklar,
Değerli basın mensupları.
Üye sendikalarımızın değerli bnşkrınları ve yö

neticileri,
İşçi arkadaşlarım.
Bugün bu tarihi yapıda Uluslararası Özgür İşçi

Seııdikaları Konfederasyonu ICFTU'ııuıı Genel Sek
reteri sayın bay Frisa' yu ve Asya Masasr uzmanı
sayın bay Joncklıeerc'i ağırlamanın onurunu ta
şıyoruz.

Bilindiği üzere Konfcdcrasyontumuz, 1992 yı-
1111111 Aralık· ayında ICFTU üyeliğine kabul edil
miştir. Böylelikle 117 ülkeden 164 örgütü ba
rındıran ve dünya çapında 113 milyon üyesi bulunan
bu büyük yapıya DİSK de katılmıştır.

DİSK olarak amacımız. ülke çapında işçilerin.
işsizlerin,.. çnl ışaıı çocukların, emeklilerin. kadın ve
erkek işçiitfrin sendikal örgütlenmesine, 12 yıllık bir
aradan sonra -yeni açılımlar kazandırmaktır, Bütün
engellere ve engellemelere karşın. bir yandan bu he
deflere doğru hızla ilerlemekte bir yarıdan da tüın
dünya işçileriyle ve onlarııı örgütleriyle sağlam. sağ
lıklı ve somut hedeflere yönelebilen ilişkiler kurmak
için çaba göstermekteyiz,

Dışrlrşkifer alamrıda attığımız her adımda DİSK
kiınliğiııi .. DISK'in deneyim ve birikimini dünya
sendikacılığına yansıtmaya çal ıştyoruz,
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Üye seııdikalarumzla birlikte bu alanda yü
rüuüğüınüz çalışmalarda bir yandan DİSK' in ve
Türkiye işçi sınıfınııı sesini lüın ulusal ve ulus
lararası sendika örgütlerine duyunnaya çalışırken
bir yandan da dünya sendikacılık Iıarckctiııc, kendi
dinamiğimizle katkıda buluıumık istiyoruz.

Değerli konuklar,
Tüm dünya işçilerini sendika ıııücadclcsiudc bir

araya getiren iki önemli etmen var:
Hepimiz, en temel insan lıaklarıııdaıı biri olan ör

gütlenme özgürlüğünü savunuyoruz;
Hepimiz, bütün değerlerin yaratıcısı olarak

kabul ettiğimiz işçilerin çıkarları için mücadele edi
yoruz.

Değerli konuklar,
1980 askeri darbesiyle faaliyetleri askıya alınan

ve 1992 yılıııda yeniden çalışıııaya başlayan bir
konfederasyon olarak;

Bu 12 yıllık yasaklama clöııeıııiııde uluslararası
dayanışmnıuıı en güzel örneklerine.len birini ya
şayan bir konfederasyon olarak;

Bugün dünyanın dört I?ir yaıııııda pek çok ulusal
ve uluslararası sendika örgütüyle giderek daha yakın
ve somut ilişkiler kuran bir koııfedcrasyon olarak,
uluslararası dayanışmanın gereğine yürekten iııa
nıyoruz.

Son aylarda Avrupa'da ve Türkiye'de ya
şadığımız korkunç olaylar, böylesi bir uluslararası
dayanışmaya daha ela derin aıılanılar kaz.andırıyor.
Önce MöllncIe, sonra Solingen'dc ve Avnıpa'ııııı.
daha pek çok kentinde oıılarca göçmen, örgütlü ırkçı
güçler tarnfrnclun yakıldı, katledileli. Bu gclişıncfor
karşısında DİSK olarak görevimizin, karşı çıkıp kı
namanın ötesinde, il6>ili ülkelerin koııfedcras
yonlarıyla birlikte çalışmak ve eylem birliğine git
mek olduğuna inanıyoruz. ve bu doğntltuda gi
rişluılcrde bulunduk.

Biilüıı bunlar olup biterken tüyler ürpertici başka
bir olay yaşadık. 36 yurttaşımız, 36 aydınıınız
Sivasta örgütlü gerici güçler tarafından katledildi.
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Bu olaya DİSK'in yaklaşıınmı çok kısa ama bir o
kadar da net bir biçimde ifade etmek istiyonıın;

DİSK ve omııı gibi insan haklnrırıa, düşiiııcc ve
inanç özgürlüğüne. kısacası demokrasiye sahip
çıkan, demokratik haklar için mücadele etmeye ka
rarlı güçler var oldukça demokrasi düşmanları he
deflerine ulaşamayacaklardrr.

Üyelerimizle. şubelerimizle ve tüm örgütlü gü
cümüzle bugiiıı yapılacak törende bunu bir kez daha
ortaya koymaya kararlıyız.

Değerli meslektaşımız Enzo PR.İSO ve Asya
Masası uzınaııı clostumuz, Joncklıecrc DİSK kor
tejinde bizimle birlikte yürüyecektir. Demokrasi rırü
cadclesinde bir kez daha somut biçimde bizinı ya
nımızda yer ulmalurından onur cluycluğmrıuzıu
belirtmek istiyorum.

Sözü bay Frisotyn bırakırken hepinize saygılar
sunanın.
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DÜNYANIN DEĞİŞEN EKONOMİK
KOŞULLARI

ve
ULUSLARARASI SENDİKA
HAREKETİNİN SORUNLAR!

EnzoFRİSO
Önce sayın DİSK yöneticilerine. bana burada.

Türkiye'de. basın rrıcnsrıplarma ve tüm kaınuoyuna
hitabcıme fırsatı verdikleri için teşekkür etmek is
terim.

Ayrıca şunu da belirtmek isterim; bugün burada
sizlerle birlikte bulunmak, başmdan beri Tür
kiye' deki demokrasi mi.icac.lelesiııc inanmış, göııiil
vermiş ve yakından izlemiş biri olarak buna ayrı
bir heyecan veriyor.

Ben demokrasiden söz ediyorum; sizler ise. bu
güne kadar göstenuiş olduğunuz Fcdakürlıklurlrı, de
mokrasi için ödenen bedellerle. demokrasiye. de
mokratik haklara. sendikal özgürlüklere ne kadar
bağlı. ne kada- inançlı olduğunuzu gayet giizcl bir
şekilde gösterdiniz.

Ayrıca şurası da açık ki. uzun ve karanlık bir
dönem olan askeri diktatörlük clöucrnirıde, bu iil
kcrıin özgür geleceğine olan inançlarıınızuı yo
ğunlaştığı bir dönemde, aramızdaki bu dostluk bağ
ları iyiden iyiye gelişti. Bu acılı dönem boyunca
ICFTU, yalnızca dayaııışmayı değil. yalnızc:.ı clost
luğu değil. elinden geldiğince sempatisini ve dcs
teğiııi de ortaya koymaya çalıştı.

Şimdi size, eğer izin verirseniz ICFfU'darı, ör
gütümüzdcıı söz etmek istiyorum. Özdliklc de kay
gılarımıza değinmek istiyorum. Açıktır ki. sendika
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hareketi bugün bütün dünyada uluslararası düzeyde
biiyük bir kriz yaşamaktadır.

Ama şunu da hemen bclirtıııck gerekir; bu krizi
yaşayan yalnızca sendikalar değil dcıııok.rasinin
kendisidir.

Elbette bu krize yol açaıı birçok etken. vardır. 'Ül
keden ülkeye bu elkeıılcr dcğişıncktcdir. Ancak
bütün ülkeleri bağlayan ortak clkeıılcriıı de olduğuna
Iuamyorum; bunların başında bugiin yaşanan eko
nomik kriz ve işsizlik gclıncktcdir.

Hepiniz biliyorsunuz ki, sendika hareketi gerçek
gücüne ve etkinliğine taın istihdaııı döncınlcriııdc
kavuşmaktadır. İşsizlik arttığı oranda sendika lıa
rekcliııin gücii ve etkinliği azalmaktadır.

