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SENDİKAL HAREKET ÜZERİNE KARAR  
     
Dünya çapında yaşanan gericiliğin ve ekonomik krizin etkileri Türkiye’ye de hızla yayılıyor. 
Sosyalist sistemin çöküşüyle birlikte egemen olan genel siyasal gericiliğe, yeni teknolojilerin, 
yeni işletmecilik yöntemlerinin uygulamaya sokulması eşlik ediyor.  
  
Yılların kemikleşmiş gelenekleri içinde savaşım veren sendikal hareket, ortaya çıkan yeni 
sorunları yaratıcı yaklaşımla değerlendiremiyor, yeni koşullara uygun yeni savaşım 
yöntemleri geliştiremiyor. 
  
Burjuvazinin işçi sınıfına saldırısının mahmuzu, yığınsal işten çıkarmalar ve işli işçilerin yeni 
işletmecilik yöntemleriyle sendikasızlaştırılmasıdır. 
  
Burjuvazi işçi sınıfını din, dil, ırk, m,ll,yet temelinde bölmeyi hedefliyor. İşçileri ulusal-etnik 
temelde bölmeye yönelik her girişim işçi sınıfı düşmanlığıdır. Yeni DİSK, bağımsız 
sendikalar, Hak-İş ve memur sendikaları, varlıklarıyla, Türk-İş’de gerçekleşmiş sendikal 
birliğe yönelik düşman çabaların aracı konumundadırlar. 
  
Bunun yanısıra, sorunların ağırlaşması, sendika-içi demokrasi ve militan eylemin can alıcı 
öneme sahip olduğunu tekrar tekrar kanıtlamaktadır.  
  
Sendikal hareketin en canalıcı sorunlarına ilişkin partimizin önerilerini içeren (8.Kongre’de 
kabul edilen) Sendikal Platform, komünistlerin sendikal anlayışını ve sendikal-demokratik 
istemlerini içermektedir. 
  
Sendikalarda parti çalışması: “Fabrikalar kalemiz olmalıdır” 
   
Sendikalardaki gücümüz ideolojik etkinliğimizle orantısızdır. Bu, asıl olarak parti 
örgütlerinin sendikalarda çalışma anlayışlarındaki bozukluktan kaynaklanıyor.  
  
TKP Programı'nda yer alan sendikal anlayışın özü birkaç cümleyle şudur: Parti, kendi ruhunu 
(ideolojisini, çalışma tarzını) sendikalara aşılamalı, sendikal örgütler parti saflarına 
kazanılmalıdır. Fabrikalar komünist partisinin kalesi olmalıdır.  
     
Sorun, parti örgütlerinin bu anlayışa uygun bir çalışma tarzını tutturamayışı, son 
çözümlemede parti programının ruhuna uygun çalışmamasıdır. Sorun siyasaldır.  
     
Parti örgütleri militan bir çalışma anlayışı tutturmalıdır. Sendikalarda, fabrikalarda yayın 
dağıtımı, parti siyasetinin sendika kürsüsünden anlatımı, öncü işçilerin, sendika 
yönetimlerinin parti saflarına katılması esastır.  
  
Tüm hücreler mutlak surette kendi sendikal alan sorumlularını belirlemeli, gözlerini ileri 
işçilere dikmelidir. Yoldaşlarımızın görevi, işçilerin somut sorunlarının çözümü için verilen 
savaşımın önderleri olmak, öncü işçileri partimize kazanmaktır.  
  



Sendikalarda çalışma “daha fazla disiplin, daha fazla demokrasi” çerçevesinde ele alınmalı, 
tabanın istemlerinin ve militan ruhunun sendika yönetimine taşınması sağlanmalıdır.  
  
İşten atılmalar, işsizliğin artması, sendikal demokratik hakların geriletilmesi ve yüksek 
enflasyon işçi sınıfının öfkesini şiddetle arttırmaktadır. Partililer, bu öfkenin militan eylemler 
biçiminde sokağa dökülmesinde öncü görev üstlenmelidirler.  
  
Partililer, işyerlerindeki kurul ve sendika delege seçimlerinde, şube kongrelerinde aday 
olmalı, bu platformlardan partimizin sendikal siyasetinin propagandasını yapmalıdırlar. Her 
yoldaşın ertelenmez görevi, tüm çalışmasını bulunduğu çevreyi parti siyasetine kazanmaya 
yoğunlaştırmaktır. 
     
Sendikalarda yürütülen çalışmada başarı kazanma açısından, güçlerimizi yoğunlaştırmak, 
bilgi ve deneyim birikimini merkezileştirmek esastır. Bu nedenle, sendikalarda yönetime 
gelmiş yoldaşların parti siyaseti ve merkezin direktifleri doğrultusunda çalışmaları özellikle 
denetlenmelidir. Çalışmaların başarısı merkezin objektif bilgilendirilmesine ve direktiflerin 
çekiştirilmeden uygulanmasına bağlıdır. 
     
- Parti, sendikalarda fabrika-işyeri düzeyindeki çalışmayı üst yönetimler düzeyinde 
çalışmayla uyumlu yürütmek üzere çeşitli önlemler almıştır.  
     
TKP 9.Kongresi, TKP Merkez Komitesi'ni bölge komitelerinin sendika tabanlarında – uygun 
legal dernekleri de canlandırarak – yapacakları çalışmaları her yolla teşvik etmekle 
görevlendirir.  
 


