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CAW-CEP Birleflmesi: Zor Bir Dönemde Yeni Sendika

Tart›flma Belgesi

Yeni Sendikan›n Kurulufl Sürecinin Seyri

Unifor'un Örgütlenme Politikas› 
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Merhaba,

Kanada'da Kanada Otomobil ‹flçileri Sendikas› (CAW)
ile ‹letiflim, Enerji ve Kâ¤›t ‹flçileri Sendikas› (CEP) 30
A¤ustos-1 Eylül günlerinde yap›lan kurulufl kongresiyle
yeni bir sendikan›n çat›s› alt›nda birleflti. Yeni sendika-
n›n ad› Unifor.

Dosyam›za bu yeni oluflumu konu ald›k. Bu vesileyle
Kanada sendikal hareketinin gündemi ve bu gündemi
belirleyen trendler üzerinde de durmufl olacakt›k.

22 sektörde 300.000'i aflk›n iflçiyi temsil edecek olan
yeni sendika, Unifor, “hizmet anlay›fl›n›n ötesinde, bir
toplumsal hareket yaratmak için sendika yöneticilerin-
de ve bütün kadrolarda  bir kültür de¤iflimi bafllatmay›”
öngörüyor. 

Toplam 193.500 dolay›ndaki CAW üyelerinin yüzde
45'i imalat sektöründe, geriye kalan yüzde 55'i ise hiz-
met (yüzde 32) ve tafl›mac›l›k (yüzde 17) sektörleri ile bi-
rincil sektörlerde (yani tar›m, ormanc›l›k ve bal›kç›l›k,
maden, petrol ve gaz ç›kar›m› sektörleri; yüzde 6). Top-
lam› 110.000'i bulan CEP üye taban› ise enerji (yüzde
30), iletiflim (yüzde 29) ve kâ¤›t (yüzde 27) sektörleri ara-
s›nda da¤›lm›fl bulunuyor; üyelerin yüzde 14'ü medya
sektöründe. 

‹statistikler Kanada'da özel sektördeki sendikal› iflçi
oran›n›n -tar›m iflçileri hariç- 1970'lerin bafllar›nda yüz-
de 30 iken flimdilerde yüzde 17,4'e düfltü¤ünü gösteri-
yor. Kamu sektöründe oran ayn› dönemde yüzde 75 do-
lay›nda kald›. ABD'de ise özel sektörde sendikal›l›k ora-
n› 40 y›lda yüzde 30'dan yüzde 7'ye düfltü. Kamu sektö-
ründe oran yüzde 37 dolay›nda kald›. 

Dosyada yeni sendikan›n kurulufl sürecinin de¤iflik
aflamalar›nda haz›rlanm›fl belgeler yer al›yor.

Birleflme görüflmelerinin ç›k›fl noktas› olan Tart›flma
Belgesi flu tespitle bafll›yor: “Küreselleflmenin bask›la-
r›na, iflveren sald›r›lar›na, hükümetlerin düflmanca poli-
tikalar›na ve kamuoyundaki güvensizli¤e karfl› yirmi y›l

boyunca genellikle savunmac› bir tutumla verilen mü-

cadelelerden sonra, Kanada'da sendikal hareket tarihi

bir karar an›yla karfl› karfl›ya.” 

Sendikalara yönelik sert elefltiriler içeren rapor flu

öngörüde bulunuyor: “Kanada sendikal hareketinin ye-

nilenmeye, güçlenmeye ve yeniden toplumsal etkinlik

kazanmaya ihtiyac› var. CEP ve CAW, edilgin bir tav›rla

beklemek ve ister istemez de¤iflmek zorunda kalmak

yerine, bu de¤iflimi yönetme ve flekillendirme olana¤›na

sahip.”

Kurulufl kongresinin haz›rl›k sürecinde Örgütlenme

Çal›flma Grubu taraf›ndan haz›rlanan Örgütlenme Poli-

tikas› adl› rapor, örgütlenmenin Unifor'un her kademe-

sinde temel öncelik olmas› gerekti¤ini vurguluyor. Sen-

dikan›n örgütlenme anlay›fl›n›n hayli ayr›nt›l› bir flekilde

ele al›nd›¤› raporu k›saltarak dosyam›za ald›k.

Kongre'de Jerry Dias genel baflkan, Peter Kennedy

mali sekreter, Michel Ouimet ise Quebec direktörü se-

çildi. Unifor'un üyelerinin yüzde 25'inden  biraz fazlas›

kad›n olmas›na ra¤men, yönetim kurulunda kad›nlar›n

temsil oran› yüzde 44.

Jerry Dias çal›flma yaflam›na 1978'de de Havilland

Aircraft'ta (bugün Bombardier Aerospace ad›n› tafl›yor)

bafllad› ve ayn› y›l iflyeri temsilcisi seçildi. 1993'te genel

merkeze geçmeden önce, havac›l›k-uzay sektörünü ko-

ordine etmek üzere yerel baflkanl›k görevini üstlendi.

Unifor'a baflkan seçilmeden önce, CAW baflkan yard›m-

c›s›yd›. 

Unifor Baflkan› Jerry Dias örgütlenmeye ve toplu-

mun de¤iflik kesimleriyle iliflkilere odaklanacaklar›n›

belirtti.

Unifor IndustriALL Küresel Sendika'ya üye.

Dostça selamlar.
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Kanada'da sendikal hareketle ilgili hemen herkes
Kanada Otomobil ‹flçileri Sendikas› (CAW) ile ‹letiflim,
Enerji ve Kâ¤›t ‹flçileri Sendikas›'n›n (CEP) önümüzdeki
aylarda gerçekleflecek birleflmesini konufluyor. Kurul-
makta olan yeni örgüt Kanada'da özel sektördeki en bü-
yük sendika olacak. 

Hem CAW'›n hem de CEP'in farkl› ama birbirini ta-
mamlayan sektörlerde ve co¤rafi alanlarda güçlü yönle-
ri var; kaynaklar›n›n birleflmesi, her birindeki üye kayb›-
n›n k›smen telafisine ve araflt›rma, e¤itim ve örgütlenme
konusunda ihtiyaç duyulan kolektif kaynaklar›n sa¤lan-
mas›na yard›mc› olabilir.

Ama CAW ve CEP, kamuoyuna aç›klanan belgelerden
ve yap›lan konuflmalardan anlafl›ld›¤›na göre, daha bü-
yük hedefler peflinde. Kanada sendikal hareketinin stra-
tejik bir açmaz ve büyük bir örgütsel gerileme içinde ol-
du¤u bir dönemde, kurulacak yeni sendika, kapsaml› bir
sendikal yenilenme projesiyle ve iflçi s›n›f› ile sendikal
harekete yönelik sald›r›lara verece¤i genel yan›tla, ha-
reketi düzlü¤e ç›karacak ana unsur olarak sunuluyor.
Bu büyük hedefleri de¤erlendirirken çok dikkatli ol-
mak gerekiyor. 

Yeni sendikay› neoliberal kapitalizmin dayatt›¤› k›s›t-
lamalar, iflçi s›n›f›n›n ve sendikal hareketin yap› ve dene-
yimleri ile ça¤›m›zda sendikalara hâkim yönelimler fle-
killendirecek ve s›n›rlayacakt›r. Yeni sendika hangi de¤i-
flimi planlarsa planlas›n, bu s›n›rlamalar› ve dayatmala-
r› dikkate almal› ve bunlar›n üzerine gitmelidir. 

Ne var ki yeni sendika görüflmelerinde üzerinde du-
rulan büyük zorluklar, mevcut kapasitelerin ötesine uza-
nan daha kapsaml› bir de¤iflim projesi gerektiriyor ve
birleflecek sendikalar›n yaklafl›mlar›n›n (ve pratikleri-

CAW-CEP
Birleflmesi: Zor

Bir Dönemde
Yeni Sendika

Herman Rosenfeld General Motors'da
üretim band›nda çal›flt› ve iflyeri sendika
temsilcili¤i yapt›. CAW'da e¤itim uzman›

olarak çal›flt›ktan sonra emekli oldu.
Kanada McMaster ve York 

üniversitelerinde sendikal hareket
konusunda dersler verdi. fiimdilerde

Toronto Büyükflehir ‹flçi Meclisi üyesi.
Birleflme süreci s›ras›nda, Unifor'un

kurulufl kongresinden bir y›l önce
yaz›lm›fl, Eylül 2012 tarihli yandaki yaz›y›

k›saltarak yay›ml›yoruz.

Herman Rosenfeld 



nin) birço¤uyla çelifliyor. Üstelik, bunlar›n gerçekleflme-

si, flu an var olmayan ve birleflecek sendikalar›n girifl-

mesi ihtimali de bulunmayan bir dizi kapsaml› politik

projeye ba¤l›. 

BBaa¤¤llaamm,,  SS››nn››rrllaammaallaarr  vvee  AAçç››ll››mm  OOllaannaakkllaarr››

Yeni sendika, sendikalar›n ve iflçi s›n›f›n›n bir bütün

olarak sald›r›lara, tersliklere ve yenilgilere maruz kald›-

¤› bir dönemde kuruluyor. Sendikalar politik ve örgütsel

yönden yal›t›lm›fl ve zay›f durumda. Bu, CAW'›n kuruldu-

¤u dönemden son derece farkl›. 

1980'lerde, Birleflik Otomobil ‹flçileri Sendikas›'n›n

(UAW) Kanada seksiyonu ve sonra da yeni sendika

(CAW) -genellikle sendikal hareketin d›fl›ndaki toplum-

sal hareketlerle ve bazan da di¤er sendikalarla birlikte-

serbest ticarete ve “k›tac›” anlay›fla karfl› (gösterilerle,

tabana yönelik e¤itimlerle) bir mücadele verdi. Dönemin

kemer s›kma gündemine karfl› harekete geçti ve en

önemlisi, büyük otomotiv flirketleriyle ve onlar›n UAW

içindeki iflbirlikçileri/destekçileriyle kap›flt›. UAW'›n Ka-

nada seksiyonu, flirketlere ödün vermeyi reddederek,

sendikan›n iflverenlere karfl› ba¤›ms›zl›¤›n› korumas›

gerekti¤ini öne sürerek ve flirketlerin rekabet gücünün

gözetilmesinin sendikalar›n hedefleri aras›nda olmad›-

¤›n› vurgulayarak üyelerine ve Kanada iflçi s›n›f›n›n bü-

yük bölümüne yön verdi ve bu süreç içinde yeni bir sen-

dika kurdu. 

Yeni sendikan›n kurulmas›yla bu mücadele sona er-

KANADA: 
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medi, sürdü. Bu ise neoliberal dönüflümün yükselen

dalgas›na daha etkin bir flekilde karfl› ç›kman›n koflulla-

r›n›n yarat›lmas›na yard›mc› oldu. 1985'teki yeni sendi-

ka Kanada'da iflçi s›n›f›n›n di¤er kesimlerine ve genelde

ilerici çevrelere esin verdi ve büyüyen, sa¤l›kl› bir sendi-

kan›n oluflumuna yol açt›.

Bugün CAW ve CEP'in birleflmesiyle yeni bir sendika

kurma çabas› ise tümüyle farkl› bir ba¤lamda gerçekle-

fliyor. Bu dönemde neoliberalizm h›zla geliflme kaydetti

ve birçok özel sektör sendikas›n› alt etti ve marjinal ha-

le getirdi, iflçi s›n›f›n› ciddi bir flekilde böldü, iflgücü pi-

yasas›ndaki güvencesiz kesimler ile nispeten daha gü-

venceli ve ücretleri daha iyi kesimler aras›nda muazzam

uçurumlar yaratt›. Birçok sendikal› iflçi -ve iflçi s›n›f›n›n

bunun d›fl›nda kalan büyük bölümü- kolektif mücadele-

lere hiç kat›lmad›. Birço¤u ayakta kalabilmek için birey-

sel stratejilere bel ba¤lamak zorunda kald› ve bu da on-

lar›n toplumla ve o toplum içindeki rolleriyle ilgili anla-

y›fllar›n›n flekillenmesine katk›da bulundu. 

Sendikalar -özellikle kamu sektöründekiler, ama ay-

n› zamanda otomotiv gibi baflka sektörlerdekiler de-

birçok bak›mdan iflçi s›n›f›n›n di¤er kesimlerinden ko-

puktur. ‹flgücü piyasas›n›n daha iyi durumda olan ke-

simlerinde bile, sendikalar, hem ücretlerde hem sosyal

haklarda ödünler verdiler. Bu ise üye taban›n›n önemli

bir bölümünün cesaretinin k›r›lmas›na yol açmakla kal-

mad›, sendikalar›n örgütlemeyi amaçlad›¤› kesimlerden

uzaklaflmas›na da neden oldu. 

Politik yönden sendikalar sistemi sorgulamad›lar.

Ellerindekine “tutunmaya” çal›flt›lar; refah devletinin,



iflverenlerle ve hükümetle uzlaflma içinde olduklar› es-
ki güzel günlerin nostaljisine dald›lar. Öte yandan, k›ta-
c›l›k, serbest ticaret, ihracata ba¤›ml›l›k ve flirketlerin
ödün talepleri, birleflmekte olan iki sendika dahil, sen-
dikal hareket taraf›ndan nerdeyse tümüyle kabul edildi.

Sendikalar her sektörde belli iflyerlerindeki aidat
ödeyen üyelerinin ç›karlar›n› gözetmek zorundad›r. Nis-
peten daha iyi durumdaki iflçilerin modelleri belirledi¤i
bir dönemde, bu bugünkü kadar s›n›rlay›c› gözükmüyor-
du; ama neoliberalizmin hâkim oldu¤u bu dönemde,
sendikalar› di¤er iflçilerden -iflsiz kitlelerden, yoksul-
lardan, güvencesiz iflçilerden- kopar›yor, müthifl zararl›
sonuçlar do¤ruyor. Sendikalar s›n›f›n büyük bölümü ta-
raf›ndan ayr›cal›kl› olarak görülüyor. 