Yaşanan krizin ikinci nedeni de bütün dünyada
ilerici sendika güçlerine karşı tutucu güç odak
Iarmrn, belki de daha önce görülmcıııiş bir saldırıya
geçmeleridir. Tutucu güçler doğnı bildikleri rcjiın
<lcğişikliğiııin, demokrasinin değil pazar cko
nomisinin zaferi olduğunu ileri sünncktc ve de
ğişimden kendilerine pay çıkarmaktadırlar. Sonuç
olarak. Iıcrşcyirı özelleştirilmesi gerektiği sa
vunulmaktadır. Arlık her şeyin, pazar ekonoınisinin
doğal mckanlzmnlarma tcrkcdilmcsi gerektiği söy
leniyor. Elbette bu alanda sendikal eylcnılcr, ör
gütler ve hareketler engel olarak görülüyor ve tabi
engellerin birer birer oruıdan kaldırıluıası isteıüyor.
Hareketin etkinliğinin azaltılması, sendika lıak
larmm azaltılınası gerektiği savunuluyor ve bu son
saldırılar bütün dünyada, bütün kıtalarda, bütün ül
kclcrdc demokrasiye, demokratik rejime yöneliyor.

Bu kriz oldukça öucmfidir; ancak sendika ör
gütlcrinirı karşı karşıya kaldığı ilk kriz değildir.
Daha önce yaşanan iki krizi aşmayı başardık, bu
krizi ele aşacağımıza irıanıyoruın. Belki de bu krizi
aşabilmek için. mücadele etmeyi ycıüdcıı og
rcıuncıııiz gerekecek. Atalarınıız sendika hareketini
oluşturduklaruıda nasrl mücadele cuifcrse, belki
bizim de yeniden, onlar gibi mücadele ctıııcyi öğ
renıııcmiz gerekecek. Dünya tarihi bize ka
nıtlnnuştrr ki, bugiiıı kazaııılıııış olaıı haklar gökten
zembille iıuııcmiştir. Prolctaryanırı mücadelesiyle

10



kazanılmışur, Bu mücadele geleııcğine içinde bu
lunduğumuz şu zor koşullarda dört elle sa
rılmalıyız.

Şimdi de yeni liberalizmin dünya çnpındaki so
nuçlarını ele almak istiyorum.

Bu sonuçların son derece yalın olduğunu ve
bunlara her gün gazetelerde raslayabilcccğinıizi dü
şünüyorum. Bugün dünyanrn sanayitcşmiş 24 ül
kesinde, yani OECD ülkelerinde tanı 40 milyon işsiz
vardır. Gelişme bu rnkaının azalması değil, rııa
alcscf artması doğrultusundadır.

Ancak basuıuı pek sözünü ctnıcc.Iiği başka bir
konu var ve basm bu konuyu dikkate almnc.lığı için
son derece ağır bir sorumluluk taşıyor: Dünya nü
fusunun üçte ikisi 3. Dünya ülkclorirıde yaşıyor.
İşte bu ülkelerde bir milyar, tam bir milyar işsiz var
ve bildiğiniz gibi bu insanlar farklı bir yapı oluş
turuyorlar; asgari geçim endeksinin altında, yani
açlık ve susuzluk koşullanııc.la yaşıyorlar.

En gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen gelir
yılda 22 000 - 25 000 S arasuıdudır. Oysa 3. Dünya
ülkelerinde kişi başına düşen gelir. aşağı yukarı
benim kaldığım otelin oda fiyauna ynkuıdır; yani
150-200 S civarında bir rnkurn. Bir saniyc dahi. ge
lişmiş sanayileşmiş ülkelerdeki işsizlik sorunu 3.
Dünya ülkelerinde yaşnnan sorunları ele almadan
çözülebileceğini saıunak safdillikten başka bir şey
değildir.

L,ıgiiıı herkesin kabul etliği bir gerçek var: Kar
şılıklı bağımlılık ilişkilerine dayanan bir ekonomik
sistemde yaşıyoruz. 13u <la sonıııların bütünsel ol
duğu anlnınuıa gelir. Yani, herhangi bir ülkenin so
runlarının çözümü bu ülkenin kemli el inde değildir;
çözüm karşılıklı bağımlılık sistemi içindedir. Do
layısıyla çözüm yolu bulmak gerekiyorsa. bunun
bütünsel bir çözüm yolu olması gerekir. Gelişmiş
ülkeler eğer kendi sorunlarım çözmek istiyorlarsa
her şeyden önce. insaıılığııı üçte ikisinin scfulcı için
de yaşadığı ülkelerdeki sorunlara el almaları ge
rekliğini anlaınalrdırlur,

Ekonomik sorunlarm birbirine doğrud..uı bağlı ol
duğunu kaıuılnmuk son derece kolay. Şunu ortaya
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koyabiliriz; gelişmiş ülkelerde işsizliğin art
masıyla birlikte II. Dünya Savaşı sonrasında 3.
Dünya ülkelerindeki gelir. toplam olarak % 8 ora
nında azalmıştır. Bugün sanayileşmiş ülkeler. göçü
engellemeye ve kentli çevrelerinde yeni bir Bedin
Duvarı örmeye çalışıyorlar. Bu çabanın sonuç ver
meyeceği ortadadır, Dünyanın büyük bir bölüınüııde
insanlar açsa, sefilse çocuklarına ve kendilerine bir
parça ekmek bulabilecekleri bir yere gitmek için el
lerirıdcki bütün olunakları seferber cclcccklcrdir.

Göç, bugün bütün dünyada yaşanan son de
recede önemli bir olgudur. Güncy'xlcn Kuzey•c göç
eden insaıılanıı sayısı 2 milyondur. Doğu•dan
Batı" ya göçle ilgili veriler nctleşlirilcınemcklcdir.
Göç kaçuulınuzdır. Çünkü kendi ülkelerinde refaha
kavuşamayan insanlar. bir gelecek bulabilmek için
ister istemez kendi ülkelerinden, kendi ülkelerinin
kültürlerinden koparak gelişmiş ülkelere doğru aka
caklurdır.

Dolayısıyla bir yandan gelişmekte olan ülkelere
yardrnı etmek -ki bu da gereklidir, onlarırı -;ı
karmadır- bir yandan da göçü durdurmaya kal
kışmak çelişkili bir tutumdur, sonuca ulaşması ola
ııaksizdır. Şurası da açık ki. bu ağır ekonomik
sorunları yaşayan ülkelerin, sorunlarrnı göç yoluyla
çözmeleri olauaksızdır. Onlar, kendi gclişınclcriııi
sağlayacak bir yol bulmak zorundadırlar.

Üstelik göç eden işçilerin büyük çoğunluğu eğer
olunakları olsa kendi ülkelerinde kalmayı tercih
edeceklerdir; kendi aileleriyle birlikte, kendi ül
kclcriııdc, kendi kültürlerine yakııı bir ortamda ya
şamayı tercih edeceklerdir elbette. •

Kısacası bu aileler. kendi ülkelerinde kalmayı
tercih ettikleri halde. yaşadıkları koşullar nederıiyle
göç etmek zorunda kalıyorlar. Gelişmiş ülkelere
göç edip oradaki Işsizlik oranını da yiiksclliyorlar;
ama aynı zamanda da çok daha ağır sömürü ko
şullarmda çalışmak -ve biraz önce. sayııı DİSK
Başkaıu'nıu da belirttiği gibi- çoğu kez ırkçalrğrn,
yubancı düşmanlrğuun ve maalesef şiddetin de ege
men olduğu bir ortamda yaşamak zorunda kalıyorlar.

Tüm bu sorunlar nedeniyle, yani işsizlik ve
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göçe bağlı sorunlar nedeniyle. hem Avnıpa ül
kelerindc hem de diğer tüm gelişmiş ülkelerde de
mokrasi ağır bir kriz yaşamakta. tehdit altında kal
maktadır ve artık aşıldı. unutuldu. bir daha geri
gelmez sandığımız nazizm, faşizm gibi olgular ye
niden ortaya çıkmaktadır.

Dolayısıyla sonııı bir anlamda pazarr genişlctınc
sonumdur. Çünkü gerçekten ele iıısaıılann üçte iki
sinin yaşadığı bölgelerde satııı alma gücünü ar
tırmak için bir inisiyatif oluştunılım:ıdığı taktirde.
yönetim sürecine yeni teknolojilerin katılması, iş
sizliği beslemekten başka hiçbir işe yaramayacaktır.
Çünkü fazlasıyla üretilen ürünleri sntuı alacak kimse
bulunarnayacakı ır ve sonuç olarak işsizlik yeniden
üretilmiş olacaktır.

