ITUC KONGRESİ KARAR TASLAĞI’NDA HAK-İŞ’İN ÖNERİLERİ
KABUL GÖRDÜ

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 24-25 Mayıs 2018 tarihinde
Londra’da gerçekleştirilen ITUC Genel Kurul kararlarını ele alan,
ITUC İcra Kurulu Toplantısına katıldık.
Toplantıya Konfederasyonumuzdan Dış İlişkiler Uzmanımız Merita
Yıldız katılmıştır.
ITUC
icra
kurulu
toplantısı,
Britanya
Sendikalar
Konfederasyonu’nun (TUC) ev sahipliğinde 150. Kuruluş
Yıldönümünü kutlamalarıyla başladı.
TUC Genel Sekreteri Frances Lorraine O'Grady konuşmasında
İngiliz sendikalarının insan ve sendikacılık hakları konusunda
verdiği mücadeleyi anlattı.
Toplantı, Danimarka’nın Başkenti Kopenhag’da Aralık 2018’de
gerçekleştirilecek olan ITUC 4. Genel Kurulunun hazırlık
çalışmalarıyla devam etti.
Toplantıda kongre kararlarına yönelik çeşitli tartışmalar yaşandı.
HAK-İŞ olarak bu kararlarla ilgili sunduğumuz değişiklik
önerilerimizi anlattık ve kabul edilmesini sağladık.
ITUC Genel Kurul kararları arasında Türkiye’ye ilişkin yer alan
konularda daha önceden yazılı olarak ilettiğimiz kararların ITUC
Genel Kurul kararlar dökümanında yer almasını sağladık.
Türkiye ile ilgili gerçekleri yansıtmayan kararın değiştirilmesine
yönelik sunduğumuz metin aynen kabul edildi.
Ayrıca mülteciler konusunda Türkiye’nin Suriyeli göçmenleri
yönelik yaptığı ev sahipliğine ilişkin metin önerimiz de aynen kabul
edildi.
Kabul edilen önerilerimiz şöyledir:

1. Çatışmaların sınırlarda ya da etnik gerginliklerle ve çoğu durumda terörist
gruplarla tartışmalı arazilerde arttığı daha birçok ülke var. ITUC, DAEŞ (DAEŞ),
PKK, YPG, FETÖ, El Kaida, Boko Haram ve Al Şabab gibi terörist gruplara /
örgütlere ve darbe teşebbüslerine sert bir şekilde karşı çıkıyor.
(HAK-İŞ ilavesi : bu cümleyi paragraf 19'a ekleme).

2. Küresel Haklar Endeksinde 5 puan alan ülkelerde çalışanların haklarının
reddedilmesi söz konusudur. Bu ülkelerde haklar çok sınırlıdır ve çoğunda
kötüleşmektedir. Avrupa'da Belarus, Yunanistan, Kazakistan, Türkiye ve Ukrayna
dahil olmak üzere; Afrika'da Benin, Nijerya ve Svaziland; Asya'da Bangladeş,
Kamboçya, Çin, Fiji, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Kore, Laos, Myanmar,
Pakistan ve Filipinler; Arap devletlerinde Bahreyn, Mısır, İran, Suudi Arabistan ve
BAE; ve Amerika’da Kolombiya, Ekvador, Guatemala, Honduras ve Meksika.
(HAK-İŞ ilavesi: paragraf 22 düzeltme. İran bir Arap Devleti değil. Bahreyn,
Mısır, İran, Suudi Arabistan ve BAE’nin ortak bölge adı Orta Doğu’dur.)

3) Türkiye, benzer bir otoriterlik öyküsüdür ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, her tür
muhalefetin sesini susturmaya kararlıdır. Demokratik alanı daraltarak yasadışı
gözaltı ve insan hakları ile işçi hakları savunucularının ortadan kaldırılması gibi
denetim araçları kullanılmış ve uluslararası hukuka aykırı olarak Kürtlere karşı
saldırılar olmuştur. ITUC ve ETUC, Türk üyelerimizin ortak bildiriyi onayladı ve
sendika üyelerini savunmak için yasal destek fonu ve diğer araçları sürdürmeye
devam edecek. Kongre, demokratik hak ve özgürlüklerinin reddedilmesini kınar,
Türk üyelerimizin mücadelelerinde dayanışma ve desteğini esirgemeyeceğini
vurgular.
(Bu paragrafın kaldırılmasını öneriyoruz.
Bunun yerine
HAK-İŞ’in bu paragraf için önerisi şöyledir: )
ITUC, 15 Temmuz 2016 tarihli başarısız darbeden bu yana yaşanan gelişmeler
hakkında doğrudan veya dolaylı olarak en derin endişelerini birkaç kez dile
getirdi. ITUC ve ETUC, Türk üyeleriyle ortak deklarasyonu onayladı ve sendika
üyelerini savunmak için yasal destek fonu ve diğer araçları sürdürmeye devam

edecek. Kongre, demokratik hak ve özgürlük mücadelelerinde Türk üyelerine
olan dayanışmasını teyit eder.