Yeni sendika projesi, süregiden bir direnifl hareketi-
nin parças› olmaktan çok, bir yenilgi ortam›nda gerçek-
lefliyor ve yeni sendikay› kuranlar› (yöneticileri, aktivist-
leri ve üye taban›n›n önemli bir bölümünü) bu deneyim
flekillendirmifl bulunuyor. Bu yenilgiler onlarda umut
k›r›kl›¤› yaratt› ve bunu aflma çabas›ndalar. Ama bu ko-
flullar onlar› s›n›rl›yor, yenilgileri incelemifl ve onlardan
dersler ç›karm›fl de¤iller, flirketlerin dayatt›¤› s›n›rla-
malar› tümüyle kabul ediyorlar. 

Bu s›n›rlamalar›n üstesinden gelmek için, kurulacak
yeni sendikan›n -ve genel olarak sendikal hareketin- tu-
tumunu de¤ifltirmesi gerekiyor. Geliflmifl kapitalist ül-
kelerdeki sendikalar genellikle yeni stratejiler benim-
semekten söz ederler: büyük ölçekli birleflmelerden,
yenilenme programlar›ndan, örgütlenmeye daha fazla
para harcamaktan, vb. Ama bir bütün olarak iflçi s›n›f›-
n›n örgütsüzlü¤ü ve yenilgisi, neoliberalizmin gücü,
sendikalar üzerindeki s›n›rlamalar ve s›n›f ölçe¤inde bir
hareket yaratma ihtiyac›na yönelik gerçek politik ya da
örgütsel seçeneklerin yoklu¤u gibi son derece önemli
belli faktörler varl›¤›n› sürdürüyor. 

CCAAWW  vvee  CCEEPP  bbuuggüünn  nnee  dduurruummddaa  vvee  
mmaassaayyaa  nnee  ggeettiirriiyyoorrllaarr??  

CAW 1985'te Amerikan Birleflik Otomobil ‹flçileri
Sendikas›'ndan (UAW) kopup kuruluflundan bu yana Ka-
nada'da özel sektördeki en etkin sendikalardan biri ol-
du. Bir zamanlar 265.000 üyesi vard›. Taban› otomotiv ve
imalat sektöründe olmas›na ra¤men, havayolu, genel

imalat, kamu, hizmet, demiryolu gibi sektörlere de ya-
y›ld›. Sendika üyeleri aras›nda oldu¤u kadar bir bütün
olarak iflçi s›n›f› içinde de hep önemli bir rol oynad›. Oto-
motiv gibi ana sektörlerde yap›lan toplu sözleflmeler
bütün ülkede ücretler ve sosyal haklar konusunda em-
sal oluflturdu. Sendikan›n bir zamanlar büyük kampan-
yalarda oynad›¤› politik rol, Kanada'da iflçi s›n›f› hareke-
ti aç›s›ndan önemliydi. Nas›l ki flimdi de sektördeki bü-
yük flirketlerin krizi karfl›s›nda sendikan›n son zaman-
larda yaflad›¤› zorluklar ayn› önemi tafl›yor. Sendikan›n
toplu sözleflme, e¤itim ve araflt›rma alanlar›nda muaz-
zam bir uzmanl›k ve deneyim birikimi var.  

CEP ise iletiflim, do¤al kaynaklar›n ç›kar›m›, maden-
cilik, ormanc›l›k ve enerji gibi, Kanada ekonomisinde
stratejik önem tafl›yan baflka ana sektörlere odaklanm›fl
bulunuyor. Kanada'da bu sektörlerin hepsi neoliberal
yeniden yap›lanmaya maruz kald›. CEP de bir dizi politik
kampanyaya kat›ld›. Enerji ve maden iflçileri ile çevreci-
ler ve yerel toplumsal hareketler aras›nda iliflkiler ku-
rulmas›nda rol oynad›.  

Yeni sendika imalat (94.000), iletiflim (41.000), do¤al
kaynaklar (52.000), tafl›mac›l›k (40.000), hizmet –kamu
sektörü dahil– (76.000) gibi stratejik sektörlerdeki top-
lam 300.000 kadar iflçiyi (ve 86.000'den fazla kad›n iflçi-
yi) çat›s› alt›nda toplayacak. 

‹‹flflççii  SS››nn››ff››nn››nn  DDii¤¤eerr  KKeessiimmlleerriiyyllee  BBaa¤¤llaanntt››  KKuurrmmaakk  
Yeni sendikayla ilgili plan›n ana özelli¤i, örgütlenme-

ye ve toplumsal sendikac›l›¤a yaklafl›m›d›r. Plan iflsizle-
ri, sonuç vermeyen örgütlenme kampanyalar›na kat›l-
m›fl üyeleri, tek tek sendikas›z iflçileri, güvencesiz ve
geçici iflçileri, tafleron iflçilerini ve ö¤renciler ile di¤er
gençleri “örgütlemeyi ve harekete geçirmeyi” öngörü-
yor. Plana göre, “son derece genifl iflçi kesimlerini ifl-
çi s›n›f›n›n bütünü için mücadele veren güçlü bir top-
lumsal hareket kurma misyonumuza katabilmemiz
için bu önemlidir.”

Bunlar heyecan verici sözler. Her iki sendikay› bunun
için kutlamak gerekiyor. Bu yaklafl›m, yeni sendikan›n
iflçi s›n›f›n›n neoliberal yap›lanmadan en fazla zarar gö-
ren kesimleriyle iliflkilerindeki rolünü de¤ifltirme po-
tansiyeline sahip. Dünyada bu aç›k üyelik anlay›fl›n› de-
neyen çok az say›da sendika var (Arjantin'de CTA). 

KANADA: 
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Ama bir fleyin nas›l oldu¤u denemeden anlafl›lmaz.
Bu anlay›fl, sendikan›n kendi d›fl›ndaki iflçilerle ve top-
lum kesimleriyle nas›l iliflki kuraca¤› üzerinde etrafl›ca
kafa yormay› gerektiriyor. Yeni ifl yapma biçimlerine ve
çeflitli aktivist kesimlerin deneyimlerine aç›k olmay› ge-
rektiriyor. Bu ba¤lamda, sendikan›n yap›lar› içinde bi-
reysel üyeli¤in rolü, sendikas›z iflyerlerinde tek tek iflçi-
lerin ya da iflçi gruplar›n›n desteklenme biçimleri ve
toplumsal hareket ve örgütlerle iliflkiler gibi konularda
en az›ndan bir dizi çetrefil sorun söz konusu. 

Bu çal›flmaya, s›n›f›n örgütlenmesine bir katk› proje-
si olarak giriflilmelidir. Ortak bir s›n›f projesi, hem sen-
dikalar›n hem de toplumsal hareketlerin yaklafl›mlar›n-
daki darl›¤›n ve s›n›rlamalar›n y›k›lmas›na katk›da bulu-
nacakt›r. Her fleyden önce sendikay› güçlendirmeye yö-
nelik daha dar bir yaklafl›m ise tersi etki yaratacakt›r. 

Bu sorunlar, sendikan›n gençleri, iflsizleri ve güven-
cesiz iflçileri esinlemek için yapmas› gereken di¤er ifl-
lerden (iflverenlerle mücadele etmek, ödünlere diren-
mek, istihdam yaratman›n kapitalistler aras› rekabete
tabi olmayan yeni yollar› için mücadele vermek gibi ifl-
lerden) ayr› görülemez. CAW ve CEP –ve öbür sendika-
lar– bütün bunlar› o kadar iyi yapabildiklerini kan›tlam›fl
de¤il. Genç iflçileri ücret ve emeklilik bak›m›ndan on y›l
boyunca alt kademede tutan yeni otomotiv sözleflmeleri
sorunu daha da kötülefltiriyor. Bu da bu yeni stratejik
yaklafl›ma ifllerlik kazand›rmak için de¤ifltirilmesi gere-
kenler aras›ndad›r.

Toplumsal hareket sendikac›l›¤›na giriflmek, dikkate
al›n›p üstesinden gelinmesi gereken baz› zor sorunlara
kaynakl›k ediyor. Giriflimin kendisi önemli bir at›l›md›r. 

ÖÖrrggüüttlleennmmee
Bireysel üyelik ve topluma aç›lman›n yan› s›ra, kuru-

lacak yeni sendika, örgütlenmeye ayr›lacak kaynaklar›
önemli ölçüde art›racak. Sendikada bir 'örgütlenme kül-
türü' gelifltirmek hedefleniyor ve kurulacak sendika, aidat
gelirinin yüzde 10'unu bu projeye ay›racak. Bu ilk befl y›l-
da 50 milyon dolar demek ve her iki sendikan›n halen bu
alanda yapt›¤› harcaman›n iki kat›n› oluflturuyor.

Yine burada, bunun nas›l yap›laca¤› çok önemli.
Uluslararas› deneyim gösteriyor ki para harcamak ve
bir örgütlenme kültürü yaratma iddias›nda bulunmak il-
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le de sendikal› iflçi oran›n›n artmas› sonucunu vermiyor.
Sendikan›n örgütlenmeyi kapsaml› bir s›n›f projesinin
parças› haline getirmek için baflkalar›yla birlikte çal›fl-
mas› ve büyük sendikalar aras›ndaki yeni üye kazanma-
ya yönelik flimdiki rekabetten uzak durmas› gerekiyor. 

Güvencesiz çal›flman›n yayg›n oldu¤u sektörlerdeki
örgütlenmede sendikalar çok farkl› sonuçlar al›yor. Bu
konuda bütün sektörleri örgütlemek için sendikalar
aras›nda ortak çal›flma gerekiyor (bugün sendikalar
aras›nda rekabet var). Yeni sendika örgütlenmeyi kendi
hareket kapasitesini güçlendirmenin bir yolu olarak gö-
ren bugünkü yaklafl›m› de¤ifltirmek isteyecek midir?
Oysa örgütlenmeyi kapsaml› bir s›n›f projesinin bir un-
suru ya da iflçi s›n›f›n›n tamam›n›n kapasitesini güçlen-
dirmenin bir yolu olarak görmek gerekiyor. Belki de
sendika, evlerde bak›m hizmeti veren iflçileri birlikte ör-
gütlemek için, Kanada Kamu Emekçileri Sendikas›'na
(CUPE), Uluslararas› Hizmet Emekçileri Sendikas› SEI-
U'ya (ABD ve Kanada'da faaliyet gösteriyor), Toronto ‹fl-
çi Eylem Merkezi'ne, sektörde göçmen topluluklar›na
dayanan örgütlere ve di¤erlerine ça¤r›da bulunmakla
ifle bafllayabilir. 

Bir sendika ne kadar büyük olursa olsun ya da ne ka-
dar para harcarsa harcas›n, e¤er iflçiler iflverenlere
karfl› kendilerini koruma kapasitesini gerçekten art›r-
mayaca¤› kan›s›ndaysalar, o sendikaya kat›lmayacak-
lard›r. CAW'›n (özellikle izin ve mola süreleriyle ilgili
ödünler vererek ve ücretlerle sosyal haklar› korumak
üzere üretkenli¤i art›rmak ad›na, iflyerinde yal›n üretim
uygulamalar›na karfl› ç›kmaktan vazgeçerek) ödüncü
toplu pazarl›k politikas› izledi¤i onca y›ldan sonra, Japon
çokuluslular›na ba¤l› otomotiv fabrikalar›ndaki iflçile-
rin sendika üye kartlar›n› imzalamas› ihtimali çok dü-
flük. Örgütlenmenin baflar›l› olmas› için, sendikalar›n
sadece örgütlenme biçiminde de¤il, iflyerinde ve top-
lumda iflçilerin ç›karlar›n› savunma biçiminde de kök-
lü bir de¤iflim gerekiyor. 

Ayr›ca bugün, ifli olan›n iflini kaybetme tehdidi alt›nda
olmas›, güvencesiz sektörlerdekilerin umut k›r›kl›¤›, öfke
ve küskünlük içinde olmas› dikkate al›nacak olursa, sen-
dikan›n ekonomiyi flekillendirebilecek ve iflverenlerin s›-
n›rs›z gücünü s›n›rlayabilecek bir hareketin parças› oldu-
¤u yönünde daha kapsaml› bir anlay›fl gerekiyor. 

‹‹kkii  BBiirree  BBööllüünnüüyyoorr......
‹ki sendikan›n birleflmesi öyle kolayca 'yeni' bir sen-

dikaya dönüflmez. Zaman içinde üstesinden gelinmesi
gereken çok çeflitli örgütsel ve kültürel uyumsuzluklar
var. CAW'›n son derece bütünleflik (entegre) bir örgütsel
yap›s› vard›r ve merkezden yönetilmektedir. CEP'in ise
kendi bölgesel güç merkezleri vard›r ve sendikan›n
farkl› bileflenlerinin birer 'silo' halinde faaliyet gösterdi-
¤i söylenir. 

CEP'in üye taban›nda ve aktivist kadrosunun farkl›
katmanlar›nda muhalefet gelene¤i vard›r; buna karfl›l›k,
CAW'›n yönetim kadrosu üyelerin ya da aktivistlerin
merkezden ba¤›ms›z örgütlenme çabalar›n› flu ya da bu
flekilde engellemifltir. 

CEP'ten farkl› olarak, CAW'da Quebec'in ulusal kim-
li¤ini tan›ma gelene¤i vard›r ve buna ba¤l› olarak sendi-
kan›n Quebec seksiyonu örgütsel özerkli¤e sahiptir. 

‹ki sendika de¤iflik evreler içeren özgün bir birleflme
süreci bafllatt›. Kurulan Öneri Komitesi belli ilkeler be-
nimsedi ve birleflme sürecinde bu ilkeler göz önünde tu-
tuldu. Sonuçta bir dizi yeni yap› önerildi. Öneriler CAW
taraf›ndan kabul edildi ve flimdi CEP'in onay› bekleniyor
(ki daha sonra CEP de onaylad›-çn). Her ikisi de onayla-
d›ktan sonra, “yeni sendikan›n kurulufl haz›rl›klar›n› ko-
laylaflt›rmak için” çeflitli çal›flma gruplar› kurulacak ve
daha sonra da kurulufl kongresi yap›lacak.