Belki de hepimizin bir kül tür dcvrirrıi yaşaması
gerekiyor; herkesin. özellikle de sendika harekctiııiıı.
sonınun pazarı aşmak olduğunu ve ona bütünsel bir
bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini arılrurıası
için. bir kültür devrimi yaşaması gerekiyor. Ve artık
bugün sonııı pazarlarrn uç ılrnasrclrr; iiçiincü dünya
ülkelerinde üretilen mallarııı gelişmiş ülkelere ser
bestçe girmcsirıi sağlamaktır. Koruyucu polilikalarla
hiçbir sonum çözmek rrıürrıkürı değile.lir. Çünkü
ancak bu ülkelerin iirfüılcıi.niıı serbest ihracına izin
verildiği taktirde bu ülkelerde ekononıik bir caıı
lanma sağlanabilir.

Dolayısıyla, 3. Dünya iilkeleıiııe, özellikle dış
borçlar sorurıunu çözme konusunda yarclurıcı olmak
gerekir. Ama her şeyden önemlisi bu ülkelerdeki
eğitim sorununu çözmeye katkıda buluıunaktır.
Çünkü bu ülkelerdeki halkın biiyiik bir çoğuııluğu
okuma-yazma dahi bilmemektedir. Okrımu-yazrna
bilmeyen bir toplumda ekonomik gelişıne sağlaıııak.
mümkün değildir; çünkü bu iıısaıılanıı örıürıc bir ma
kine koyabilseniz bile onlar bu makincrıin kullaıııın
kılavuzunu bile okuyamuyacnklarclır.

Okuma-yazına oranıyla ekonomik gelişınccleki
gerilik oranı arasında doğrudan bir bağ kunııak
mümkündür. Ama en önemlisi bu ülkelere yapılacak
yardırmn, her şeyden önce insan haklarına bağlılığı,
sendika özgi.irliiklcriııi ve demokrasiyi ko
şullandınnasıdır. Eğer yardım edilen ü lkct-ırin her
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birinde demokratik bir denetim ınekanizınası yoksa
yardım, yalmz ve yalnız rüşveti beslemeye ya
rayacaktır. Örneğin Filjpinlcr" <le Marcostun kişisel
servetinin, ülkesinin dış borcunun toplrunmdaıı bile
fazla olduğu ortaya çıkmıştır; yani bu borç beş
milyar dolardan bile fazladır. Başka bir örnek:
Zaire. doğal kaynaklar bakımrndan dünyanın en
zengin iilkelcrinden biridir. Ama kişi başına düşen
gelir bakımından dünyanın en yoksul ül
kelerindendir. Bu ülkenin diktatörü Mobuıutnun ki
şisel serveti de kendi ülkesinin dış borçlarından faz
ladır. Üstelik bu adam, dünyuıun her yerinde.
zenginlerin bile güç yetiremediği bir dizi şato satın
almıştır.

İsviçrc'Ji bir yazar şöyle diyor (elbette bu söz
leriıı sonııııluluğunu ona bırnkryortım): .. İsviçre"de
bankalarda bulunan kişisel mcvduaılarrn % lO'unu
üçüncü dünya ülkeleri devlet başkaıılarınııı şahsi
hesapları oluşturuyor." İsviçre'deki banka nıcv
duatları bir yana. bunun % IO'u bile akıllara dur
gunluk verecek bir rakamdır,

Rüşvet dediğimiz zaman elbette rüşvet alan ol
duğu gibi, bir de rüşvet veren vardır. Bu önıeklcrde
rüşveti verenler de gelişmiş ülkelerin insanlarıdır.
Çünkü bu ülkelerin doğal kaynaklarını söıııünnek
için tek bir kişiyle pazarlık yapmak, bir demokratik
rejimle pazarlık yapmaktruı çok daha kolaydır. Do
layısıyla demokrasi, gördüğünüz gibi her şeyin te
melidir. Dizler ki proletaryayı -artık bu kelimeleri
kullanrnayı da uııuuuk-, toplumun en yoksul ke
simlerini temsil ediyoruz, şunu gayet iyi bilmeliyiz:
Demokrasi her şeyin temelidir; insan haklarına
saygı her şeyin temelidir.

Dir ülkede demokrasi olmuksızııı refalıııı ve sos
yal burışuı snğlanabilcccğini savunan irısarılar, giz
lemeye çalışsalar da aslında birer dlktatördürlcr. Bu
diktatörlere karşı mutlaka savaşmak gerekir. Bu
arada şunu <la bcfirtmcclcn geçcnıeyeceğim: Biziın
de bu konuda soruınluluklarumz var; üstelik biziın.
kemli bcccrikxizli ğimizdcn cloğan soruııılulukla
nıııız var; çünkü bizler, ilericiler ve ilerici dünyayı
savunan insanlar olaruk koınüııizmiıı yıkılıııasıııc.Iaıı
sonra, bu liberal model ve örnek kaı·şısıııda başka
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bir toplumsal gelişme moddi ve örrıcği suııımıkta
beceriksiz kaldık ve bunu bugüne katlar ba
şuramnmış olmanın ağır sorumluluğunu taşıyoruz.

Şunu ela söylememe izin verin; bir dizi ülkede ik
tidarda sosyalist partiler var. Ama ne yazık ki, sos
yalist partilerin kurdukları hükümctlcr'le tutucu par
tilerin hüküırıctlcri arasmda ciddi bir farklılık
görülemiyor. I3u da, bizim il1asımız, bizinı be
ceriksizliğimizdir. Başkalarını suçlamak kolay, aıua
iğneyi kendimize batınnak durunıuuduyız, Doğrusu
biz de itlas ettik. I3iz de birer iktidar gurubuna dö
nüştük. biz de kendimizi sisteme kapurdık. Artık
köklerimize dönmenin zamanı geleli. 1' Iücadclcyi ye
rıidcn öğrenıııcliyiz. Yanlış anlaşılmasın, ben yal
nızca Türkiyevdcn söz etmiyorum, dünya çnpında bir
değerleııdinne yapmaya çalışıyorum. Yirıcli yorturı,
biz kendi beceriksizliğimizin de kurbanıyız. Bu du
nımu saptamak ve tepki göstermek zorundayız. Gös
terilrrıcsi gereken tepki, verilmesi gereken yanıl <la,
efbctte dayamşmadır, ortak mücadeledir. Elbette
şunları birbirine kanştınnaıun.lıyız: Acıma hissiyle.
dilenciye yaprlan yardım ve dayaınşmu birbirmdcn
çok farklı kavramlardır. Dayuıuşmu elediğimiz şey
ortak çıkarlarımız okluğu ve bütünsel sorunlarla
karşı karşıya kaldığımız için gerçek anluırıda bir
likte nıi.icadcle etmektir.

ICFTU da. bu gezegen çapuıda oluşturulucak da
yanışınaııın aracı olıııa iddiasını ıaşuunkıudır.

Yalııız diişülmemesi gereken bir tuzaktan -sö
zetmck Istiyorum; senc.Iikalar kendilerini topleı söz
Icşrnclcrlc sınırlaınaınalı<lırlar. Scndikulnr toplumun
tümüyle ilgilcıuucli<lir. Şunu gayet iyi bilmeliyiz ki,
özgür ve demokratik bir ortam, bir toplum olnıadığı
sürece sendikalar <la olmayacaktır ve sendikalar ol
maksız.ın demokrasi var olaınaz. Deniyor ki, siz sa
dece üretim ilişkileriyle, sanayi ilişkileriyle il
gilenin. Ama dostlarım, bu hatayı işlersek hepimiz
hapı yutarız yalııızca bizim değil demokrasinin de
sonu gelir.

Elbette sendika hareketi özgür ve bağımsız ol
ınnlı<lır. Üstelik siyasi purtilcrclcıı de bağımsız ol
ınalıdır. I Iatta ve hatta kardeş siyasi partilerden de
özgür ve bağımsız olmn.lıdır. Gerçekten de, nru-
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lıalefctteykeıı onlarla anlaşmak daha kolay oluyor.
İktidara gelince sorun çıkıyor. Buradan da an
laşılıyor ki. sendika hareketi onlardan gerçek an
laında özgür ve bağıınsız olmalıdır. Ancak şunun
da bilincine varırıalryız: Bizim mücadeleıniz her
şeyden önce siyasi bir mücadeledir. Ben. ICFIU
Genel Sekreteri olmaktan onur duyuyonıın. Öz
veride bulunabilcu, özgürlüğe ve bağımsızlığa ina
nan sendika önderleriyle bir arada bulwıınaktan çok
dalıa fazla onur duyuyoruın.