26. Paragrafın bu değişiklikleri için HAK-İŞ açıklaması:
Ülkeler için hak ve özgürlükleri vurgulamalıyız. Ancak, kişilere hakaret etmekten
kaçınmalıyız. Dünyadaki liderlerin adının geçmesinden bilinçli olarak kaçınan Ana
Kongre karar metninin mantığını ve yaklaşımını takdir ediyoruz. Bu nedenle
Türkiye için de aynı yaklaşımı istiyoruz. Bu amaçla, paragraf 26'nın ilk 2
cümlesinin çıkartılarak yukarıda önerildiği gibi yeni ifadelerle değiştiriyoruz.
Ayrıca Türkiye, Kürt halkına değil, silahlı teröristlere ve terör örgütlerine
saldırmaktadır.

4. “Kuralların Değiştirilmesi” ile ilgili olarak, bir milyon taşeron işçinin sendikal
haklarını ve kadro hakkını elde etmenin yanı sıra bundan sonra taşeronluk
sisteminin sona erdirilmesini sağlayarak, neo-liberal dalgaya ve şirketlerin aç
gözlülüğüne karşı verdiği mücadeleyi başarmasından dolayı Türk sendikalarını
kutlarız.
Ayrıca, kabul edilemez çalışma biçimlerine karşı özel sektörde örgütlenme,
örgütlenme özgürlüğünü, toplu pazarlık hakkını ve güvenli çalışmayı garanti
ederek sendikal hareketin geleceği için vazgeçilmez önemdedir.
(HAK-İŞ ilavesi : Paragraf 98'e yukarıdaki cümlelerin eklenmesini öneriyoruz.)

5. ILO, hükümet, işveren ve sendikalar gibi emek piyasasının ön cephesini
oluşturan aktörlerle sosyal diyaloğu gerçekleştirerek adil işgücü göç yönetişimi
çerçevelerini içeren sözleşmenin küresel, bölgesel ve ulusal olmak üzere bütün
düzeylerde kabul edilmesini teşvik ederek uygulanmasının da odağında
olmalıdır.
Türkiye, bu bağlamda, hükümetler, işverenler ve sendikalar ile uluslararası
örgütler arasında yapılan işbirliğinde 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev
sahipliği yapması bu anlayışa uygun bir örnektir.
(HAK-İŞ ilavesi : paragraf 116'ya yukarıdaki cümlenin eklenmesini
önermektedir.)
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Kararlarında Yer Alan
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Demokratik alanı daraltarak
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araçları kullanılmış ve
uluslararası hukuka aykırı
olarak Kürtlere karşı saldırılar
olmuştur. ITUC ve ETUC, Türk
üyelerimizin ortak bildiriyi
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Metni
HAK-İŞ Önerisi:
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üyeleriyle ortak
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sendika üyelerini savunmak
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demokratik hak ve özgürlük
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örgütler arasında yapılan
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Kararlarında Yer Alan Son
Metin (HAK-İŞ’in önerisi
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Kabul Edilen Metin:
ITUC, 15 Temmuz 2016
tarihli başarısız darbeden bu
yana yaşanan gelişmeler
hakkında doğrudan veya
dolaylı olarak en derin
endişelerini birkaç kez dile
getirdi. ITUC ve ETUC, Türk
üyeleriyle ortak
deklarasyonu onayladı ve
sendika üyelerini savunmak
için yasal destek fonu ve
diğer araçları sürdürmeye
devam edecek. Kongre,
demokratik hak ve özgürlük
mücadelelerinde Türk
üyelerine olan
dayanışmasını teyit eder.

ILO, hükümet, işveren ve
sendikalar gibi emek
piyasasının ön cephesini
oluşturan aktörlerle sosyal
diyaloğu gerçekleştirerek adil
işgücü göç yönetişimi
çerçevelerini içeren
sözleşmenin küresel, bölgesel
ve ulusal olmak üzere bütün
düzeylerde kabul edilmesini
teşvik ederek uygulanmasının
da odağında olmalıdır.
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Türkiye, bu bağlamda,
hükümetler, işverenler ve
sendikalar ile uluslararası
örgütler arasında yapılan
işbirliğinde 3,5 milyon
Suriyeli sığınmacıya ev
sahipliği yapması bu anlayışa
uygun bir örnektir.