Öneri Komitesi'nin anahatlar›n› belirledi¤i yeni yap›-
lar, farkl› örgütsel kültürlerin unsurlar›n› birlefltirmeye
yönelik. Bu yap›lar aras›nda, bir dizi ‹flkolu Konseyi'nin
yan› s›ra, yerel sendikal örgütlerin (flubelerin) seçilmifl
delegelerinden oluflan dört bölge konseyi var. Ayr›ca,
y›lda bir kez toplanacak büyük bir Kanada Konseyi ve
özerk bir Quebec Konseyi olacak. 

Amaç, sorunlar›n yerel sendikal yap›lar›n (flube yap›-
lar›n›n) seçti¤i delegeler taraf›ndan  ortaya at›l›p tart›fl›-
labilece¤i konseyler oluflturmak, sendikan›n büyüklü-
¤üne uygun yap›lar kurmak, CEP'in bölgesel ve daha de-
santralize (yerinden yönetim ya da ademi merkeziyet
esas›na dayal›) pratikleri ile CAW'›n daha merkezi gele-
neklerini birlefltirmektir. 

SSaalldd››rr››llaarraa  KKaarrflfl››ll››kk  VVeerrmmeekk  
Yeni sendikayla ilgili belgelerde sendikal hareketin
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ve iflçi s›n›f›n›n bugün karfl› karfl›ya oldu¤u zorluklar›n

birço¤undan söz ediliyor. Bu belgeler iflçi s›n›f›na yöne-

lik sald›r›lar›n ana unsurlar›n›, sendikal hareketin zaaf-

lar›n› ve yetersizliklerini tespit ediyor; sendikalar›n

ödünlere direnemeyifli, 'neoliberal kapitalizm'e politik

bir karfl›l›k veremeyifli üzerinde duruyor ve Ontario

Eylem Günleri ve British Columbia eyaletindeki daya-

n›flma hareketi gibi önemli baz› direnifl ve eylemleri de

vurguluyor. 

Söz konusu belgeler yeni sendikan›n bu ölümcül sal-

d›r›lara karfl›l›k vermeyi ve zaaflar› gidermeyi amaçla-

yan önemli bir merkez olaca¤›n› belirtiyor. 

Kurulacak sendikan›n yenilenme hedeflerinden biri,

sendikal hareketin kolektif mücadelesini canland›rmak,

mevcut sendikal merkezleri “daha etkin bir eylem vizyo-

nuna zorlamak, mevcut sistemin (neoliberal kapitaliz-

min) daha kapsaml› bir elefltirisini yapmak ve  sadece

kendi üyelerinin ekonomik geliflmesi için de¤il, uzun

vadeli toplumsal ve politik de¤iflim için de mücadele

vermektir.” CAW Kongresi'nde konuflan delegeler, yö-

neticiler ve CEP temsilcileri yeni ve daha genifl bir di-

renifl hareketi kurma konusundaki ortak e¤ilimlerini

dile getirdiler. 

Ama bu özlemlerin gerçeklefltirilmesi, yaklafl›mda

de¤iflimler gerektiriyor. Bu önemli de¤iflimlerin hayata

geçirilmesi, birleflecek sendikalar›n ve genelde sendikal

hareketin flimdiye kadarki deneyimleri nedeniyle, çok

zor. Bu de¤iflimlerden baz›lar› nelerdir?

‹lk olarak, iflyerinde yeniden güç kazan›lmas› gereki-

yor. ‹flyeri iflçi s›n›f›n›n deneyiminde birçok fleyi flekillen-
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dirir: Gücümüz ve güçsüzlü¤ümüz, iflletmenin otoritesi
ve meflrulu¤u, kararlar› ve ç›karlar›, birlikte neyi yapa-
bilip neyi yapamayaca¤›m›z, ba¤›ms›z iflçi ve iflveren ç›-
karlar›, bunlar›n hepsi iflyerinde flekillenir. ‹flçiler ge-
nellikle iflyerindeki mücadelelerde kazand›klar› kolektif
deneyimle, sendika aktivistleriyle de etkileflerek, sendi-
kalar›n ne oldu¤unu ve ne olabilece¤ini ö¤renirler. Ne-
oliberal dönemde iflçilerin iflyerindeki güvencelerinde
sürekli bir erozyon yafland›, yal›n üretim normlar› pekifl-
ti ve kurumlaflt›. CAW'›n da içinde oldu¤u birçok sendi-
ka, ifl yo¤unlu¤unu art›rarak, molalar› azaltarak ve izin-
leri k›sarak ücretlerdeki ve sosyal haklardaki ödünleri
asgariye indirebileceklerini (ya da gizleyebileceklerini)
kabul eder hale geldi. Sendikal› iflyerlerinde olsun ol-
mas›n her iflçi (hatta çal›flmayanlar bile) biliyor bunu. Bu
durum sendikalar kadar iflçilerin de kolektif örgütlen-
medeki ç›karlar›n› s›n›rl›yor. ‹flçilerin deste¤ini ve gücü-
nü yeniden kazanmay› amaçlayan yeni bir sendika için
bunun ana mücadele zemini olmas› gerekiyor. fiimdiye
kadar bu alanda ne yaz›k ki yenilgiler ve terslikler ya-
fland›. Bunun de¤iflmesi gerekiyor, ama henüz ne iflye-
rindeki yenilgiler ne de iflyerinde ba¤›ms›z kolektif güç
oluflturma zorunlulu¤u kabul ediliyor. 

‹kinci olarak, sendikalar›n önemli toplu sözleflme
mücadelelerinde atak ve dayan›flmac› bir yaklafl›ma ih-
tiyac› var. Belgelerde, sendikalar, iflverenlerin hayati
alanlarda ayak dirediklerini ve sendikal hareketin ka-
zanmak için gereken sürdürülebilir ve kapsaml› kam-
panyalar bafllatamad›¤›n› teslim ediyor. 

Otomotiv flirketleri son toplu sözleflme müzakerele-
rinden bir kere daha kârl› ç›kt›lar; yine de maliyetlerin
daha da afla¤› çekilmesi ve sendikadan daha fazla ödün
(sürekli iflçi kadrosunun iki kademeli hale getirilmesi
gibi) koparmak için ayak dirediler. Sektördeki flirketler,
güçsüzlük ve ba¤›ml›l›k duygusu yaratarak istediklerini
dayatmak için, dolar›n de¤erindeki art›fl›, ekonomik to-
parlanman›n a¤›r ve karars›z seyrini, iflçilerin ifl kaybet-
me korkusunu ve yeni yat›r›m olmamas›n› kullan›yorlar. 

Ba¤›tlanan sözleflmenin koflullar› (ve alt›nda yatan
söylem), flirketlerin mant›¤›n› sendikan›n tümüyle kabul
etti¤ini ve benimsedi¤ini gösteriyor. Sendikalar ile flir-
ketler ödünleri kabul edip etmeme konusunda çekiflmi-
yorlar; as›l anlaflmazl›k konusu, ödünlerin ne oldu¤u ve

ne kadar süreli olabilece¤i. CAW yeni ifle girenlerde üc-
ret ve sosyal haklar› düflürmeyi önerdi; buna göre, ifle
yeni girenler tam ücret düzeyine 10 y›ll›k bir sürede eri-
fleceklerdi. Bu öneriyi Ford ve GM kabul etti. 

Sözleflmede, yeni ifle girenler için normal ücretin
yüzde 60'›ndan bafllayan ücretlerin yan› s›ra, “melez”
emeklilik denen bir emeklilik kategorisi de öngörülüyor.
Sendikan›n toplu sözleflmeyi onaylama toplant›lar›nda
Ford iflçilerine da¤›tt›¤› rapora göre, ücretler iki y›l bo-
yunca yüzde 60'ta kal›yor, üçüncü y›lda yüzde 65, sonra-
ki iki y›lda yüzde 70, alt›nc› y›lda yüzde 75, vb oluyor.  

Sendika (ve birçok yorumcu) bunu bir tür zafer ola-
rak görüyor. Neden olarak da nesnel koflullar›n zorlu-
¤unu ve iki kademeli iflgücünün sürekli olmad›¤›n›, 'sa-
dece' 10 y›l için geçerli oldu¤unu öne sürüyorlar. 

‹flyerindeki iflçilerin dayan›flmas›n› ve genç iflçileri
sendikada örgütleme çal›flmalar›n› bu nas›l etkileye-
cek? T›pk› ABD'deki fabrikalarda oldu¤u gibi, iflçi grup-
lar› aras›ndaki bölünmeler -yafl ve kuflak farkl›l›klar›n›n
yan› s›ra-, sendikay› yenileme ve yeni bir dayan›flma ve
iflverene karfl› ba¤›ms›zl›k anlay›fl› yerlefltirme çabalar›-
n› ister istemez zorlaflt›racakt›r. Üstelik, yeni ifle giren-
lere 'melez' emeklilik formülünün uygulanmas›n›n yan›
s›ra, iki kademeli sistemin böyle örtülü bir biçimde uy-
gulanmas›, sendikal hareketin di¤er kesimlerinin iflyeri
ve sektör düzeyinde buna karfl› ç›kma mücadelesini
zaafa u¤ratacakt›r.  

Toplu pazarl›k, sendikalar›n direnme ve seçenek ge-
lifltirme kapasitesini güçlendirmek için yapmas› gere-
kenlerin sadece bir bölümüdür. Genel politik-ekonomik
ba¤lam sendikal hareket ile sermaye aras›ndaki nispi
güçler dengesini etkiliyor. Sözleflme görüflmeleri ise
yeni sendikan›n kimli¤ini ve neye benzeyece¤ini belir-
leyecektir.

Üçüncü olarak, yeni sendikan›n belgeleri, toplu pa-
zarl›¤› ve iflçilerin yaflam koflullar›n› belirleyen mevcut
ekonomik ve politik koflullara alternatif getirmekten söz
ediyor. Bundan ne bekleyebiliriz? 

Hiç de¤ilse, yeni sendikan›n bunu ciddiye almas› için,
her iki sendikan›n da politik ve ekonomik reformlara flu
anki yaklafl›mlar›n›, iflverenlerle ve devletle iliflkilerini,
faaliyet gösterdikleri sektörlerle ilgili analizlerini, politi-
kayla iliflkilerini sorgulamas› gerekecek.   Hem CAW
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hem de CEP, sendikalar ile özel sektördeki iflverenler ve
devlet aras›nda iflbirli¤i öngören politik yaklafl›mlara
sahip ve genel ekonomik ve politik koflullar› dönüfltür-
mek için pek bir fley yapm›yor. 

CAW'›n istihdam yaratmak için bafll›ca talebi –Toplu
Pazarl›k ve Politik Eylem Program›'na göre– “ulusal bir
istihdam stratejisi uygulamak için ulusal bir zirve” top-
lama ça¤r›s›d›r. Sendikan›n otomotiv sektörüyle ilgili
politikas› ise Kanada'da yat›r›mlar›n sürmesi ve artmas›
için iflverenlerin kapasitesini art›rmaya ve “yüksek de-
¤er yaratan, yüksek teknolojili” sektörlerde imalat› ve
ihracat› art›rmaya yöneliktir.  

‹malat kapasitesini gelifltirmek son derece önemli
olmakla birlikte, sendika, ekonomik hayata -k›ran k›ra-
na rekabetçi piyasalarda faaliyet gösteren- ihracata yö-
nelik ve do¤al kaynaklara dayal› özel sektör firmalar›n›n
tümüyle hakim olmas›n› öngören politikalar›n s›n›rl›l›¤›-
n› kabul ediyor. 

CAW sanki devletten ve kapitalist s›n›ftan 'meflru' bir
toplumsal taraf olarak 'sayg› görmek' ve geneldeki yer-
leflik diyalog sisteminin bir parças› say›lmak istiyor. Bu
tutum, son kongreye, neoliberalizmin dayana¤›n› olufl-
turan finans sektörünün tamam›n› ulusallaflt›rmay› ve
demokratik denetime tabi bir kamu kurumu olarak yö-
netmeyi talep eden konuflmac›lar yerine, Kanada Ban-
kas› Baflkan› Mark Carney'i 'onur duyarak' ça¤›rmalar›-

n› aç›klamaya yard›mc› olacakt›r. 
CEP'in ise enerji sektöründe kamu mülkiyetini, NAF-

TA'dan (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaflmas›)
enerjiyle ilgili hükümlerin ç›kar›lmas›n› ve “ulusal bir
enerji politikas›” gelifltirilmesini içeren kapsaml› ve il-
ginç bir talepler program› var. 

Yeni sendikan›n belgelerinde sendikalar›n seçim si-
yasetiyle iliflkisi konusunda bir yeniden de¤erlendirme
yap›lmas› ça¤r›s› var. CAW flimdiye kadar seçimlerde
stratejik oy verme ve zaman zaman da belli konulara yö-
nelik kampanya yürütme anlay›fl›nda oldu. CEP ise daha
çok NDP'ye (Yeni Demokratik Parti) ba¤l› kald›. Ne var ki
NDP neoliberalizmin genel do¤rultusuna karfl› ç›kma-
yacakt›r. Yeni sendikan›n neoliberalizmin ve kapitaliz-
min ana unsurlar›n› sorgulayan bir siyaset belirlemesi
ve alternatif reformlar› savunmas› gerekiyor. Bu ise
sosyal demokrat NDP'nin siyasetiyle ba¤daflm›yor. 

Sistemi sorgulayan her ciddi giriflimin, farkl› bir siya-
setin nas›l yap›laca¤› üzerinde kafa yormas› gerekecek-
tir. Bu ba¤lamda, mevcut ekonomik sistem konusunda
üyelerle e¤itim yapmak, sistemde neyin yanl›fl oldu¤u-
nu, neoliberal kapitalizmin alternatiflerinin neler olabi-
lece¤ini, bir alternatifin savunulmas›na ve ona yönelik
örgütlenmeye bir sendikan›n nas›l katk›da bulunabile-
ce¤ini sormak, bu arada neler yap›labilece¤i üzerinde
kafa yormak gerekiyor. 