Şurıa kesinlikle iııaıııyorum: Bugün DİSK bu ül
kenin en clernokrcrik, en özgürl ükçü hareketini teın
sil etmektedir. Bu yalııızca şanlı geçmişinin değil
aynı zamanda bugünün sorunlarına yaklaşımının
bir ürünüdür; sendika mücadelesinin siyasi für nıii
cadclc olduğunu ortaya koyan yaklnşnrunm bir iirii
nüclür. Türkiye uzananı değilim. ama, iilkeııizlc ilgili
bir şey söylememe izin verin: Türkiye"de, özellikle
de 'Türkiye' de mücadele. ekonomik olmaktan çok si
yasaldır. Elbette sizin ülkenizde de özgür scçiınlcr
var ve demokrasi seçirnlerle başlar. Ne var ki Tür
kiye'dcn edindiğim izlenim şu: Demokrasi seçim
günü başlıyor ve yine seçim günü bitiyor. Ne yazık
ki, gerçek demokrasi bu olamaz.

Demokrasi her şeyden önce katılımcılıktır. di
yalogdur ve üç kesimin de. yaııi işçi-işveren ve lıü
künıctin eşit haklarla, sorunları eşit düzeyde ele al
dıkları ve tartışabildikleri, eşit olanaklara sahip
oldukları bir rejimdir. Oysa gördüğüm kadarıyla ül-

·_.kcııizdc yaşanan durum böyle değil ve sizler hala
askeri rejim artıklurrrım yarattığı sonııılarla bo
ğuşuyorsuuuz, Dün Ankara'da tesadüfen krir
şılaştığıın Sayııı Başbakan Iıaııeıncfendiye söy-
_ledik.leriıni sizin huzurunuzda yineleyerek sözlerimi
bitirmek istiyorurn: "T'ürkiye'xıin iyi niyet nutukları
atarak dcmokraıik ülkeler ailesine katılması ıntiın
kün dcğilclir, Bu ülkenin siyasi sorumluları şunu
gayet iyi bilmelidirler: Askeri rejim artıklarrnırı ya
rattığı sorunla!". özellikle de antidemokrntik sendika
yasalarrmn yarattığı sorunlar- çözülmediği sürece
Türkiyc'ııiıı demokratik ülkeler ailesine döıunesi
mümkün değildir". Sayın Başbakan bu görüşlerime
katıldrğrnı, benimle hemfikir olduğunu söyledi.
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Eğer içten davranıyorsa siz de ona yardııncı ol
malısmız ve yardımcı olmak için gerçek bir ınil
cadcle vermelisiniz; gerekirse işçileri de sokağa dö
kerek mücadele etıııelisiııiz. Ve ona kanıüruııalısınız
ki. Türkiye. ancak ve ancak gerçek bir demokrasi
kurduğu taktirde demokratik ülkeler ailesine ka
tılabilecektir.

Çok teşekkür ederim.

SORULAR ve YANITLAR

Soru:
Tiirkiye' de ve dünyada sendikacılığııı kriz içinde

olduğu doğrudur. Sendikacılık gerileme dö
nemindedir. Acaba bu dönemin sonunda sen
dikacılığın lıcdel1eriııde bir değişiklik sözkoııusu
olabilir mi?

Fransa'da üyesiz sendikalardan söz edilmektedir.
Genel Sekreter önümüzdeki dönemde scrıdikularrn
hedeflerinde bir değişiklik bekliyor mu; bu tür de
ği şiklikfcr olabilcccğirıe inanıyor mu?
Yanıt:

Fransa çok tipik b!::- t,r-:c!c değil. Çünkü Fransa.
Avrupa' cia sendikalaşma oraııııım en yiiksek olduğu
ülkelerden biri değil. Aksine geleneksel ofarak sen
dikalaşma ornnuurı en düşük olduğu illkclcriıı ba
şında geliyor. Ama şunu da kabul etıncliyiz ki.
Fransa'da ve daha birçok ülkede sendikalar yoğrın
bir biçimde üye kaybına uğramaktadır. Birçok ül
kede yaşanan gerçek, demokratik ülkeler için de ge
çerlidir. Sendika üyesi olmak demek, işten atılma
durumunda ilk hedefler arasrnda yer almak ekmektir.
Bu nedenle birçok insruı korkmaktadır.

Bu ülkede de DİSK üyesi olmak pek kolay ol
masa gerek -neyi kastcttiğiınizi ruıladuıız samrun.
Ancak elbette bu gibi sonınlarla karşılaştığımız için
yılgınlığa kapılmamalıyız. Demokrasiyi vurgula
ınaclığımız taktirde. lıiçbir kazanım elde edemeyiz;
çünkü eğer demokrasi olmazsa biz de var olmııayız.
Dolayısıyla sendikaların yalnız ve yalnız toplu söz-
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leşmclerlc ilgilenmesi gcrckri ği anlayışını ke
sinlikle rccldcrmclfyiz, DISK'li olımık buna 111-
dirgeııirse sendika hareketinin de sonu gelir.

Sayın Başkan, bir öğütte bulunmama izin ve
riniz. Buruı, ICFTU'ııun Genel Sekreteri olduğuın
için değil, saçlanmuı bcyazlrğuıa dayanarak ya
pucağrm; bu ülkede yapılacak olan belki de cıı
önemli şey, sendika yasalarına karşı mücadele et
ınektir; bu yasalar gerçek bir clcmokrrnik ve sendikal
gelişmeyi engellemektedir. Bir şey dalıa söy
lcnıcnıc izin vcrirıiz -kcllrnclcri gayet iyi seçerek
korıuşuyorum- bu iilkecle bu yasalara karşı ınü
eaddc edilmesine karşı çıkan insanlar. kesinlikle
demokrat dcği ldirlcr, Bu insanlar demokratik ol
mnyan bir sisteme uyum sağlayaıı insanlardır. De
ıııokrat olmayan ve hatta dcmokrnsiye karşı iıı
sunlurdrr,

Soru:
Sayııı Genel Sekreter, verdiğiniz bilgiler için çok

teşekkür ederiz. ICFrU'ııun gücü Türkiyc'cle emek
çiler, düşünen, gören emekçiler tarafrndarı çok iyi
biliıuncktedir. Avrupa' da savaşı körükleyen, de
rrıokrasiyi tehdit eden bir eylem giiııclcmdeclir. Bu
eylem Bosna-Hersek halkı üzerinde oyııaıunaktac.lır.
Böylesine giiçlii bir örgütün, ICFI'U'nun Genel Sek
reteri olarak, 167 ülkede örgütlcrımi ş oları bir ör
giiliin bu konudaki tavrun, görüşünü, olaya nasıl
baktığını, etkinliklerini açıklar ıııısıııız?

Yanıt:
Kısaca; ICTTU ister Bosna'cla olsun ister başka

yerde elbcltc azmlıklaruı haklarından yanadır. Her
kes kemli geleneklerine göreneklerine kültürüne
göre yaşımın hakkına sahiptir. Bu konudaki tav
rımız çok açıktır; ancak şu da var ki, biz ne de
olsa sendikal bir örgütüz; yani bizim ordurrıuz yok.
ordumuz olsun da istemedik. Ama elimizdeki
bütün olnnaklurı seferber ederek ve her tür baskıyı
uygulayarak üyelerimizin <le yardırmyla kendi ül
kclerimiz<leki, demokratik ülkelerdeki lıiikümcllcri
kendi sorumluluklarıııı üsılcıuncyc çağırıyoruz.

