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, kadınerkek eşitliği, ırkçılık karşıtlığı, ekoloji, sömürgecilik karşıtlığı ve benzeri talepleri de hedefler.
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.

Signatures au 14 décembre 2013 :
Organisations syndicales nationales interprofessionnelles
 Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
 Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
 Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
 Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
 Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
 Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
 Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) - Algérie.
 Batay Ouvriye - Haïti.
 Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
 Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
 Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
 Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
 Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
 Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
 Union générale des travailleurs sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
 Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
 Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal.
 Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) - Egypte.
 Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.

Organisations syndicales nationales professionnelles
 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) - Grande-Bretagne.
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL) - Colombie.
 Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail
(FGPTT/UGTT) - Tunisie.
 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial
sector - Grèce.
 Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine
(SYNTRASEH) - Bénin
 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
 Sindicato Único de Trabajadores del Grupo Ripley S.A - Pérou.
 Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
 Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
 Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Italie.
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
 Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) - Italie.
 Union Nationale des Travailleurs du Mali – Synd. des travailleurs du rail (SYTRAIL/UNTM) – Mali.
 Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) Turquie.
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
 Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social(ANFACSS) Panama.
 Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie.
 Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) - Italie.
Organisations syndicales locales
 Trades Union Congress Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
 Sindacato Territoriale Autorganizzato (ORMA) - Italie.
 Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
 Sections bruxelloises des étudiants FGTB (Etudiants FGTB Bruxelles) - Belgique.
 Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
 Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (Asfoc-SN) – Brésil.
 Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi - Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
 L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
 Centrale Générale des Services Publics FGTB Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne
Organisations syndicales internationales
 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW)
Courants, tendances ou réseaux syndicaux
 Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
 Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
 Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong.
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
 No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie.
 Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
 Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
 LabourNet Germany - Allemagne.
 Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.

Pour les organisations syndicales, courants, tendances ou réseaux syndicaux
qui souhaitent signer l’appel : syndicalisme.inter@solidaires.org