Bu tür bir proje flu anda her sendikan›n kapasitesini
afl›yor. Ama sendika aktivistleri aras›nda buna yönelik
çal›flma yürütmek, mevcut koflullar› de¤ifltirme yönün-
de önemli bir ad›m olacakt›r. 

SSeennddiikkaa  vvee  YYeenniilleennmmeenniinn  HHaayyaattaa  GGeeççiirriillmmeessii
Belgelerde öngörülen planlar›n ve yaklafl›mlar›n bir-

ço¤unda sendikay› yenileme iste¤i aç›k. Ama yenilen-
menin önemli bir unsuru göz ard› edilmifl. Taban›n kat›-
l›m›na ve giriflimlerine yönelik aç›l›mlar getiren yap›lar
bulunmakla birlikte, yeni sendika, özerk demokratik bir
sendikal yaflam yaratma konusunda s›n›rl› kal›yor. 

CAW'da büyük yerel sendikalar (flubeler) ve seçimle
oluflan konseyler (ki yeni sendikan›n kurumlar›na model
oluflturdu), yönetimin politikalar›n› ve yaklafl›mlar›n›
sundu¤u ve üyelerin 'yan›t verdi¤i' yerler oldu. Buralar›
iflçilerin fikirlerini, görüfllerini ve önerilerini getirdi¤i ve
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tart›flt›¤› yerler olmad›. Ço¤u üye yukar›dan önlerine ge-

tirilen politikalar› kabul eder ya da, ayn› görüflte de¤ilse,

ilgisini kaybeder ve sessiz sessiz homurdan›r.  

Üye inisiyatifinin ve kat›l›m›n›n yoklu¤u sorununun

üstesinden, zor da olsa, çeflitli biçimlerde gelinebilir:

Sendikan›n iflyerinde ve toplumda iflverenlere ve hükü-

metlere karfl› mücadeleye girmesi ve bu mücadeleyi

sendikan›n demokratik yap›lar› içinde yönetmesi, tart›fl-

mas› ve yönlendirmesi gerekiyor. Bu, üyeleri e¤itmenin

bir arac› olabilir. Sendikal e¤itim bu deneyimlerin de-

¤erlendirilmesine ve yönlendirilmesine ba¤lanmal›d›r.

SSoonnuuçç

CAW ile CEP'in birleflmesi projesi bütünüyle olumlu

bir ad›m. Projede bireysel üyeli¤e ve sendika d›fl›ndaki

toplumsal hareketlere aç›lmaya olanak tan›nmas›,

önemli bir ilerleme potansiyeli getiriyor. Ama yeni sen-

dikan›n iddial› gündem maddelerinin büyük bölümü her

iki sendikan›n flimdiki pratikleriyle, kapasitesiyle, döne-

min genel yap›sal-politik s›n›rlamalar›yla ve bu s›n›rla-

malara karfl› koymak için yap›lmas› gerekenler konu-

sunda her iki sendikadaki isteksizlikle çelifliyor. 

Bunun de¤iflmesi için Kanada'da ve Kuzey Ameri-

ka'da aktif ve geliflen bir anti-kapitalist sol hareketin

bulunmas› da gerekiyor. Oysa bu hareket bugün çok s›-

n›rl›, yerelli¤e s›k›flm›fl ve genel sendikal hareketten ko-

puk durumda. 

Etkin bir sendikal hareketin yarat›labilmesi için, sen-

dikalar›n örgütlerini, iflçi s›n›f›n›n di¤er kesimleriyle ilifl-

kilerini ve genel siyasetlerini dönüfltürmelerine olanak

veren koflullar›n yarat›lmas› yönünde hayli ad›m at›lma-

s› gerekecek.

KANADA: 
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Tart›flma
Belgesi

CAW ile CEP'in birleflme
görüflmelerinde ç›k›fl noktas› olmak

üzere her iki sendikan›n strateji 
uzmanlar› taraf›ndan haz›rlanan ve

daha sonra kongrelerinde onaylanan
Ocak 2012 tarihli ortak raporun
(Tart›flma Belgesi'nin) metnini

yay›ml›yoruz. 

II..  KKaannaaddaa  sseennddiikkaallaarr››nn››nn  kkaarraarr  aann››  
Küreselleflmenin bask›lar›na, iflveren sald›r›lar›na, hü-

kümetlerin düflmanca politikalar›na ve kamuoyundaki gü-
vensizli¤e karfl› yirmi y›l boyunca genellikle savunmac› bir
tutumla verilen mücadelelerden sonra, Kanada'da sendi-
kal hareket tarihi bir karar an›yla karfl› karfl›ya.

BBuu  kkaarraarr  aann››nn››nn  ggeerrççeekklleerrii  flfluunnllaarr::
> Özellikle özel sektörde sendikal› iflçi oran› (yüzde

17) sürekli düflüyor.
> Fabrika kapatmalar› telafi edecek ve iflgücündeki

art›fl›n üstesinden gelecek sendikal örgütlenme çal›fl-
malar› sonuç vermiyor.

> ‹flçilerin ulusal zenginlikteki pay› düflüyor; iflçi ai-
lelerinin sat›n alma gücü geriliyor.

> Sa¤c› hükümetler iflçi ve sendika düflman› politi-
kalar›n› yeni düzeylere t›rmand›r›yor.

> Küresel flirketler sendikalara sald›r›yor.
> Sendikalarda eski üye taban›n›n emekliye ayr›lma-

s›yla önemli bir kuflak de¤iflimi yaflan›yor ve sendikalar
genç iflçilere ulaflmada, onlar› örgütlemede yeni zorluk-
larla karfl›lafl›yor.

> Sendikalara yönelik kamuoyundaki olumsuz yak-
lafl›m art›yor ve sendikalar›n miad›n› doldurdu¤u düflü-
nülüyor.

> Baz› (hepsi de¤il) sendikal merkezler felce u¤ra-
m›fl durumda ve ifllevini yerine getirmiyor.

> Sendikal hareket sendikalar›n sorunlar›na çözüm
getiremiyor, güçlü kampanyalar yürütemiyor ve koordi-
nasyonu sa¤layam›yor.

E¤er sendikalar h›zla de¤iflmeyecek olursa, biz de
ABD sendikalar› gibi ad›m ad›m inifle geçece¤iz. Kana-
da'da özel sektördeki sendikal› iflçi oran›, ABD'de Rea-
gan dönemindeki düzeyde. Sendikalar›m›zdaki üye, güç
ve itibar erozyonunu tersine çevirmeliyiz.

Tarihin bu an›nda sendikalar aç›s›ndan sadece teh-
ditler de¤il, f›rsatlar da söz konusu. Küresel kapitalizm
kendini toparlayam›yor, büyük ihtimalle uzun bir ekono-
mik çalkant› ve durgunluk döneminin bafllang›c›nday›z.
‹nsanlarda eflitsizlik kayg›s›, flirket yöneticilerinin ise
s›n›r tan›mayan sorumsuzlu¤u art›yor. E¤er sendikalar
bu hoflnutsuzlu¤un meflru sözcüsü olarak davranabi-
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lirse, Kanadal›lar›n öfkesini ve hoflnutsuzlu¤unu do¤-

ru yönlere kanalize edebilirse, bu krizden daha güçlü

bir biçimde ç›kabiliriz. T›pk› sendikalar›n, örgütlenme

ve pazarl›k stratejilerini yenilemesi ve o korkunç dö-

nemin politik ve ekonomik baflar›s›zl›klar›n› do¤rudan

gö¤üsleme yaklafl›m› sayesinde, 1930'lardaki krizden

daha güçlü ç›kmas› gibi. 

IIII..  KKaannaaddaa''ddaa  yyeennii  ttüürr  bbiirr  sseennddiikkaacc››ll››kk  iiççiinn  

Bu kayg› verici koflullarda, CAW ve CEP'in yöneticile-

ri, sendikal hareketin nas›l karfl›l›k vermesi gerekti¤ini

görüflmek üzere bir araya geldiler. Özellikle sendikal

hareketin yenilenme kapasitesini ve gücünü tekrar ka-

zanmas›nda yeni bir sendikan›n yaratabilece¤i etki üze-

rinde durdular. 

Kanada sendikal hareketinin yenilenmeye, güçlen-

meye ve yeniden toplumsal etkinlik kazanmaya ihtiyac›

oldu¤u konusunda mutabakata var›ld›. Ayr›ca, ekonomik

ve toplumsal koflullar dönüflüme u¤rad›kça, ülkedeki sen-

dikal hareketin ve her sendikan›n önemli de¤iflimler geçi-

rece¤i tespiti yap›ld›. CEP ve CAW, edilgin bir tav›rla bek-

lemek ve ister istemez de¤iflmek zorunda kalmak yerine,

bu de¤iflimi yönetme ve flekillendirme olana¤›na sahip.

Kanada sendikal hareketinde bugünkü sendikalar›n

yapamad›¤›n› yapabilecek yeni bir güce ihtiyaç oldu¤una

inan›yoruz. Böyle bir yeni sendika, geleneklerimize ve

geçmifl baflar›lar›m›za dayanma ve yeni bir kimlik, yeni

bir yap›, yeni bir “marka” ve yeni bir güç yaratma konu-

sunda önümüze önemli olanaklar açabilecektir. 

Yeni sendikan›n amac› sadece “daha büyük” bir örgüt

KANADA: 
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kurmak de¤il. Baz› sendikalar bunu denediler ve sonuç
genellikle cesaret k›r›c› oldu. Büyümenin, gereksiz ör-
tüflmeleri/çak›flmalar› azaltman›n ve sinerji yaratman›n
önemli yararlar› olmakla birlikte, sendikal hareketin
bugün daha fazlas›na ihtiyac› var. Kurulacak yeni sendi-
kan›n pratiklerimizi yenileme, yeni örgütlenme ve hiz-
met modelleri oluflturma ve iflçiler nezdindeki imaj›m›z›
yenileme iste¤ine dayanmas› gerekiyor.

Yeni sendikan›n Kanadal›lara yeni bir anlay›flla ses-
lenmesi gerekecektir. Bu örgüt dinamik, sektörel ve
topluma kök salm›fl bir iflçi hareketini yans›tmal›, iflçile-
rin ihtiyaçlar›yla bugünkü örgütlerimizden daha ilgili ve
iflçiler için bugünkünden daha cazip olmal›d›r. Yeni sen-
dika hayati mücadeleleri kazanabilmek, baflar›l› bir fle-
kilde örgütlenebilmek ve toplumsal bir örgüt olarak po-
litik nüfuz kullanabilmek için gerekli büyüklü¤e ve kay-
naklara sahip olmal›d›r. Günümüzün güvencesiz, afl›r›

esnek iflgücü piyasas›nda iflçileri örgütlemenin ve tem-
sil etmenin yeni yöntemlerini gelifltirme iste¤i ve kapa-
sitesi tafl›mal›d›r. Bu ise önümüzdeki ekonomik, politik
ve kültürel zorluklar› ve engelleri aflacak nitelikler, ön-
celikler ve stratejiler gerektiriyor.

Yeni sendikan›n nitelikleri, öncelikleri ve stratejileri
kapsaml› bir diyalog ve tart›flman›n ve vizyonun ürünü ol-
mal›d›r. Bu tart›flma belgesinde afla¤›daki olanaklar ve il-
keler üzerinde mutabakata var›ld›. Ayr›ca, yol ald›kça kar-
fl›laflabilece¤imiz baz› sorunlar ve zorluklar da saptand›.

IIIIII..  YYeennii  sseennddiikkaann››nn  öözzeelllliikklleerrii  vvee  ssttrraatteejjiilleerrii
Tek bafl›na büyüklük yeni bir sendika kurmak için ye-

terli neden olmamakla birlikte, baz› yönlerden yeni bir
sendika için “büyük olmak daha iyidir”. fiöyle ki:

> Üye say›s› daha çoktur.
> Kamuoyu, hükümet ve iflverenler nezdinde itibar›
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ve nüfuzu daha fazlad›r.
> Gerekti¤inde ekonomik etkinli¤i daha fazlad›r.
> fiirketlerle girilen hayati mücadelelerde daha

güçlü bir grev fonu vard›r.
Yeni bir sendika kurulmas›, yeni tür bir ulusal sana-

yi sendikac›l›¤› yaratma olana¤› sa¤layacakt›r. Bu ise
daha fazla iflçinin sendikalara çekilmesine ve üye olmak
istemesine yol açacakt›r:

> Yeni sendika kim oldu¤umuzla (sözgelimi otomo-
tiv iflçileri, kâ¤›t iflçileri, vb) de¤il, ne düflündü¤ümüzle
ve ne yapt›¤›m›zla tan›mlanacakt›r.

> Yeni sendika üyelerini en nitelikli flekilde temsil
edecektir (hesap verme, etkinlik, mücadele kapasitesi
bak›m›ndan).

> Yeni sendika birleflik ve çeflitlilik tafl›yan genel
sendikal yap›n›n içinde sektörel kimlikleri ve yap›lar›
koruyacakt›r.

Yeni sendika Kanada sendikal hareketinde bir de¤i-
flim dalgas› yaratabilir ve bir çekim merkezi olabilir. Ye-
ni sendika daha güçlü ve daha büyük bir toplumsal sen-
dikal örgüt vizyonunu paylaflan herkese aç›k olmal›d›r.

Yeni sendika kaynaklar›n› birlefltirebilir ve o kaynak-
lar› birçok alanda daha verimli kullanabilir:

> Araflt›rmada, e¤itimde, hukuk hizmetlerinde öl-
çek ekonomileri.

> Ortak altyap› (idare, binalar, vb).
> Verilen hizmetlerin örtüflmesinden kaç›nmak.

Yeni sendika, kuruluflunu, yerel örgütlerini (flubele-
rini) güçlendirecek bir yeniden yap›lanma f›rsat› olarak
kullanabilir:

> Küçük flubelerin daha büyük flubeler halinde bir-
lefltirilmesi.