I3iliyorsumız, daha önce bir Körfez Savaşı oldu.
13ir ülke başka bir ülkeyi işgal etli ve birçok ülke,
çocuklarım bu ülkeyi işgalden kurtarmak için
öf ürnc yollamaya hazırdı. Oysa Körfez Krizi'ııdcıı
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çok daha valıiın dunıııa.la olan ve ıniidahalc ge
rektiren başka sorunlar da vardı. Dolayısıyla bu ko
nularda demokratik olma iddiasınc.Iaki ülkeler. ger
çekten çok daha sert tepkiler göstenııek
zorundadırlnr ve bu t'cpkiyi gösleı·eıııiyorhırsa neden
lıfıla kendilerine demokratik ülke kategori.simle gör
dük.lcri sorusunu yanıllmııak durunıundadırlar. K.ör
fcz Ülkcleri'nc nıüdalıale edildi arrıu, bu ülkeler dc
rrıokratik ülkeler değildi. Ona rağmen ıııiidahalc
edildi; peki hadi anladık aıııa bu dunınıc.Ja eğer dc
ırrokrusiyc adalete, hukuka gerçekteıı imuıılıyor.sa
Bosna'ya çok daha etkin bir ıniidahale nıullaka ya
pılmalıdır. Ama unulınayalını ki ne de ol.sa biz topu
topu bir sendika örg ütüyüz, Silahları olrnayan bir or
dudaıı ibaretiz. Arrıa silahsız kalmayı tercih cdi
yoruz. O halde biz de eliıııizdcki baskı olruıaklarını
kul lanarak lıiikiimellcriıııizi tutarlı bir tavır alrrırıyrı
zorluyoruz.

Soru:
İki som sormak istiyonıın: Biiliiıı diinyac.lıı sen

dikalarııı giiç kaybelnıesiııiıı nedenleri nelen.lir ve bu
olumsuz gelişmenin önüne nasıl geçilebilir?

İkincisi; çokuluslu şirketler Furk.lr iilkelcr<lc ça
Irşan işçileri birbirine dUşiiriiyorlar. Bu ülkelerin
sendikaları bir araya gelerek bu .sonuıu çözcıııczler
mi?
Yanıt:

Var olan giiçliikleri aşmak için, ~~lığım ini
siyatifler geliştirdiğim stratejiler şöyle: Onıeğin, bu
rada bulunmam bıurlnrdun bir tarıcaicfir', çiinkii ben
inaıııyorunı ki, ICFrU ile üyeleri anı.sınc.Jaki ilişki.
ICFfU Genel Kurulu açılış sunuşların<laıı ibnrct
kaJıııaıııalıdır. Bu liir yakın göriiş alış-verişleri ol
malıdır ve çok yonıcu olsa <la her fır.salla çeşitli ül
kelerdeki scn<lika yöneticileriyle, .sendika yönetiuı
orgaıılarıyla karşılıklı orurup birlikle turt ı şarrık bir
ortak görüş oluş ıurmuk ve bu sonuıları ne şekilde
aşacağımız koımsuıı<la birlikte düşünmek için çaba
sarfediyonını. nence şu mı, dünyadaki en büyük teh
like bütün dünyaya hakim olrnaya başlayan ego
izmdir. Belki de insan ynpısın<la bir sakatlık var bu
konuda; ciddi bir sonın, bir kriz yaşaıı<lığı zurrırırı
herkes isler istemez kendi içine kapaıuna eğilinıinc
giriyor ve bu egoiznı sene.lika luırckctinc de zanıa.ıı
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zaman bulaşıyor. Bütün dünyadaki üye örgütlerle
buluşup sorunları çözmeye çalışıyorum. Gittiğim
her yerde kendilerine, özellikle de sanayileşmiş ül
kelerdeki üyelere, sorunlarımızı çözmenin tek yo
lunun dayrınışrna olduğunu anlatmaya çalışryorum.

Çokuluslu şirketler sorununa gelince; bu elbette
bir sendikal sorundur aırıa, her şeyden önce de si
yasal bir sorundur. Çünkü, çokuluslu şirketlerin çe
şitli ülkelere yerleşmesi, çoğu zaman rüşvet yiyen
hüküınetlerin onayıyla olmaktadır ve hükümcıler bu
şirketleri kendi ülkelerine çekmek için, sosyal barış
güvencesi vermektedirler. Orneğin, grev hakkını
kaldırmaktadırlar, Hakları, sorunları basi •- bir for
malite sorununa indirgerncktcdirler; buna karşı si
yasi platf'orında mücadele etmek gerekir; sendikaları
güçlemlinnek gerekir. Sendikaların vereceği mü
cadelelerle çokuluslu şirkeılerin ülkeden ülkeye en
fazla sömürüyü sağlamak amacıyla gitmesini en
gellemek gerekir; yerleşmelerini engellemek ge
rekir. Şu konuda onlarca örnek verebilirim: Bu ço
kulushı şirketler çoğu zaman, bir ülkeye
yerleştiklerinde, o ülkenin pazarıııı genişletmek
için gelmiyorlar. Aksine o ülkedeki ucuz işgücünü
kullanarak bir takım ürünler üretmek ve bu ürünleri
tekrar sanayileşmiş ülkelere salmak için geliyorlar.
Bu yolla bu ülkelerdeki scndikalarm gücünü kmııış
oluyorlar. Samrrm, yaşanan ekonomik krizin ne
dcrılcrirıdcıı biri de, bu çokuluslu şirketlerin bütün
dünyada özgürce hareket edebilmeleridir,

Son oiarak şu konuya değinmek istiyorum; sen
dikacılık dayanışma demektir ve eğer dayanışma
yaşama geçirilmiyorsa gerçek sendikacılık da yok
tur.

Şunu vurgulamak isterim: DİSK, her zaman ya
nında bizim desteğimizi bulacaktır. Ancak da
yaınşma, yalnızca en kötü dönemlerde değil her
zaman gösterilmelidir. Bugün burada olmamız işte
bu dayamşmanın bir ifadesidir.

Şu an Türkiyc'dc son derece hassas bir dönem
yaşanıyor; toplumunuz adeta gericilikle askeri rejim
arasında tercih yapmak zorunda bırakılıyor, Oysa
gerçek çözüm sizsiniz: yani demokrasi, yani insan
hakları, sendika hakları.
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Bölüm il

ICFTU
ULUSLARARASIÖZGÜR

İŞÇİ SENDİKALARI
KONFEDERASYONU

NEDİR? NASIL ÇALIŞIR?
* Bütün dünya çalışanlarının çıkarları için fa

aliyet gösterir.
* Yaşımı s tandarllarının sürekli yüksellilıncsi.

tam istihdam ve sosyal gii\'enlik için çaba gösterir.
* Zenginlerle yoksullar arasındaki uçuruınun.

Iıcrn ulusal hcın <le uluslararası düzeyde ortaıclurı kal
dırılması için çalışır.

* Uluslararası ilişkilcn.Jc karşılıklı anlayışın,
silalısızla.ıınıaıun Ye barışın tesisi için çalışır.

* Örgfüleıuncleri için işçilere her yerde y~u-dıın.
eder ve bu örgiilleriıı. işçilerin teııısilcisi olarak ta
ııınınasuu güvence allına alır.

* Her yerde baskıya. uiklatöı-lüğc. rrk, renk.
inanç ve cinsiyet ayrııncılığına karşı ıniicadclc
eder.

* Teıncl insan ve sene.lika haklarını saYunur.
_ * Fırsat eşitliğini geliştirir \'C kadınların tiinı dü
zeylerde sendika örgiilleıııııclcrinc katılmalarını gii
vence altına alır.

* İşçileıin daha etkili bir nıiicadcle vercbilıııcleri
için ulusal ve uluslararası alanlan.la karşı karşıya
kaldıkları sonmlarla ilgili bilgilerini ve bilinçlerini
gcfiştirrnck üzere gerekli bilgi ür-ctirrıl rıi ger
çekleştirir.

ICFrU Tüzüğü'udc ayrıntılarıyla ortaya konan
bu aıuaçlnrr şu parolayla özelleınck. ıniinıkiiıı<liir:

EKl\'.lEK, ÖZGÜRLÜK VE BARIŞ
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ÜYELİK
ICFfU'ııuıı 1949'daki Kunıluş Koııgresi'ne 53

ülkenin delegeleri katılmıştır. Daha öncesinde. ulus
lararası sendika hareketi Balı Avrupa ve Kuzey
Amerika ile sınırlı kalmışken Uluslararası Özgür
İşçi Sendikaları Konfederasyonu ilk kez kendi bün
yesine. gelişmekte olan ülkelerin sendika ör
gütlcrinin çoğunu almayı başarmış ve politikaların
bcl irlcıuncsinde onlara da söz hakkı vermiştir.

