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Uluslararası dayanışma ve mücadeleler sendikal ağı 
 

Bu çağrı, Avrupa, Asya ve Amerika'daki 

sendikal örgütlenmeler tarafından 

yapılmıştır. 
 

Biz, değişik Uluslar arası sendikal birliklere 

üye veya bağımsız sendikalarız. Bir 

kısmımız Uluslararası Sendikalar Birliği'ne 

veya Dünya Sendikalar Birliği'ne üye. Bir 

kısmımız ise bu sendikal birliklerin üyesi 
olmamakla birlikte uluslararası düzeyde 

sendikal ilişkiler sürdürüyor. 

 

Çağrımız, mücadeleci sendikacığın, işçi 
demokrasisinin ve işçilerin örgütlenmesinin 

ilkelerine inanan ve toplumsal değişimin 

gerekliliğine inanan bütün sendikalara 

yöneliktir. 

 
 
Kapitalist sistemin krizi, dünya çapında sonuçlara yol açtı. Bilimsel, mali, ekolojik ve sosyal krizler iç içe geçti ve 

karşılıklı olarak birbirini güçlendirdi. Kapitalizmin bu küresel krizi, üretilen zenginliğin giderek daha fazla eşitsiz 

bir şekilde dağılımı, mali sektörün kuralsızlaştırılması, serbest ticaret ve ekolojik gerekliliklerin ihlali üzerinde 

yükselen gelişmenin çıkmaz bir sokakta ilerlediğini gösteriyor.  

 

Hissedarların ve patronların karlarını kurtarmak ve bankalarla Dünya Bankası, İMF ve Dünya Ticaret Örgütü gibi 

küresel kurumların geleceğini güvence altına almak için, hükümetler ve işveren birlikleri işçilerin haklarına giderek 

daha azgınca saldırıyorlar. 

Günümüzdeki ekonomik ve siyasi sistem birçok ülkenin talan edilmesini örgütleyerek, milyonlarca insanı yurdunu 
terk etmeye zorluyor. Hayatta kalmak için göç edenler ise, göçmen oldukları gerekçesiyle bütün hakları ellerinden 

alınmış bir yaşama mahkum ediliyor.  

 

Kamu hizmetlerindeki yıkım, sosyal hakların tartışılır hale gelmesi, sendikal haklara saldırılar ve sendikal 

özgürlüklerin ihlali, güvencesiz işlerin ve işsizliğin artması v.b., her ülkede başvurulan yöntemler haline geldi. Bu 

hedeflere ulaşmak için, mücadelelerimizi kriminalize etmek üzere her aracı devreye sokuyorlar: Davalar, 

cezaevleri, polis operasyonları, askeri işgaller ve kolektif ve bireysel haklar önüne çıkarılan her türden engel 

gündemde. Direniş gösteren, karşı çıkan ve alternatifler sunan herkese karşı kullandıkları silahlardan biri baskı 

oluyor. Sınırları aşan dayanışmamız ise, bizim onlara vereceğimiz yanıtlardan biri. Bizim arzuladığımız sendikal 

hareket, bu anti-sosyal önlemleri desteklemek için yaratılan güçlerle işbirliği yapamaz. Sendikaların görevi, gerekli 

toplumsal değişimi sağlamak için uluslararası mücadelede direnişi örgütlemektir. 

 

Bizim sendikacılık anlayışımızın hedefi, kar ve rekabetin egemenliğine dayalı ekonomik, sosyal ve siyasi gelişim 

modelini yıkmaktır. Onun yerine zenginliğin onu yaratan herkese dağıtıldığı, ürünlerin ortak mülkiyet olduğu, işçi 

haklarına ve sürdürülebilir bir ekolojik gelişime dayalı bir sistem kurmak istiyoruz. 

 

Eğitim, sağlık, ulaşım, enerji, su ve barınma gibi kamu hizmetlerinden yararlanma hakkını, bu hizmetlerin 

demokratikleştirilerek sosyal açıdan genişletilmesini talep ediyoruz. Hangi ulusal köken ve cinsiyetten olursa 

olsun, insanların hareket özgürlüğü ve sosyal ve siyasi haklar açısından eşitliği, ortak hedeflerimizdendir.  