Yeni sanayi sendikas› ekonominin kilit sektörlerinde
varl›¤›n› güçlendirmeyi amaçlayacakt›r:

> Sektör esas›na dayal› toplu pazarl›¤› canland›ra-
cak ve yayg›nlaflt›racakt›r.

> Sektörel konseyleri ve toplu pazarl›k yap›lar›n›
birlefltirecek ve güçlendirecektir.

> Her sektör için alternatif bir ekonomik geliflme
vizyonunun oluflturulmas›na a¤›rl›k verecektir.

Yeni sendika kendisini sadece kendi üyeleri için de-
¤il, tüm iflçiler için mücadele veren bir güç olarak ta-
n›mlayacakt›r:

> Mücadele veren sendikas›z iflçilere destek ve hiz-
met verecektir.

> Örgütlenme kampanyalar›na öncelik verecek ve
kaynak ay›racakt›r.

> Küçük toplu pazarl›k birimlerine yaklafl›mda daha
etkin ve sürdürülebilir yöntemler gelifltirecektir.

> Toplumda iflçilerin sözcüsü olarak varl›¤›n› gös-
termek için yerel örgütsel yap›s›n› kullanacak, yerel
kampanyalara ve mücadelelere düzenli olarak kat›la-
cakt›r.

> Böylece, yeni sendikan›n birleflik kaynaklar› ve et-
kin imaj› yeni bir sendikac›l›k anlay›fl›n›n inflas›nda kul-
lan›lacakt›r. Bu sendikac›l›k anlay›fl› bütün iflçilerin ada-
let ve güvenlik u¤rundaki mücadelesi anlam›na geliyor.

Yeni sendika kadrolar ile sendikalar›n yerel yönetici-
leri aras›nda, “hizmet” anlay›fl›n›n ötesinde bir “kültür
de¤iflimi” bafllatmay› ve sendikal hareket inflas›n›
amaçlayacakt›r: 

> Yeni birimleri örgütlemeye odaklanacakt›r.
> Toplumsal kampanyalara ve toplumsal sendikac›-

l›¤a a¤›rl›k verecektir.

Yeni sendika mevcut sendikal merkezlerin (ulusal
sendikal merkez CLC'nin ve eyalet federasyonlar›n›n)
etkinli¤ini güçlendirmeyi amaçlayacakt›r:

> Sendikal merkezleri yönlendirecek, harekete ge-
çirecek ve daha etkin bir eylem vizyonuna yöneltecektir.

> Bunun gerçekleflmemesi halinde, yeni sendika
genel “sendikal hareketin” bu tür ifllevlerini kendisi ye-
rine getirmelidir (kendi kampanyalar›n› ve di¤er etkin-
liklerini üstlenerek). Bu yeni sendikan›n, nihai hedef
olarak sendikal hareketin di¤er kesimlerini sekterlikten
uzak bir flekilde etkin eyleme çekme kapasitesi daha
fazla olacakt›r.

Yeni sendika mevcut sosyoekonomik sisteme kap-
saml› bir elefltiri yöneltmeyi amaçlayacak ve sadece
üyelerinin ekonomik durumunda iyileflme sa¤lamakla
kalmayacak, uzun vadeli sosyal ve politik de¤iflim için
mücadeleyi hedefleyecektir. 



Yeni sendikan›n örgütsel yap›s› sendika üyeleriyle il-
gili farkl› alanlar› yans›tacakt›r. fiöyle ki:

> Küçük toplu pazarl›k birimlerindekiler dahil, iflye-
rindeki üyeleri örgütleyebilecek ve temsil edebilecektir.

> Toplu pazarl›k birimleri daha büyük yerel sendikal
yap›lar halinde örgütlenecektir. Bunun sa¤layaca¤› bü-
yüklük ve kaynaklar güçlü bir yönetime, genel sendikal
yaflama kat›l›ma ve toplum içinde aktif bir sendikal var-
l›¤a olanak verecektir.

> Toplumda yerel sendikal yap›lar birleflik bir çehre
kazanabilecek, yerel ya da bölgesel kampanyalara, mü-
cadelelere ve siyasete daha etkin kat›labilecektir.

> Yeni sendika sektörel düzeyde de örgütlenecektir,
gücünü sektör ölçe¤inde standartlar oluflturmak ve
sektörle ilgili alternatif vizyonlar gelifltirmek için müca-
delede kullanacakt›r.

> Ulusal sendika, örgütün bütün parçalar›n› birbiri-
ne ba¤layan ve birlefltiren kongreler, konseyler ve kam-
panyalar örgütleyecektir.

> Yeni sendikan›n taban›nda toplu pazarl›k birimi
olacak, ama sendikal örgüt güçlü sektörel kimli¤ini ko-
rurken, bir yandan da toplumla etkileflecektir. 

IIVV..  YYeennii  sseennddiikkaann››nn  kkaarrflfl››  kkaarrflfl››yyaa  oolldduu¤¤uu  ssoorruullaarr
CEP ve CAW yöneticileri aras›ndaki görüflmelerde

daha kapsaml› tart›fl›lmay› ve mutabakata varmay› ge-
rektiren bir dizi soru ortaya at›ld›:

> Farkl› bölgelerdeki üyelerin demokratik kat›l›m›-
n›n en uygun biçimi nedir? Ne tür bölgesel yap›lar ve
temsil gerekiyor?

> Yeni sendika sendikas›z iflçilerin temsilini ve onla-
ra hizmet verilmesini nas›l sa¤layabilir?

> Yeni sendikan›n parti siyasetine yaklafl›m› nedir?
Her iki sendika da sendikalar›n politik eylem ihtiyac›, se-
çim mücadelesine ve parlamento d›fl› mücadeleye kat›l-
mas› gerekti¤i ve sendikalar›n emekçi halk›n ve üyeleri-
nin ç›karlar› do¤rultusunda ba¤›ms›z politik kararlar al-
mas› gerekti¤i konusunda görüfl birli¤i içinde olmas›na
ra¤men, CAW ile CEP'in flimdiki yaklafl›mlar› aras›nda
farklar vard›r. CEP'in ulusal düzeyde Yeni Demokratik
Parti'ye ba¤l› olmas›na karfl›l›k, CAW'›n ulusal düzeyde
herhangi bir partiyle ba¤› yoktur. Yeni sendikan›n ulusal
siyaset ve Yeni Demokratik Parti karfl›s›ndaki tutumu ne
olacakt›r?

‹‹kkii  bbüüyyüükk  sseennddiikkaann››nn  oorrttaakk  öözzeelllliikklleerrii
CAW ile CEP'in birçok ortak özelli¤i vard›r. fiöyle ki:
> Özel sektörün farkl› kesimlerinde üyeleri vard›r

(bunun yan› s›ra, kamu sektöründen baz› kesimleri de
temsil ediyorlar).

> Güçlü hizmet sendikac›l›¤› modeli.
> Güçlü sektörel kimlik ve model toplu sözleflmeye

ba¤l›l›k.
> Toplu sözleflme komiteleri toplu pazarl›k yapma

yetkisine sahiptir; bütün sözleflmeler gizli oylamayla
onaylan›r.

> Toplumsal sendikac›l›k, toplumsal kat›l›m, politik
eylem anlay›fl› hâkimdir.

> Quebec'e özerklik ihtiyac›n›n kabulü.
En önemlisi, Kanada'da yeni bir sendikaya ihtiyaç ol-

du¤u konusunda CAW ve CEP yöneticilerinin vard›¤› mu-
tabakat çerçevesinde, bu görüflleri, daha ayr›nt›l› bir fle-
kilde tart›fl›lmak üzere, sendikalar›m›z›n demokratik
yönetimleriyle paylafl›yoruz.
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3311  OOccaakk  22001133  iittiibbaarriiyyllee  yyeennii  sseennddiikkaann››nn  
kkuurruulluuflfl  ssüürreecciinniinn  sseeyyrrii

Kanada'da CAW ile CEP'in güçlerini birlefltirerek ye--
ni bir sendika kurma projesi yeni y›lla birlikte yo¤un bir
çal›flmayla bafllad›. 

ZZaammaann  ddaarraall››yyoorr:: Yeni sendikan›n kurulufl kongresi
30 A¤ustos-1 Eylül günlerinde Toronto'da yap›lacak.
Ama sendikan›n anatüzü¤ünün ve eylem plan›n›n onay--
lanaca¤› ve ilk yöneticilerinin seçilece¤i kongreye kadar
tamamlanmas› gereken çok ifl var. Bu amaçla, CAW ve
CEP yöneticileri, yeni sendikan›n kuruluflunun ayr›nt›la--
r› üzerinde çal›flmak ve öneriler gelifltirmek üzere alt›
ayr› Çal›flma Grubu kurdu. 

ÇÇaall››flflmmaa  GGrruuppllaarr››  flfluu  aallaannllaarrddaa  ççaall››flflmmaa  yyüürrüüttüüyyoorr::  
TTüüzzüükk:: Anatüzük ile di¤er kurulufl belgelerinin ve po--

litikalar›n›n haz›rlanmas›. Bu çal›flma grubu toplu söz--
leflme haklar›n›n aksamadan sürmesini sa¤lama so--
rumlulu¤unu da üstlenecek. 

‹‹lleettiiflfliimm::  Yeni sendika için bir isim ve logo belirlenme--
siyle ilgili araflt›rma, dan›flma ve deneme çal›flmas›n›n
yürütülmesi ve ayr›ca kapsaml› bir iletiflim stratejisi ha--
z›rlanmas›. 

ÖÖrrggüüttlleennmmee::  Yeni sendikan›n bafllataca¤› örgütlenme
“dalgas›”n› da öngören kapsaml› bir örgütlenme strate--
jisi haz›rlanmas›. Bu grup Öneri Komitesi'nin yeni üyelik
biçimleri konusundaki vizyonunu da oluflturacak ve ha--
yata geçirecek. 

UUyygguullaammaa::  ‹ki sendikan›n birleflmesine yönelik bir
uygulama ve geçifl plan› haz›rlanmas›. Plan bürola--
r›n/ofislerin, enformasyon sistemlerinin, departmanla--
r›n vb entegrasyonunu içerecek. 

KKaaddrroo//ppeerrssoonneell  ‹‹lliiflflkkiilleerrii:: Her iki sendikadan yöneti--
cilerin oluflturaca¤› bir ekip, sendikalardaki personelin
(sendikas›z çal›flanlar da dahil) yeni sendikaya adil ve
güvenceli geçiflini sa¤lamak için hem CAW'daki hem
CEP'teki personel sendikalar›yla görüflmelere bafllaya--
cak. Yeni sendikan›n kurulmas› nedeniyle hiçbir sendika
personelinin iflten ç›kar›lmayaca¤›n› iki sendika da taah--
hüt etmifl bulunuyor. 

KKoonnggrree:: Yeni sendikan›n kurulufl kongresinin düzen--
lenmesi ve lojisti¤iyle ilgili çal›flmalar›n gözetilmesi.

Çal›flma gruplar› toplant›lar›n› yapmaya bafllad›. Afla--
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Yeni sendikan›n kurulufl süreciyle
ilgili çal›flmalar› iflbölümü çerçevesinde

yürütecek çal›flma gruplar›n›n 
ifl plan›n› yay›ml›yoruz.



¤›daki tablo çal›flma gruplar›n›n bafllatt›¤› çal›flmalar›n
seyrini özetliyor. 

CEP ve CAW yöneticileri, çal›flma gruplar›ndan üçü--
nün çal›flmas›n› desteklemek üzere ek katk› sa¤lanma--
s› konusunda da mutabakata vard›lar. Tüzük, ‹letiflim ve
Örgütlenme çal›flma gruplar›n›n yürütece¤i çal›flmalara
yard›mc› olmak üzere, her iki sendikan›n ulusal ve yerel
yöneticilerinden oluflan (“Referans Grubu” denen) birer
alt-komite kurulacak. Bu üç Referans Grubu her sendi--
kan›n belli say›da üyesinden oluflacak. Referans Grupla--
r›, ilgili Çal›flma Gruplar› için “denek kurulu” ifllevi göre--
cek; geçici bulgular›n nispeten genifl bir aktif sendikal›
kesim taraf›ndan denenmesine olanak sa¤layacak. 

Çal›flma gruplar›n›n önerileri sonunda gözden geçi--
rilmek üzere, iki parti halinde, CAW ve CEP'in merkez
yönetim kurullar›na iletilecek: 

• ‹lk öneriler MYK'lar›n Mart sonundaki toplant›la--
r›nda ele al›nacak. 

• Nihai öneriler MYK'lar›n May›s sonundaki toplant›--
lar›nda ele al›nacak.

MYK'lar›n önerileri May›s'ta (gerekti¤inde de¤ifliklik--
ler yaparak) onaylamas›ndan sonra, iki Merkez Yönetim
Kurulu ortak bir “kongre ça¤r›s›” yaparak CAW ve
CEP'in yerel sendikal örgütlerini (flubelerini) kurulufl
kongresine delegelerini seçmeye ça¤›racak. 