Bugün ICFTI.J'ya 5 kıtadaki 117 ülkeden toplam
113 milyon üyesi olan 164 örgüt üye bu-·
luıunaktadır. Bu 113 milyon üyenin yüzde 34'ü ka
dındır. ICFTU. her biri belli bir ülkenin sen
dikalaruıı büııycsincle toplayan ulusal sendika
merkezlerinin oluşturduğu bir konfederasyondur.
Bazı ülkelerde, birderı fazla örgüt ICFTU'ya üye
olabilmektedir. Özc-1 durumlarda ICFTU. sen
dikaları da üyeliğe 1..:abul edebilmektedir.

Üyelik herhangi bir dış etkiye kapalı, yetkisini
yalnızca üyelerinden alan, yönetimi özgürce ve de
mokratik bir yolla seçilen ve ICFTU'nwı amaçlarım
ve Tüzüğü'nü göııülfü olarak kabul eden tüm ba-
ğ~msız sendikalara açıktır.

MALİ İŞLER
ICFTU'ııuıı etkinlikleriyle ilgili harcamalar üye

örgiillcriıı ödediği aidatlarla karşılanmaktadır. Bu
aidutlnrm tutarı Genel Kurul tarafından sap
tanır.Bazı örgütler özel bir yardıma ihtiyacı olan.
baskı ve zulüm altında bulunan üyelere yardım
amacıyla. ICFTU biiııycsiııdcki Uluslararası Da
yanışma Foııu'na katkıda bulunurlar.

Ayrıca. kalkııınıa yardım Ionlarına katkıda bu
Iunaıı belli sayıda üye. sendika eğitimi ve top
lumsal-iktisadi çevrenin geliştirilmesi gibi projelere
ıııali katkıda bulunur.
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İŞÇİ HAKLARININ SAVUNULMASI
ICFTU. işçilerin uluslararası dayamşınasınuı bir

ifadesidir; toplumsal adaletin dünya çapuıda tesis
edilmesi için çalışmak.tadır. ICFrU. diktatörliiklcriıı
yıkılması. sendika ve işçi haklarma saygı gös
teritmesi, apartheida karşı ınücaclcle cdilınesi ve
çevrenin korunması konularında kaırıpanyalrır dil
zcııleıııcktedir.

ICFI1J. elinden gcldi,k>i ölçiidc, seııclika hak
Iarınııı korurıırıasr için anında ınüdalıale çabası için
dedir. Gerekli gördüğü durumlarda temsilciler görı
dermckte, gelişmeleri incelemekte, tutuklu sen
dikacıları ziyaret ctınekte ve dunışmalarıııa ka
tılmakta, sendikalara yöneltilen baskının kur
banlarına manevi ve hukuki yardırrıdn bu-
1unmnktadır, ICFrU. varlığım uluslararası özgür
sendika hareketine borçlu olan Uluslararası Çalışına
Örgütü ile sıkı ilişkiler içindedir. Brıgün ILO, işçi.
işveren ve Iıükümct temsilcilerinden oluşan. üçlü
yapıda çal ışan tek uluslararası kunıluş du
rumurıdadır, ILO Yönetim Kuruluna seçilen işçi
grubu üyelerinin tamaıııuıa yakım ICITU tarafuı<liiıı
desteklenmiştir. İşçi gnıbunun bu temsili sayesimle
ILO, işçilerin haklarını konıınak üzere birçok ulus
lararası standardı beııimsemiştir. ICI:.'TU. hü
kümcrlerin sendika haklnrıııuı ihlalinden soruıııl u
olabileceği durumlarda. bu ihlalleri teşhir eder ve
eleştirirken ILO'dan etkin bir biçinıdc ya
rarlanmaktadır. ICFTU, kouumları, iktisadi ve si
yasal sistemleri ne olursa olsun. bütün ülkelerin
temel sendika haklarına uymaları gerektiği ko
nusunda ısrarlı davranır. Bu çabalar. özellik.le ör
gütlerıme, serbest toplu pazarlık ve grev haklarını
kapsamaktadır.

Bunlara ek olarak ICFTU, uluslararası özgi.ir sen
dika hareketini uluslararası konferanslarda. Bl\I'<le
ve UNCTAD, UNIDO. FAO gibi Bl\,I ku
rufuş'larmda , HvIF. Dürıya Bankası ve Gı-\ı-Y'ta ıcur
sil etmektedir.

Bu forumlarda, ulusal lıiiki.imetler ve liderlerle
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sık sık yaptığı toplanularda ICFrU. sendikaların
tüm dünya çapında savunduğu iktisadi ve toplumsal
politikaları dile getirir. ICTTU gclişmcııiıı hız
Iundırılması, borç sorununun çözülmesi , uluslararası
mali sistemde reformlar yapılması, işsi7Jiğin ve
yoksulluğun azaltılması amacıyla eşgüdünılü bir
uluslararası eylem planı için ayrıntılı öneriler üze
rinde çalışmaktadır.

KENDİ KENDİNE YETMEK İÇİN
YARDIM

Yoksulluğa karşı ve zenginlerle yoksullar ara
sıııdaki uçurumun kapatılması için verdiği mü
ca<lclc<le ICFfU, çabasının önemli bir bölümünü ge
lişmekte olan ülkelere ayrrmaktadır. ICFrU.
işçilerin ve toplumun en yoksul kesimlerinin du
rumunu düzeltmeyi aıunçlayan eğitsel. toplumsal ve
iktisadi bir dizi projeye katılmaktadır. Bu amaca
ulaşılnıasının yolunun sendikaların güç
lcııdiıilmesimJcıı geçtiğine inanan ICFrU, kendi so
nmlarıııııı en iyi çözümünün ne olduğuna kcıı
dilcriııin karar verebilmeleri için tarım işkolunda
çrılrşaıı sendikalar ve örgütlerle işbirliği yap
ınaktadır. Bu projelerde kooperatif ya da köy sa
nayileri önerilmekte, topluluk şemaları çıkarılmakta
ya da örgiitlcnıne uzmruıları için pratik eğiliın prog
rnrııl nrr hazrrluıunakuıdır. Ancak ICFfU. bu tür yar
<lımlan.la bulunurken yeni bağuıılılık biçimlerinin
ortaya çık.ıııaması için duyarlı davranır. Kendi so
ruıılanııı çözmeleri için örgütlere yardım eder.

Bu bak ımdun eğitim önemli bir rol oynamakıadır
Ye sendika hareketimle eğilime bu denli büyük bir
önem verilmesinin nedeni de budur. ICFfU'ya göre
eğitim progrumlurr, hem dünya semlikalarınııı eği
time verdikleri öncelikleri karşılamalı hem <le yerel
irısan ve yapı kaynakl:u·mm yaratılmasında ör
gütlerin özgüvcnini pekiştirmelidir. Uluslararası,
bölgesel ve yerel düzeydeki konferanslar ve ça
l ışmulurla ICFfU, hem gelişmekte olan ülkelerdeki
hem <le srınuyilcşrniş ülkelerdeki sendika içi eği
timin cşgüdüınünü ve işbirll ğini teşvik etmektedir.
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SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE
Gelecekte sanayi alanında gösterilecek gc

Iişmcrıirı belli bir istikrar göslcnnesi gerekliliğim.len
hareketle. ICI<TU'ııuıı sağlık. gii\'cnlik ve çevreyle
ilgili çalışın.alan oııuıı bütiiııscl etkiııliklcriııiıı ve
politikasıııuı bir parçası dununuıı<la<lır.

ICFTU/ITS Meslek Hastalığı. Güvenlik ve Çevre
Çalışma Gnıbu düşünce alış-verişinde buluıınıuk.
bütün diiııya için yaşamaal bir öncnı taşıyan daha
güvenli, sağlıklı ve çevre için sanayi alanında daha
tutarlı bir gelişmeyi sağlaıııak aıııacıyla liiııı <liiııya
uzınaıılarıııı bir araya gelinııektcdir.