 

Bizim sendikacılık anlayışımız, işçilerin dolaysız çıkarlarıyla derin değişim arzularını birleştirir. Böylesi bir 

sendikal çalışma, kendisini ekonomik talepler alanıyla sınırlamaz; tersine, barınma ve toprak hakkı, kadın-erkek 

eşitliği, ırkçılık karşıtlığı, ekoloji, sömürgecilik karşıtlığı ve benzeri talepleri de hedefler. 
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Bizim savunduğumuz çıkarlar, emekli, genç ve işsiz farkı gözetmeksizin, bütün çalışan sınıfın çıkarlarıdır ve bütün 

dünya halklarının çıkarlarına bağlıdır. Bu anlamda, patronlara ve onlara hizmet eden hükümetlerle tüm diğer 

kurumlara karşı çıkıyoruz ve her türlü siyasi örgütten bağımsız olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. 

 

Uluslararası sendikalar birlikleri var. Coğrafi ve ekonomik temellerde sendikal işbirliği ağları kuruldu. Tarihlerimiz 

ve aidiyetlerimiz, bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. Ama paylaştığımız önemli bir ortak yönümüz var: 

Uluslararası sendikal hareketin koordine edilmesinde ilerleme kat etmekte kararlıyız.  
 

Uluslararası yeni bir sendikal örgütlenme yarattığımızı ilan etmiyoruz. Mücadeleci, demokratik, bağımsız, 

alternatif ve enternasyonalist sendikal hareketin işbirliği ağını güçlendirmek istiyoruz. İsteğimiz tecrübelerimizi 

paylaşmak ve her birimizin direnişlerle elde ettiği kazanımları paylaşarak hepimizin zenginleşmesini sağlamak. 

Sınırları aşan bir birlik oluşturmak ve işçilerin uluslararası dayanışmasını yerleştirmek istiyoruz. 

 

Bütün ülkelerdeki halkları etkileyen ve kapitalizmin sorumlu olduğu kriz karşısında mücadelelerimizi koordine 

etmemiz ve birleştirmemiz zorunludur. Bu nedenle bütün sendikal örgütleri bizimle birleşmeye ve sosyal 

kısıtlamalara karşı çıkmak, yeni haklar kazanmak ve başka bir toplum inşa etmek için ortak mücadele etmeye 

çağırıyoruz. 

 

Geriye dönmek için mücadele etmiyoruz ; işçi sınıfına karşı saldırılar çok güçlü ve bazende yeni biçimler 

alabiliyor. Ama kapitalist sömürü yeni değil, ve bununla kopmak lazım, halkın ihtiyaçlarından hareket eden yeni 

toplumsal örgütlenmeler yaratmak lazım.  
 

Bu inisiyatifi, kapitalist sistemi aşılamaz bir toplumsal örgütlenme biçimi olarak görmeyen bütün mücadeleci 

sendikal örgütlerle birlikte adım adım kurmak ve yarının toplumuna dair görüşlerimiz yolunda gündelik kolektif 

mücadelelerle değişimi gerçekleştirmek istiyoruz. 

 

Mart 2013 ulusalarası buluşmadan sonra, somut hedef ve ortak angajmalar belirlendi. Birlikte karar veriyor, 

bunları birlikte hayata geçirebiliriz : 
 

- Zamanya yayarak, uluslararasi sendikal dayanisma için, özelliklede sendikalara karsi saldirilara karsi 
mücadele ediyoruz. Mücadelemiz her türlü baskiya karsi, özelliklede kadinlara yönelik yapilan baskilara 
karsi mücadele ediyoruz. 

- Sürmekte olan uluslararası mücadele ve kampanyaları desteklemek için birlikte ve koordineli hareket 
edilmesi, ve halklarin kendi kaderini tayin hakkini savunarak : Filistin halkının desteklenmesi, Magrib ve 

Ortadoğu ülkelerindeki bağımsız sendikal hareketin tanınması, Haiti’nin askeri işgaline karşı çıkılması, 

“tasarruf” dayatan AB sözleşmelerine karşı çıkılması, halkların kendi geleceklerini kararlastirma hakki v.b. 

- Tek tek işkollarında (taşımacılık, eğitim, çağrı merkezi, sanayi, ticaret ve sağlık), ayrıca işkolu sınırlarını 

aşan genel sorunlara ilişkin (Kadın hakları, göç, barınma, ekoloji, sağlık, istihdam v.b.) uluslararası 

faaliyetlerin güçlendiriyor ve genişletiyoruz.  

- Kapitalist sistemin krizine dair ve buna alternatifler sorunlarına dair yapilan düşünce ve çalışmalara devam 

ediyoruz.  

- Ortak çalışmalarımızın başarısı ve ortak projelerimiz için gerekli materyalleri hayata geçiriyoz : web sitesi, 

mail listesi, mesleki iş kolları kordinasyonu, vs. 

 

Union syndicale Solidaires –  
Central Sindical e Popular Conlutas -  
Confederacion General del Trabajo -  
 
Diger eklenecek olanlar……  
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