Çal›flma Grubu önerilerinin iki MYK taraf›ndan göz--
den geçirilmesinin yan› s›ra, yeni sendika Öneri Komite--
si de çal›flma gruplar›n›n raporlar›n› görüflmek üzere
tekrar iki kere (Mart'ta ve May›s'ta) toplanacak. Öneri

Komitesi her iki sendikan›n 8 üst düzey yöneticisinden
olufluyor ve kurucu sendikalar›n geçen y›l onaylad›¤› ye--

ni sendikayla ilgili önerileri gelifltirmek üzere görevlen--

dirilmifl bulunuyor. Öneri Komitesi flimdi ise çal›flma
gruplar›n›n üretti¤i verilerin ve ifllerin, geçen y›l yap›lan
CAW ve CEP kongrelerine sunulan, kendi haz›rlad›¤›
(Yeni Bir Sendikaya Do¤ru adl›) nihai raporun içeri¤i--

ne/özüne uygunlu¤unu sa¤layacak.
Nisan ve May›s aylar›nda (her iki MYK nihai önerileri

görüflmeden önce), çal›flma gruplar›n›n ilk önerileri ko--

nusunda görüflleri almak üzere, her iki sendikan›n yerel
düzeydeki yöneticilerine yönelik bölgesel forumlar dü--

zenlenecek. Bu bölge toplant›lar›nda özellikle flu konu--

lar üzerinde durulacak:
• yeni sendikan›n ad›, logosu ve kimli¤i; 
• yeni sendikan›n tüzü¤ü; 
• yeni üyelik yap›lar› ve örgütlenme stratejileri konu--

sundaki öneriler. 
Bütün çal›flma gruplar›, yeni sendikan›n felsefesi, yap›--

s› ve iflleyifliyle ilgili önerilerine son biçimini verirken böl--

ge toplant›lar›ndan gelen görüflleri dikkate alacak. 
Sonuç olarak, yeni sendikam›z› kurma sürecinde yö--

neticilerin ve aktivistlerin fikir, görüfl ve uzmanl›k biri--

kimlerinden yararlanmak üzere flu kanallar kullan›la--

cak: alt› Çal›flma Grubu, üç Referans Grubu, Öneri Ko--

mitesi'nin inceleme/gözden geçirme toplant›lar›, bölge--

sel dan›flma toplant›lar› ve her iki sendikan›n MYK'lar›--

n›n önerileri nihai olarak incelemesi ve onaylamas›.
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TTüüzzüükk

‹‹lleettiiflfliimm

ÖÖrrggüüttlleennmmee

UUyygguullaammaa

KKaaddrroo // PPeerrssoonneell  
‹‹lliiflflkkiilleerrii

KKoonnggrree

ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu ÇÇaall››flflmmaa

ÇÇAALLIIfifiMMAA GGRRUUPPLLAARRIIYYLLAA ‹‹LLGG‹‹LL‹‹ TTAABBLLOO
Ocak 2013 ‹tibariyle Durum

••  CCAAWW  vvee  CCEEPP''iinn  ttüüzzüükklleerriinniinn  aayyrr››nntt››ll››  kkaarrflfl››llaaflfltt››rrmmaass››  hhaazz››rrllaanndd››..  
••  YYeennii  ttüüzzüükkttee  aaçç››kkll››¤¤aa  kkaavvuuflflttuurruullaaccaakk  bbooflfllluukkllaarr››nn  vvee  nnookkttaallaarr››nn  lliisstteessii  çç››kkaarr››lldd››..  
••  CCAAWW  iillee  CCEEPP''iinn  ppoolliittiikkaa  aaçç››kkllaammaallaarr››nn››nn  ddöökküümmüü  çç››kkaarr››lldd››  vvee  öörrttüüflfleenn  nnookkttaallaarr  iillee  bbooflfllluukkllaarr  ssaappttaanndd››..    
••  KKuurruulluuflfl  kkoonnggrreessii  iiççiinn  hhaazz››rrllaannaaccaakk  ppoolliittiikkaa  aaçç››kkllaammaallaarr››yyllaa  iillggiillii  ççaall››flflmmaa  bbaaflflllaadd››..  
••  TTüüzzüükk  hhüükküümmlleerrii,,  ÖÖnneerrii  KKoommiitteessii''nniinn  nniihhaaii  rraappoorruu  ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa  yyaazz››llmmaayyaa  bbaaflflllaadd››..

••  ÇÇaall››flflmmaa  ppllaann››  vvee  iiflfl  ddöökküümmüü  hhaazz››rrllaanndd››..  
••  ‹‹ssiimm//llooggoo  ttaassaarr››mm››  vvee  ddeenneemmee  kkoonnuussuunnddaa  yyaapp››llaaccaakk  ççaall››flflmmaa  iiççiinn  iilleettiiflfliimm  ddaann››flflmmaannllaarr››nnddaann  

öönneerriilleerr  iisstteennddii..
••  ‹‹ssiimm//llooggoo//iimmaajj  kkoonnuussuunnddaa  ggöörrüüflfl  vvee  öönneerriilleerrii  eenn  ggeeçç  44  fifiuubbaatt''aa  kkaaddaarr  aallmmaakk  üüzzeerree  bbiirr  aannkkeett  

yyaayy››mmllaanndd››..
••  SSeeççiilleecceekk  iissiimm//iimmaajj//llooggoo  kkoonnuussuunnddaa  sseennddiikkaa  dd››flfl››nnddaann  iilleettiiflfliimm  uuzzmmaannllaarr››yyllaa  yyaarr››mm  ggüünnllüükk  bbiirr  

sseemmiinneerr  ddüüzzeennlleennddii..  
••  fifiiimmddiiyyee  kkaaddaarrkkii  ggeelliiflflmmeeyyii  ggöözzddeenn  ggeeççiirrmmeekk  vvee  yyeennii  sseennddiikkaann››nn  iilleettiiflfliimm  iihhttiiyyaaççllaarr››nn››  ggöörrüüflflmmeekk  üüzzeerree,,      

iillggiillii  RReeffeerraannss  GGrruubbuu''nnuunn  ttooppllaanntt››ss››  yyaapp››lldd››..

••  ÇÇaall››flflmmaa  ppllaann››  vvee  iiflfl  ddöökküümmüü  hhaazz››rrllaanndd››..  
••  YYeennii  üüyyeelliikk  vvee  öörrggüüttlleennmmee  mmooddeelllleerriiyyllee  iillggiillii  ddeenneeyyiimm  kkoonnuussuunnddaa  sseennddiikkaa  dd››flfl››nnddaann  kkiiflfliilleerrllee  yyaarr››mm  

ggüünnllüükk  bbiirr  sseemmiinneerr  ddüüzzeennlleennddii..  
••  KKuurruulluuflfl  kkoonnggrreessiinnee  ssuunnuullaaccaakk  uuzzuunn  vvaaddeellii  bbiirr  öörrggüüttlleennmmee  ppoolliittiikkaass››  vvee  aacciill  öönncceelliikklleerrii  iiççeerreenn  bbiirr    

öörrggüüttlleennmmee  ppllaann››  hhaazz››rrllaannmmaass››  kkoonnuussuunnddaa  mmuuttaabbaakkaattaa  vvaarr››lldd››..  
••  ÖÖrrggüüttlleennmmee  ppoolliittiikkaass››nn››  iiççeerreenn  bbeellggee  iiççiinn  aayyrr››nntt››ll››  bbiirr  kkaavvrraammssaall  ççeerrççeevvee  hhaazz››rrllaanndd››  vvee  yyaazz››mm››nnaa  

bbaaflflllaanndd››..      
••    fifiiimmddiiyyee  kkaaddaarrkkii  ggeelliiflflmmeeyyii  ggöözzddeenn  ggeeççiirrmmeekk  vvee  öörrggüüttlleennmmeeddeekkii  zzoorrlluukkllaarr››  vvee  oollaannaakkllaarr››  

ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeekk  üüzzeerree,,  iillggiillii  RReeffeerraannss  GGrruubbuu''nnuunn  ttooppllaanntt››ss››  yyaapp››lldd››..  

••  TTeekknnoolloojjii  vvee  bbiillggiissaayyaarr  ssiisstteemmlleerriinniinn  eenntteeggrraassyyoonnuunnaa  yyöönneelliikk  bbiirr  ppllaann  hhaazz››rrllaanndd››..  
••  CCEEPP''iinn  vvee  CCAAWW''››nn  eelliinnddeekkii  ooffiisslleerr  vvee  tteessiisslleerr  ddee¤¤eerrlleennddiirriillddii  vvee  yyeennii  sseennddiikkaann››nn  ooffiisslleerrii  vvee  

ttaaflfl››nnmmaazzllaarr››yyllaa  iillggiillii  bbiirr  ppllaann  hhaazz››rrllaannmmaayyaa  bbaaflflllaadd››..    
••  YYeennii  sseennddiikkaann››nn  ffiinnaannss  iiflfllleerriinniinn  eenntteeggrraassyyoonnuu,,  ((aallaaccaakkllaarr,,  bboorrççllaarr,,  vvbb  kkoonnuussuunnddaa))  ffaarrkkll››  ooffiisslleerree  

vveerriilleecceekk  ggöörreevvlleerr  ggöörrüüflflüüllmmeeyyee  bbaaflflllaadd››..  
••  YYeennii  sseennddiikkaaddaa  uulluussaall  ddüüzzeeyyddeekkii  ddeeppaarrttmmaannllaarrllaa  iillggiillii  öörrggüüttsseell  bbiirr  yyaapp››  ggeelliiflflttiirriillmmeeyyee  bbaaflflllaadd››..

••  CCAAWW  vvee  CCEEPP''tteekkii  kkaaddrroollaarr››  vvee  ddeesstteekk  ppeerrssoonneelliinnii  tteemmssiill  eeddeenn  sseennddiikkaallaarr››nn  yyöönneettiicciilleerriiyyllee  
ttooppllaanntt››llaarr  yyaapp››llmmaayyaa  bbaaflflllaadd››..

••  KKoonnggrreenniinn  ddüüzzeennlleennmmeessiiyyllee  iillggiillii  iiflfllleerriinn  ddöökküümmüü  çç››kkaarr››lldd››..  
••  GGüünnddeemm,,  kkoonnuukk  kkoonnuuflflmmaacc››llaarr  vvee  ddii¤¤eerr  eettkkiinnlliikklleerr  üüzzeerriinnddee  ççaall››flfl››llmmaayyaa  bbaaflflllaadd››..  
••  KKuurruulluuflfl  kkoonnggrreessii  iiççiinn  bbiirr  mmeeddyyaa  vvee  iilleettiiflfliimm  ssttrraatteejjiissii  ggeelliiflflttiirriillmmeeyyee  bbaaflflllaadd››..  
••  KKoonnggrreeyyee  ssuunnuullmmaakk  üüzzeerree  ggeenneell  bbiirr  ““EEkkoonnoommiikk  vvee  PPoolliittiikk  ÇÇeerrççeevvee””  bbeellggeessii  hhaazz››rrllaannaaccaakk..  



Unifor'un
Örgütlenme

Politikas› 

Örgütlenme Çal›flma Grubu'nun
haz›rlad›¤› “Örgütlenme Politikas›” adl›

belge Unifor'un kurulufl kongresinde
kabul edildi. Yeni sendikan›n 

örgütlenme anlay›fl›n› ve ilkelerini
içeren raporu k›saltarak yay›ml›yoruz.

GG‹‹RR‹‹fifi::  NNEEDDEENN  ÖÖRRGGÜÜTTLLEENN‹‹YYOORRUUZZ??

Sendikalar›n iflyerinde ve genel olarak toplumda iflçi-
ler ile iflverenler aras›nda toplu pazarl›k gücü bak›m›n-
dan var olan dengesizli¤in giderilmesine yard›mc› olma-
s› gerekiyor. ‹flçiler ancak sendikal örgüt ve toplu söz-
leflmeyle çal›flma koflullar›n› ve hayat standartlar›n› ko-
ruyup iyilefltirecek gücü kazanabilirler.

Öte yandan, örgütlenme, sendikalara güvenilirlik, et-
kinlik ve kal›c›l›k sa¤lar. Ama örgütlenmek sendikan›n
üye say›s›n› art›rmaktan ibaret de¤ildir; ayn› zamanda
iflyerlerinde ve toplumda gücümüzü ve etkinli¤imizi ar-
t›rmaya yarar. Sendikal› iflçi say›s›n›n artmas›, flirketler-
de, sektörde ve politik alanda gücümüzü ve etkinli¤imizi
art›r›r. Ayr›ca, bu sayede, toplu sözleflmelerde yer alan
tarihsel kazan›mlar›m›z› savunmam›z mümkün hale ge-
lir: ‹flverenlerin ve hükümetlerin sald›r›lar› karfl›s›nda
sendikalaflman›n ve toplu pazarl›¤›n etkinli¤i zay›flama-
ya devam ederse, sendikal› iflçilerin mevcut kazan›mla-
r›n› korumas› mümkün olmayacakt›r. 

Kanada'da 1970'lerin sonlar›ndan bu yana sendikal›
iflçi oran›n›n tedricen gerilemesi, sendikal hareketin
ekonomik ve politik gücünün azalmas›na yol açt›. Özel
sektörde bu aç›dan sendikalar›n durumu özellikle ürkü-
tücü: Özel sektörde alt› iflçiden sadece biri toplu sözlefl-
menin korumas›ndan yararlanmaktad›r. Savafl›n hemen
sonras›nda hayat standartlar›n›n artt›¤› ekonomik büyü-
me döneminde, iflverenler sendikalar› ve toplu pazarl›¤›
ister istemez kabulleniyorlard›. Ne var ki bugün bu tu-
tum de¤iflmifl durumda. Kat› neoliberal politikalar›n ve
küreselleflmenin verdi¤i cesaretle, flirketler en can al›c›
noktaya sald›r›yor. Kanada'da, Harper hükümeti baflta
olmak üzere, sa¤c› hükümetlerin sendikalar›n ve toplu
pazarl›¤›n varl›¤›na yöneltti¤i sald›r›lar, sendikal hare-
ket bu tarihsel zorlu¤un üstesinden gelmedikçe, sendi-
kalar›n gelece¤inin tehlikede oldu¤unu gösteriyor. 

Bunlar›n hepsi, sendikalar›n pastadan üyeleri için in-
sana yak›fl›r bir pay almas›n› zorlaflt›r›yor. Gelirin yeni-
den da¤›l›m› sürecinin emek aleyhine geliflmesi, zengin-
li¤in giderek en varl›kl› kesimin elinde toplanmas›n›n
sonucudur. Kanada iflçi s›n›f›n›n tamam› son çeyrek yüz-
y›lda hemen hemen hiçbir yeni kazan›m elde etmemifl,
gerçek ücretler yerinde saym›flt›r (ve birçok iflçi kesimi-
nin durumu daha da kötüdür). Bu sald›r›lara ra¤men,
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sendikal› iflçilerin çal›flma koflullar› sendikas›zlara göre
daha iyidir, ifl güvenceleri çok daha fazlad›r.