B.ARIŞ, GÜVENLİK VE
SiLAHSIZLANMA

ICFTU gerginliklerin azaltılması. çntrş rnulzırdruı
kaçrrutrnası, silahsız.huunanııı teşvik c<lilıııesi. ti.iııı
ulusların gereksinim duyduğu güvenliğin sağ
Iaıımzısr, böylece barış içindeki bir <liiııyaııııı ıc
mclleriııiıı atılması ve güvence altuıa alııınıası için
gösterilen çabalara destek vcnııektcc.Iir. ICFl'U.
özgür scııdiknlaruı olabildiğince bu siircee ka
tılmaları gerektiğini vurgulanıakta<lır.
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KADIN İŞÇİLER
ICFTU kendini. kndınlaruı Istihdam, ücret. eğitim

ve yetiştirme alanlarında eşit fırsatlara sahip ol
malnrr ve eşit ırıuamelc gönncleri konusunda yü
kümlü sayar. Kadın }Comitcsi tüm dünyadaki kadın
işçilerin durumunu iyileştinnek üzere politikaların
ve progrruularm geliştirilmesinde, kadınların sen
dika hareketine tam katılımının sağlanınasmda, tilin
düzeylerdeki etkirıliklerde ve karar organlarında
etkin bir biçime.le yer almalarında son derece önemli
bir rol oyıiarnaktadrr. ICFfU gelişmekte olan ül
kelerdeki kadın sendikacıların eğilimine ve kadın
komitelerinin kurulmasına da destek olmaktadır.

GENÇ İŞÇİLER
ICFrU. gençlik programıyla, bir yandan genç

lerin sendikalarda örgüücnıuelcrini teşvik ederken.
bir yandan ela genç işçilerin korunması. eğitim ve is
tihdam koşullarının iyilcştiıilmesi için kampanyalar
yürütmektedir. ICFTU uluslararası dayaııışmanın
önemini vurgulayarak scnc.lika hareketiyle gençler
arasındaki ilişkileri geliştirmektedir.
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ÖRGÜTSEL YAPI
ICFrU'ııun en üst organı Genel Kurul'dur; Genel

Kurul. tilin üye örgütlerin katılıınıyla. her 4 yıld:;ı bir
toplanır: Yürütme Kurulu ve Genel Sekreter. Genel
Kurul tarafından seçilir. Yürütrrıe Kunılu yılda en
az iki kez toplanır ve Koufedcrasyon'wı iki Genel
Kurul arası dönemdeki çalışınalanıu yürütür. Y'ü
rütıne Kurulu ICFTU I3aşkruıı ile Başkan Yar
dııncıları' ııı seçer.

ICFTU Sekreterliği'ııin Genel Merkezi Brük
sel'declir ve Genel Sekreter taraf'ından yönetilir.
-Ocncl Sekreter. Merkcz'In yönetiminden ve üye ör
gütlerle ilişkilerin siirdürülıncsindcıı soruıııludur.
Sekreterlik personelinin bileşimi uluslararası bir ııi
telik taşır.

ICFTU'ııun Cenevre ve New York'ta iki bürosu.
dünyaıım çeşitli bölgclcrin:de de özel temsilcilikleri
vardır. Çeşitli görevleri yürütrrıck, özellikle 3.
Dünya ülkeleri scııdikalarıııa etkin bir yardııuda bu
luııınak üzere ICFTU. her biri o bölgenin üye
lerinden oluşan bölgesel örgütler oluştunııuştur. Bu
örgütler geniş bir özerkliğe salıiptir ve kendi Yü
rütrrıe Kurulları, Başkan ve Sekreterleri ile I3iiroları
vardır:

APRO

AFRO
ORIT

Asya ve Pasifik Bölge Örgütü; ıncrkczi
Singapuı·'dadır;
Afrika Bölge Örgütü;
Amerika Kıtası I3ölgcsel İşçi Örgülii;
Merkezi lHeksiko City'dcdir.

Dalıa önce de belirtildiği gibi ICFT'U, ulusal rrıcr
kezlcrin bir araya gelmesinden oluşınaktadır.
ICFTU ile bağlantılı olan Uluslararası Sendika Sek
reterlikleri ( ITS ) uluslararası düzeyde belli bir iş
k.olurıun ulırsal sendikalarını bir araya gctinnektcdir.
ICFTU bu fedcrnsyoıılarla sıkı bir ilişki içiııdcc.Iir ve
onları çeşitli uluslararası I?latfonıılarc.la tcınsil et
nıcktcdir. ICFTU bu örgütlerle, C,b>İtiın ve 3.
Dünya'da örgiitlenıne konularında işbirliği yap
maktadır; ITS temsilcileri. ICFTU Kunıl top
laııtılarına katılmuktadır.

29



ULUSLARARASI SENDİKA
SEKRETERLİKLERİ

-Uluslararası İnşaat ve Ağaç İşçileri Fe
derasyonu (IFBWW), Cenevre.

-Uluslararası Ticaret, Büro, Meslek ve Teknik
İşçiler Federasyonu (FIET), Cenevre.

-Uluslararası Elmas İşçileri Birliği (UADW).
Aııtwerp.

-Uluslararaaı Sanat, Kitle İletişim Araçları ve
Eğlence İşçileri Sendikaları Sekreterliği (ISETU/
FIET), Cenevre.

-Uluslnraraaı Gıda ve İlgili Sanayi İşçileri Sen
dikaları Birliği (IUF), Cenevre.

-Uhrslnrarasr Grafik İşçileri Federasyonu (IGF).
Brüksel.

-Uluslararası Kimya, Enerji ve Genel İşçi Sen
dikaları Federasyonu (ICEF), Brüksel,

-Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ),
Brüksel.

-Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu (IMF),
Cenevre.

-Uluslararasr Maden İşçileri Federasyonu
(MIF), Brüksel.
. -Uluslararası Plantasyon, Taruıı ve İlgili Sanayi
işçileri Federasyonu (IFPAAW). Cenevre.

-Ulrıslurarasr Posla, Telgraf ve Telefon İşçileri
Federasyonu (PTTI), Cenevre.

-Uluslarnrası Kamu Hizmet İşçileri Federasyonu
(PSI), Frnnsa-Fcrncy-Voltaire.

-Uluslararası Özgür Öğretmen Sendikaları Fe
<lerasyoııu (IFFTU), 1 Iollunda- Amstcrdam.

-Uluslararnsı Tekstil, Giyim ve Deri İşçileri Fe
derasyonu (ITGLWF), Brüksel.

-Uluslurarnsı Taşıma İşçileri Federasyonu
(ITF), Londra,
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Bölüm 111

ICFTU BİLDİRGESİ
* Uluslararası Özgür İşçi Sendikaları Koıüedc

rasyonu ICFTU. geleceğe güvenle bakmaktadır. Gö
revlerimiz çoktur ve giimlcıı giiııe artmrıktnchr; ancak
bu görevler dünyanın beş kıtasında çok sayıda ill
keııiıı özgür sendikacılık ve uluslararası dayruıışına
ilkeleri temelinde örgiitleneıı işçilcriııin ka
rarlılığının bir ürünüdür, Yeryüzü kaynaklarının.
tüm halkların ve gelecek kuşakların toplumsal acln
Iet, -iktisadi ve çevresel güvcnlik, özgürlük. barış ve
eşitlik koşullarında yaşarnalurr ve çalışmalarını
güvence altına alacak şekilde seferber edilmesi ge
rektiği konusunda kararlıyız. Temel insan öz
gürlüklerine yönelen tehditler karşısındaki kararlı
tutuıııuınuzu siirdüreccğiz.

* Tam. özgürce seçilmiş. üretken istilıdaınm ik
tisadi ve toplumsal pol itikruun öncelikli hedefi ol
ması gerektiği yönündeki göri.işiiıııiizii yineliyoruz.
Yığınsal işsizlik kaçınılmaz bir sonuç değildir; ik
tisadi politikaya dair kabul edilemez tercilılcriıı • ve
başarısız bir politik iradenin sonucudur. İşsizlik.
aynı zamanda. dünya çapınctaki giderek yaygrrılaçarı
yoksulluğun başlıca nedenidir; yoksulluk, ırkçılık.
faşizm ve dinsel fanatizm için de verimli bir toprak
oluşturmaktadır. İşsizliğin ve sömürüye dayanan ça
lışmanın ortadan kaldırılması dünyanın yok
sulluktaıı kurtulmasmı sağlayacaktır.

* İktisadi ve toplumsal ilerleme ve daim iyi bir
yaşaın düzoyi, tüm di.iııya ülkeleri çalışanlarının
meşru özlemleridir. Sam.ıyileşıııiş ülkelerle ge
lişmekte olan ülkeler arasındaki eşitsizliğin yı
ğmsallaşıp büyümesi bu ilkeye meydan okur bir ni
telik taşımaktadır. Sanayileşmi ş ve gelişmekte olan
ülkeler. dünya lıalklarııuıı amaçları doğrultusunda
özgürlük ve eşitlik içinde hareket ctmclcriııi sağ
Iayan demokratik bir dünya düzeninin ynratılınası
için işbirliği yapmalıdırlar.
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* Özgür sendikalarm tüm demokratik sis
temlerin temel bilcşcıılcrin.i oluşturduğuna. adil ve
iktisadi açıdan verimli bir toplum yaratmada giiçlü
araçlur olduğuna iııaıııyoı:uz. Yoksulluğun ve iş
sizliğiıı kaçınılmaz ya da zorunlu olduğwıu savunan.
iktisadi güvcııliğiıı ve toplumsal adaletin sağ
larnıbilmcsi için özgürlük ve demokrasiden
Icdakürlıkta bulumılıııası gerektiğine inanan ku
raınlarr reddediyoruz.

* Adil ve kalıcı bir kalkınma, yeryüzü kay
ııaklaruım adil ve eşit bir biçimde dağılımı için do
ıııokrasi ve temel sendika haklarına saygı ko
şullarında çalışaıı özgür sendikaların varlığı
zorunludur.

* Dünynrıın özgür sendikalarına Ekmek. Öz
gürlük ve I3arış mücadelesinde demokratik ve ba
ğmısız scııdikacılrk ilkeleri doğrultusunda ICFTU
bayrağı altında katılmaları için çağrıda bu-
lumıyonız. •

* Örgütlenme özgürlüğü -işçilerin kendi is
tekleriyle sendika kunna ve sendikaya üye olma
hakkı- cıı tcıııcl insan haklarından biridir. I3u hak,
.çalrşnn erkek ve kadınlnrıu, kendi çıkarlarım ko
rumrık ve gcliştimıck üzere özgür sendikaları ya
raltıkları ve dcstcJ.:lcdiklcri bir temeldir. Birey ola
rak işçiler. haklarını kabul etlinuck ve
ynygmlnştrrmak için sendikalara gereksinim duy
muktadırlur, Sendikaların yokluğunda bu haklar. iş
verenler Ye hükümcılcr taraf'uıdnn sık sık gör
ınczliktcıı gelinmekte, unutulmakta ya da inkar
edilmektedir. Çalışaıı erkek ve kaduılarrıı tekmeşru
temsilcisinin özgür sendikalar olduğuna iııa
ıııyonız.

* Özgür sendikaların örgütlenmeye. erkek ve
kadın üyeleri adına toplu sözleşme yapmaya ilişkin
tüm Iıuklaruruı bütün dünyada tanuıınasuu talep ccli
yoruz, İşçilerin. mücadelelerini gcliştinnek üzere
greve çıkıııa haklarını savunuyoruz.

* Teknolojik değişimin ve uluslarası bü
tiiııleşıııeııiıı ulaştığı boyut, tüm ülkelerde üc
retlerin yükseltilmesi ve çalışma koşullarmın ge
liş ıirilmcsi doğrultusunda uluslararası çalışına
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atarıdartlurrrnrı uygulaııınasını ve sisleınin bu yön<lc
güçlendirilıııesiııi gcrektinıiektedir.

* Diktatörlüğe, baskıya, ırkçılığa ve ayrııncılığa
karşı ınücadclc eden işçileri destekliyoruz. Biitün
dünya Iıalklarr için, kendi siyasi, iktisadi ve top
lumsal kuruırılaruu demokratik yollarla özgürce be
lirlemeleri ya da değiştinnelcri hakkını talep edi
yonız. Topluınsal adalet, ancak ve ancak sendika ve
diğer insan haklaruıa saygı gösterildiği taktirde ger
çekleştirilebilir.

* Kaduılarla erkekler arnsrnda her yerde -ailede,
işyeriııde, sendikada ve toplumda- eşitliğin sağ
laıııııası mücadelesine olmı bağlılığunızı yi
neliyoruz.

* Uzun ömürlü bir barış, özgürlük, dcınokrasi ve
toplumsal adaletin tüırı dünya iilkelcrimle yay
gırılaşmas ına bağlıdır. Barış, güvenlik ve si
lalısızlaıunanın temellerini pekiştinnek, savaş ve iç
karışıklığın önlenmesi için çalışaıı ınekruıiznıaları
gi.içlendirınek için çalışacağız.

* Dünya ülkeleri çevresel, siyasi ve iktisadi
bakıındaıı birbirlerine bağınılıdır. Çevresel bo
zulınaııın önlenmesi; istikrarlı bir kalkııuna ve is- •
tilıdaın sürecinin yaratılması gerekıııektedir. Ycr
yuzuııun . en değerli kaynağı insan cıneğidir; bu
kaynak uygun biçimde örgütlenir ve teşvik edilirse
yoksulluğu ortadan kaldırabilir. Tüın erkek ve kadın
işçilerin emeği karşısında saygı ve saygııılık gös
tcrilmesiııi talep ediyoruz.

* BM Sözleşıncsi'ııi, sendika ve irısau haklarına
saygıya dayanan uluslararası işbirliğinin giiç
leııdirilınesiııi destekliyoruz. Bu teıncl demokratik
özgürlüklcriıı diinyanııı tüm ülkelerinde yay
gınlaşmasını, uluslararası ilişkilerin gerekleriyle
ulusal egemenliğin deııgclcıunesiııi, tiinı uluslar ara
sında barışçıl ilişkilerin kunılmasını ve hala diiııya
halklarını bölmekte olan toplumsal, iktisadi ve si
yasal eşitsizlikleriıı ortadan kal<lınlınasını sağ
layacak yegane giiveııilir temeli oluştunuaktadır.

* 1949'da kunılduğmnuz günden bu yaııa. tüm
biçinıleriyle siyasi ve iktisadi baskıya karşı mü
cadele verdik ve birçok zafer kazaıı<lık. Ne var ki,
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yoksulluğun, baskının ve sömuruııun pençesinde
kıvranan rnilyarlarca çal ışan erkek, kadın ve çocuk
lıfila açlık. salgııı hastalık. iç ve dış savaşların teh
didi altuıdnyken sessiz kalamayız. Tüın dünya iş
çilerine bu davaya bağlanmaları, özgür sendikalarda
örgütlenmeleri, hareketimize katılmaları, ICFTU ve
üyelerini desteklemeleri için çağrıda bulunuyoruz.
Yeryüzünü, çocuklarımız ve gelecek kuşaklar için
güvenli hale getirmenin tek yolu güçlerimizi bir
lcştinucklir.
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DİSK TEMSİLCİLİKLERİ

AVRUPA TEMSİLCİLİĞİ
Gnlcrie Ravcnsıcin 3/100013ru..xcllcs
BELÇİKA
Tel: (322) 511 55 01

ANKARA MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ·
Çankaya, Ciıuıah Cacl. 35/43415
ANKARA
Tel: (312) 440 77 74Faks: (312) 440 77 73

AKDENİZ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Güllük Cacl. Çankaya Apt. Kat: 4 No: 7
ANTALYA
Tel-Faks: (242) 247 30 43

ÇUKUROVA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Kızılay Cacl. I·I.Algaıı İşhanı No: 1 Kat: 2
ADANA
Tel-Faks: (322) 352 60 95

EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Alsancak, Şair EşrefDul. 1434 Sk. No: 100/1
İZMİR
Tel: (232) 421 16 76 Faks: (232) 463 47 36

GÜNEYDOĞUBÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Lise Cacl. 2 Sk. Çavuşoğlu 2 Apl. No: 11 Kat: 1
DİYARBAKIR
Tel: (412) 221 11 77 Faks: (412) 2213481

KARADENİZ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Ulugazi l\Ialı. Osmaniye Ctl. No: 27/4
SAMSUN
Tel-Faks: (362) 43137 17

MARMARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Haşim İşcan Cad. Modül İşhanı No: 75/6
BURSA·
Tel: (224) 254 89 37 Faks: (224) 253 10 91

TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Cumhuriyet Meydanı, Akıncılar Sk. No: 2 Kat: 3
ÇORLU
Tel: (282) 652 68 50 Faks: (282) 651 49 09