Asl›nda, sendikalar›n gücündeki gerileme sadece
sendikal› iflçileri de¤il, tüm Kanadal›lar› etkiliyor. Bu-
nunla birlikte, güçlü sendikalar toplumun her yönü üze-
rinde daha güçlü bir etki yaratmakta, ücretlerin genel
düzeyini yükseltmekte ve gelir da¤›l›m›n›n düzeltilmesi-
ne, sosyal güvenlik programlar›n›n gelifltirilmesine kat-
k›da bulunmaktad›r. 

Bu nedenle, sendikal› iflçi oran›n›n artmas›, ekono-
mideki ve toplumdaki gücümüzü ve etkinli¤imizi art›ra-
cakt›r. Toplu sözleflmelerimizi koruyup güçlendirebil-
memiz için, istihdam koflullar›n› iyilefltirmek üzere iflve-
renlere bask› yapabilmemiz için, genel sosyal ve ekono-
mik politikalar›n sadece flirketlerin ve zengin kesimlerin
de¤il, emekçi halk›n ç›karlar›n› yans›tmas›n› sa¤lamak

için örgütlenmek zorunludur.
Örgütlenmeyi hedeflememiz, emekçi halk ad›na eko-

nomik ve sosyal adalet için mücadele veren bir hareket
olarak kimli¤imizi yans›t›yor. ‹flçilere daha kaliteli bir
yaflam›, adaleti, sayg›y› ve demokrasiyi kazanmak için
gereken gücü ancak örgütlenerek sa¤layabiliriz. 

BB‹‹RR  ÖÖRRGGÜÜTTLLEENNMMEE  KKÜÜLLTTÜÜRRÜÜ  OOLLUUfifiTTUURRMMAAKK
Unifor örgütün bütün kademeleri için geçerli ortak

bir örgütlenme kültürü oluflturacak. Örgütlenme sendi-
kan›n her kademesinde bafl öncelik, varl›¤›m›z›n temel
ifllevi olmal›d›r. Bütün konferanslar›m›z›n, toplant›lar›-
m›z›n ve e¤itim programlar›m›z›n bir parças› haline gel-
melidir. Her seçili yönetici, kadrolar ve sendika aktivist-
leri, örgütlenmede baflar›n›n gelece¤imiz aç›s›ndan ha-
yati önem tafl›d›¤›n› anlamal›d›r.

KANADA: 
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Bu örgütlenme kültürünü gelifltirmek için “iflçiler ifl-
çileri örgütler” anlay›fl›n› yerlefltirmemiz, örgütlenme
kampanyalar›na üyelerin daha do¤rudan kat›l›m›n› sa¤-
lamam›z gerekiyor. Bu kampanyalar›n her kademedeki
yöneticilerin, kadrolar›n ve aktivistlerin aktif destek ve
kat›l›m›na ihtiyac› var. Üyelerin bu kampanyalara do¤ru-
dan kat›l›m›n› sa¤lamak suretiyle, yeni aktivistler yetifl-
tirece¤iz ve sendikam›z› güçlendirece¤iz. 

Sendika örgütçüsü kimdir? K›saca, hepimiz örgütçü-
yüz. Elbette örgütlenme departman›m›zda uzmanl›k bil-
gi ve birikimine sahip tamgün kadrolar çal›flt›rmaya de-
vam edece¤iz. Ama örgütlenmeye kat›l›m bunun çok da-
ha ötesinde olmal›d›r. Örgütlenme kampanyalar›m›z
birçok farkl› kanaldan gelen ortak enerjiye dayanmal›-
d›r. Bu kanallar flunlard›r:

• Örgütlenme departman›ndaki tamgün örgütlenme

kadrolar›.
• ÜÜyyee  öörrggüüttççüülleerr:: belli örgütlenme kampanyalar›na

kat›lan ve ücret kay›plar› sendikaca karfl›lanan üyeler.
• YYeerreell  sseennddiikkaa  öörrggüüttççüülleerrii:: yerel bir sendikada (flu-

be örgütünde) örgütlenme iflinde tamgün çal›flan ve üc-
reti ulusal sendikal merkezle yar› yar›ya paylafl›lan sen-
dika üyeleri.

• Yerel sendika yöneticileri ve iflyeri temsilcileri:
Unifor'un yap›s› içinde tamgün çal›flan ve örgütlenme
kampanyalar›na düzenli ve aktif olarak kat›lan binlerce
yerel yönetici vard›r.

• AAkkttiivviissttlleerr:: Tabandaki sendika aktivistlerinin  bofl
zamanlar›ndaki enerjisinden de yararlanmal›y›z.

Unifor yeni örgütümüzde bu örgütlenme kültürünü
gelifltirmek için belli somut önlemler alacak. fiöyle ki:

• GGöörreevv  yyeemmiinnii – Genel merkez ve yerel örgüt (flube)
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yöneticilerinin göreve bafllarken edecekleri yeminde,
anatüzü¤ümüzde belirtildi¤i gibi, örgütlenmeye yönelik
bir taahhüt de yer alacakt›r.

• ÖÖrrggüüttlleennmmee  DDeeppaarrttmmaann›› – Sendika gerekli kaynak
ve donan›ma (veri taban›na, e¤itim, araflt›rma ve iletiflim
altyap›s›na) sahip bir ulusal örgütlenme departman› ku-
racakt›r.

• KKaaddrroollaarr››nn  ssoorruummlluulluukkllaarr›› – Sendikada uzman ör-
gütlenme kadrolar› bulunmas›n›n yan› s›ra, sadece ör-
gütçüler de¤il, bütün sendika kadrolar› örgütlenmeden
sorumlu olacakt›r. 

• YY››llll››kk  öörrggüüttlleennmmee  kkoonnffeerraannss›› – Ulusal (genel mer-
kez düzeyindeki) ve yerel (flube düzeyindeki) yöneticile-
ri, kadrolar› ve aktivistleri bir araya getirmek amac›yla
her y›l bir örgütlenme konferans› düzenlenecektir.

• KKoonnsseeyylleerr – Bütün Kanada, Quebec, bölge ve iflko-
lu konseyleri, bölgesel ve sektörel öncelikleri ve strate-
jileri belirlemek üzere, örgütlenmeyle ilgili sürekli ko-
miteler kuracakt›r.

• YYeerreell  sseennddiikkaallaarr  ((flfluubbeelleerr)) – fiubeler örgütlenme
kampanyalar›n› destekleme ve bunlara kat›lma konu-
sunda özendirilecektir; her flubede genel merkez örgüt-
lenme departman›yla düzenli iletiflim içinde olan bir ir-
tibat sorumlusu bulunacakt›r. Koflullar elveriyorsa, flu-
beler sürekli örgütlenme komiteleri de kurabilir.

• RRaappoorrllaarr – Anatüzükte yer alan her organa (Merkez
Yönetim Kurulu'na, Kanada, Quebec, bölge ve iflkolu
konseylerine ve flube yönetim kurulu toplant›lar›na, vb.)
düzenli örgütlenme raporlar› verilecektir. 

• EE¤¤iittiimm – Her temel sendikal e¤itim kursu (yeni üye
e¤itimi, temsilci e¤itimi, vb) örgütlenmeyle ilgili bir bö-
lüm içerecektir. Örgütlenmeyle ilgili uzmanl›k e¤itimle-
ri de verilecektir.

NNAASSIILL  ÖÖRRGGÜÜTTLLEENN‹‹YYOORRUUZZ::  ÖÖRRGGÜÜTTLLEENNMMEE  MMOODDEELL‹‹MM‹‹ZZ
‹‹flflççiilleerr  iiflflççiilleerrii  öörrggüüttllüüyyoorr

Profesyonel sendika örgütçüleri her sendikal örgüt-
lenme kampanyas›n›n baflar›s› aç›s›ndan önem tafl›-
makla birlikte, sonuçta iflçilerin kendilerini örgütlemesi
gerekir. ‹flçileri örgütlenmeye yöneltecek somut sorun-
lar› yine en iyi iflçilerin kendisi bilir. Bu itibarla, kapsam-
l› ve her kesimi temsil eden iflyeri örgütlenme komitele-
rinin rolü büyüktür. Bu komiteler, sadece yeni üye ka-
zanmakta de¤il, kolektif eylem kültürünün geliflmesi

bak›m›ndan da öncü rol oynar. Örgütlenme kampanya-
lar›m›z iflyeri komitelerinin iflleyifline dayan›r.

En iyi örgütçüler iflçilerden ç›kar. ‹flçiler sendikan›n
örgütçüleriyle kendilerini özdefllefltirebilldikleri ölçüde,
sendikaya kat›lmalar› ihtimali artar. Örgütçülerin özel-
likle ayn› flirketten, sektörden, toplumsal kesimden,
toplumsal cinsiyetten ya da etnokültürel kökenden gel-
mesi halinde, sendikal örgütlenmenin etkinli¤i artar.
Üye örgütçüler (belli bir örgütlenme kampanyas›yla s›-
n›rl› olarak tamgün çal›flmak üzere örgütlenme çal›fl-
malar›na kat›lan üyeler) örgütlenme kapasitemizi art›-
racak ve örgütlenme kültürümüzün geliflmesine katk›da
bulunacakt›r. Yeni sendika, bu nedenle, örgütlenmeye
yard›mc› olmak üzere bütün sektörlerde ve bölgelerde
üye örgütçülerden oluflan, genifl ve çeflitlilik tafl›yan bir
havuz oluflturacakt›r.

‹flyeri komitelerinde oldu¤u gibi, son derece çeflitlilik
tafl›yan toplumumuzda örgütçülerimizin ve örgütlenme-
de kullan›lan materyallerin de örgütlenen iflçileri sek-
tör, dil, etnik köken, toplumsal cinsiyet ve yafl bak›m›n-
dan yans›tmas› önemlidir.

Unifor'un örgütlenme stratejisinin öncelikle yerel
çaba ve kapasiteye dayanmas› gerekiyor.

ÖÖrrggüüttlleennmmeeddee  ssttrraatteejjiikk  öönncceelliikklleerr
Örgütlenmeye yaklafl›m›m›z›n planl› ve stratejik ol-

mas›, kaynaklar›m›z› en iyi sonucu alacak flekilde kul-
lanmas›, örgütlenmenin gücümüz ve etkinli¤imiz üze-
rindeki etkisini azamiye ç›karmas› gerekiyor. 

‹lk öncelikli hedefimiz üyelerimizin çal›flt›¤› belli
bafll› iflkollar›nda sendikal› iflçi oran›n›, etkinli¤imizi ve
pazarl›k gücümüzü art›rmak olacakt›r. Söz konusu ifl-
kollar›nda örgütlenmemiz Unifor'un iflkolu konseyleri-
nin çal›flmalar›yla desteklenecektir. Örgütlenme çal›fl-
malar›m›z›n bu sektörlerdeki yap›sal ve teknik de¤iflime
ayak uydurmas›, yeni ifle girenleri sendikalaflt›rmas›,
flirketlerdeki tafleron uygulamas› gibi trendler karfl›s›n-
da sendikal› iflçi oran›n› korumas› gerekiyor.

Ayr›ca, örgütlenme çal›flmalar›m›z› planl› bir flekilde
yeni sektörlere ve toplum kesimlerine yayaca¤›z.

Merkez/ulusal örgütlenme departman›, bu örgütlen-
me stratejilerini ve planlar›n› haz›rlay›p uygulamak için,
iflkolu ve bölge konseyleriyle, iflkolu, bölge ve yöre di-
rektörleriyle birlikte çal›flacakt›r.
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ÖÖrrggüüttlleennmmee  vvee  ttoopplluu  ppaazzaarrll››kk
Örgütlenmifl oldu¤umuz toplu pazarl›k birimlerinde,

örgütlenme, toplu pazarl›k gündemimizin ana konusu
olmal›d›r. Örgütlenmifl bulundu¤umuz iflyerlerindeki
veya o iflyerleriyle ilgili sendikas›z gruplar› örgütleyerek
toplu sözleflme masas›nda elimizi güçlendirebiliriz. Ay-
r›ca, mevcut gücümüzü kullanarak tarafs›zl›k anlaflma-
lar› talep etmek suretiyle örgütlenmeye iflverenin mü-
dahalesini s›n›rlayabiliriz. ‹flverenler bir iflyerinde sal-
d›rgan, korkuya dayal› ve sendika karfl›t› kampanyalar
düzenlerken, bir di¤erinde sendikam›zla iyi çal›flma ilifl-
kileri kurmay› bekleyemezler. 

ÖÖrrggüüttlleennmmee  vvee  ttoopplluummssaall  sseennddiikkaacc››ll››kk
Örgütlenmemiz, ayr›ca, toplumsal sendikac›l›k ilke-

lerimizi de yans›t›yor. ‹flçilerin daha iyi ve güvenli bir ya-
flam için ihtiyaç duydu¤u fleylerin hepsi toplu sözleflme
masas›nda kazan›lamaz: Bunlar›n kazan›lmas› ekono-
mik, sosyal ve çevresel politikalar›m›zda ilerici bir de¤i-
flim de gerektiriyor. Sözgelimi, yeni sendikan›n, belli ifl-
çi kesimlerini -hatta sendikas›z iflçileri- savunmak için
yerel düzeydeki aktivist kadrolar› harekete geçirmek
suretiyle güvenilirli¤ini sa¤lama potansiyeli büyüktür.
Bu tür “h›zla karfl›l›k verme kapasitesi”, topluma kök
salm›fl sendikam›z›, bütün iflçilere yönelik kapsaml› bir
adalet mücadelesi veren bir güç haline getirecek ve
sendikal örgütlenme kampanyalar›na ilgiyi art›racakt›r. 

DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee  vvee  yyeennii  yyöönntteemmlleerr
Etkin ve sonuç al›c› örgütlenme kampanyalar›n› he-

deflememiz, denenmifl stratejileri, yöntemleri ve taktik-
leri (stratejik araflt›rma, iflyeri örgütlenme komiteleri ve
üye örgütçüler, vb.) kullanmam›z›, modern iletiflim tek-
nolojisinin yan› s›ra kiflisel iletiflim yöntemlerine önem
vermemizi gerektiriyor. Ayn› zamanda, etkinlik düzeyi-
mizi sürekli olarak izlememiz, etkinlikten yoksun yön-
temlerde ya da kampanyalarda düzeltmeye ya da de¤i-
flikli¤e gitmemiz ve sürekli yeni fikirleri da¤ar›m›za kat-
mam›z ve denememiz gerekiyor. Sendikan›n bütün ka-
demelerindeki organlar›nda düzenli haz›rlanacak ör-
gütlenme raporlar›, bu sürekli de¤erlendirme ve yeni-
lenme kültürünün pekiflmesine yard›mc› olacakt›r. 

Yeni örgütlenme fikirleri, yöntemleri ve taktikleri,
uzmanlar›n araflt›rmalar› kadar, sendikada örgütlen-

meye kat›lan herkesin deneyiminden de kaynaklan›r.
Yeni sendikan›n y›ll›k örgütlenme konferans›, bu yeni fi-
kirlerin ve örnek uygulamalar›n yay›lmas› ve tart›fl›lma-
s› için önemli bir forum olacakt›r. Örgütlenme depart-
man›, e¤itim departman› ile birlikte çal›flarak, örgütlen-
me deneyimleri konusunda bilgi toplayacak ve her ka-
demedeki örgütçülerimizi e¤itecektir.

NNAASSIILL  ÖÖRRGGÜÜTTLLEENN‹‹YYOORRUUZZ::
ÖÖRRGGÜÜTT‹‹ÇÇ‹‹  YYÖÖNNEETT‹‹MM  VVEE  GGÖÖZZEETT‹‹MM
ÖÖrrggüüttlleennmmeeyyee  aayyrr››llaann  mmaallii  kkaayynnaakkttaa  aarrtt››flfl

Unifor'un anatüzü¤ü aidat gelirlerinin yüzde 10'unun
örgütlenmeye ayr›lmas›n› öngörmektedir. Bu, örgütlen-
me çal›flmalar›m›za y›lda en az 10 milyon dolar mali
destek sa¤layacakt›r. 

Kayna¤›n bir k›sm›, sendika genel merkezi taraf›ndan,
Örgütlenme Departman›'n› ve onun uzman kadrosu ile
destek ve altyap› hizmetlerini (örgütlenme veri taban› gibi)
finanse etmek için harcanacakt›r. Bir k›sm› ise üye örgüt-
çülerin kat›l›m›n›, örgütlenme e¤itimi ile stratejik araflt›r-
may› ve iletiflimi finanse etmek için ayr›lacakt›r.

Ayr›ca, flubelerin örgütlenmeye öncelik vermesini ve
yerel örgütlenme kapasitesini art›rmas›n› sa¤lamak
için, genel merkez örgütlenme fonu yerel giriflimleri de
destekleyecektir.

GGeenneell  mmeerrkkeezz  öörrggüüttlleennmmee  ddeeppaarrttmmaann››
Sendikan›n örgütlenme program› ve çal›flmalar› ge-

nel merkez Örgütlenme Departman› taraf›ndan olufltu-
rulacak ve uygulanacakt›r. 

Örgütlenme Departman› di¤er departmanlarla
(araflt›rma, iletiflim, hukuk ve e¤itim) iflbirli¤i içinde ça-
l›flacakt›r. Bu iflbirli¤i, örgütlenmeyi tüm sendikan›n bafl
önceli¤i saymam›z›n gere¤idir. 

Örgütlenme Departman›'nda yeterli say› ve nitelikte
örgütlenme uzman› istihdam edilecektir. Bu arada unut-
mamak gerekiyor ki sendika kadrolar›ndaki herkes örgüt-
lenmeye katk›da bulunacakt›r. ‹htiyaç halinde, üye örgüt-
çüler de çal›flmalara katk›da bulunacakt›r. Örgütlenme
hedeflerinin ve y›ll›k planlar›n haz›rlanmas› Örgütlenme
Direktörü gözetiminde gerçekleflecektir. Örgütlenme Di-
rektörü Merkez Yönetim Kurulu'na, Kanada, Quebec, böl-
ge ve iflkolu konseylerine düzenli rapor verecektir ve yeni
sendikan›n Stratejik Planlama Komitesi'ne kat›lacakt›r.
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ÖÖzzeell  kkaayynnaakkllaarr  vvee  ddeesstteekklleerr
Sendika örgütlenmeye yönelik özel kaynaklar ve ka-

pasiteler de gelifltirecektir. Bu ba¤lamda önemli bir
kaynak ulusal örgütlenme veri taban› olacakt›r. Bu ulusal
veri taban› stratejik örgütlenmeyi ve kampanyalar› des-
teklemek için kurulacakt›r. Veri taban› örgütlenme ihti-
mali bulunan iflyerleri, önemli ba¤lant›lar, flirket profille-
ri, emekli üyeler, gönüllü örgütçüler ve benzeri konularda
verileri toplayacak ve analiz edecektir. Böyle bir veri taba-
n›n›n oluflturulmas› ve sürdürülmesi (güncelli¤i, mahre-
miyeti ve ulafl›labilirli¤i gözetmek kofluluyla) örgütlenme
aç›s›ndan önemli bir öncelik tafl›yacakt›r. 

Yeni sendikan›n örgütlenme çal›flmas›n›n bir baflka
önemli özelli¤i, güçlü bir stratejik flirket kampanyas› ka-
pasitesi oluflturmak olacakt›r. ‹flverenin örgütlenmeye
müdahalesinin üstesinden gelmek için, kapsaml› stra-
tejik flirket kampanyalar›yla ilgili araflt›rma, planlama

ve uygulama kapasitesine sahip olmam›z gerekiyor. Bu
kampanyalar flirketlerin zay›f yönleri, üye taban›n›n ha-
rekete geçirilmesi, toplumsal ittifak olanaklar›, kamuo-
yu bask›s›, politik bask›, ekonomik ve yasal bask› ola-
naklar› konusunda dikkatli bir araflt›rmaya dayanacak-
t›r. Araflt›rma, iletiflim ve hukuk departmanlar›m›z bu
çal›flmada son derece önemli bir rol oynayacakt›r. E¤i-
tim departman›m›z ise bu stratejik kampanyalara iliflkin
uzmanl›k e¤itimleriyle katk›da bulunacakt›r.

BBüüyyüükk  vvee  ssttrraatteejjiikk  kkaammppaannyyaallaarr  ttaassaarrllaannmmaass››  vvee  
yyüürrüüttüüllmmeessii

Küçük ve daha “rutin” örgütlenme kampanyalar›n›n
yürütülmesi ve gözetimi, flube örgütçüleri ve yönetimiy-
le görüfl al›flverifli yapmak kofluluyla, Örgütlenme Di-
rektörü'nün yetki alan› içindedir.

Daha büyük stratejik örgütlenme kampanyalar› ise

KANADA: 
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tüm sendika aç›s›ndan önem tafl›r. Bu tür kampanyalar
sendikan›n örgütlülük oran›n› ve gücünü art›rmaya yö-
nelik stratejik planlar›n›n ayr›lmaz bir parças›d›r. Bu ge-
nellikle birden çok iflletmeye ve son derece hareketli
sermaye yap›lar›na sahip, küresel ba¤lant›lar› olan bir
flirketin hedeflenmesi halinde söz konusudur. Bu nite-
likteki flirketlerde örgütlenmek ve toplu sözleflme ba-
¤›tlamak daha zordur. Bu kampanyalar birden çok iflye-
rinde koordine örgütlenme kapasitesi ve sendikan›n
tüm kademelerinin -ulusal, sektörel, bölgesel ve yerel-
kat›l›m›n› gerektirir.

Stratejik örgütlenme kampanyalar›n›n ve ona ba¤l›
flirket kampanyalar›n›n sistematik ve stratejik olarak ta-
sarlanmas›, bafllat›lmas› ve yürütülmesi gerekiyor. Bu
kampanyalar (sendikan›n genel merkez yöneticileri ad›-
na) Stratejik Planlama Komitesi eliyle gelifltirilecektir.
Komite, Örgütlenme Direktörü ve di¤er ilgili depart-
manlar›n (araflt›rma, hukuk ve iletiflim, vb.) direktörle-

riyle s›k› iliflki içinde çal›flacakt›r. Stratejik kampanyala-
ra ilgili iflkolu konseylerinin ve sendika flubelerinin de
kat›lmas› gerekiyor.

ÖÖrrggüüttççüülleerriimmiizziinn  ee¤¤iittiimmii
Örgütlenme kampanyalar›m›z, her düzeydeki yöneti-

cilerimizin, kadrolar›m›z›n ve aktivist taban›m›z›n aktif
deste¤ini ve kat›l›m›n› gerektirecektir. Bu ise örgütçüler
baflta olmak üzere bütün kadrolar›n etkin örgütlenme
kampanyalar›na kat›l›m kapasitesini art›racak nitelik ve
içerikte bir e¤itim program› gerektiriyor. 

Bütün sektörlerde ve bölgelerde orgütlenme kam-
panyalar›na ve ona ba¤l› flirket kampanyalar›na yard›m-
c› olmak üzere bir Üye Örgütçüler kadrosu oluflturmay›
hedefliyoruz. Birden çok düzeyde, kapsaml› bir örgüt-
lenme e¤itimi program›, üye örgütçüler ile flube örgüt-
çülerine uzmanl›k e¤itimi sa¤layacakt›r. Yeni uygulama
ve stratejilerle ilgili e¤itimlerden sendikadaki kadrolar
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da -hem Örgütlenme Departman›'ndaki uzmanlar hem
destek personeli- yararlanacakt›r.

Ayr›ca, her temel sendikal e¤itim kursu (yeni üye ve
temel temsilci e¤itimi kurslar›, vb.) bir örgütlenme bö-
lümü içerecektir.

Genel merkez ve flubelerdeki yöneticileri, kadrolar›
ve aktivistleri bir araya getirmek üzere her y›l bir örgüt-
lenme konferans› düzenlenecek, konferans örgütlenme
e¤itimi boyutu da tafl›yacakt›r.

SSeennddiikkaayyaa  bbaa¤¤ll››  TToopplluumm  BBiirriimmlleerrii  
Bütün iflçi kesimlerinin ç›karlar› için mücadele veren

güçlü bir hareket yaratma misyonumuz çerçevesinde,
Unifor, geleneksel olmayan kesimlerdeki iflçilere de
üyelik olana¤› sa¤lamak için çal›flacakt›r. Bu iflçi ke-
simleri flunlard›r: iflsiz iflçiler; henüz sonuç al›nmam›fl
bir örgütlenme kampanyas›na kat›lan sendika üyeleri;
güvencesiz, geçici, tafleron, kendi ad›na ve serbest ça-
l›flan iflçiler.

Bu iflçi kesimleri yerel düzeyde Toplum Birimleri
(Community Chapters) kurarak yeni sendikaya kat›labi-
leceklerdir. Söz konusu birimler ço¤u durumda o yöre-
de faaliyet gösteren sendika flubesine ba¤l› olacakt›r. 

Toplum Birimleri, iflçilere sendikam›zla özdeflleflme
ve ona kat›lma konusunda genifl olanaklar sa¤lamas›n›n
yan› s›ra, iflyerlerinde toplu pazarl›k birimleri (iflçilerin
sendika üyeli¤inin bütün olanaklar›ndan yararland›¤› ve
toplu sözleflmeyle korundu¤u birimler) örgütleme çal›fl-
malar›m›z›n desteklenmesine de katk›da bulunacakt›r. 

Geleneksel bir örgütlenme çal›flmas› sonuç verme-
yince, sendikay› destekleyen iflçiler, daha sonra düzenle-
necek örgütlenme kampanyalar›n›n ön çal›flmas›n› yap-
mak ve o iflyerinde bir kolektif eylem kültürü oluflturmak
üzere bir Toplum Birimi kurmaya yönlendirilebilir.

DDaahhaa  ggeenniiflfl  bbiirr  yyaakkllaaflfl››mm::  AAddiill  iiflfl  yyaassaallaarr››  iiççiinn  mmüüccaaddeellee
En elveriflli koflullarda bile sendikal örgütlenme zor-

dur. Nedeni basit: Sendika karfl›t› iflverenler, -iflten at-
may› ve fabrika kapatmay› da içeren- tehdide dayal› sen-
dika karfl›t› kampanyalar düzenlemek için, ifl yasalar›n›n
yetersizli¤inden yararlan›yorlar. Son y›llarda, sermaye-
nin merkezileflmesi ve hareketlili¤inin artmas›yla, bu
korku ve tehdit iklimi daha da a¤›rlaflt›. Kanada ifl yasa-
lar›n›n sendika karfl›t› niteli¤i de son otuz y›lda sendika-

l› iflçi oran›ndaki gerilemede önemli bir faktör oldu. 

Örgütlenme ve toplu sözleflme hakk›n›n güçlendiril-

mesi ve desteklenmesi için ifl mevzuat›n›n iyilefltirilme-

si gerekiyor. Yasa basit ve adil bir yetki süreci öngörme-

li ve iflverenin iflçilerin haklar›na müdahalesini k›s›tla-

mal›d›r. Bu çerçevede flunlar sa¤lanmal›d›r:

• Sendika örgütçülerinin ve örgütlenmek isteyen ifl-

çilerin daha iyi korunmas›.

• Yetki sürecinin iyilefltirilmesi (yetki için üye kart›

kullan›lmas› dahil).

• Yetki oylamas›n›n h›zland›r›lmas› ve daha adil hale

getirilmesi.

• ‹flverenin haks›z sendikal uygulamalar› için otoma-

tik yetki prosedürü uygulanmas› (bir toplu pazarl›k biri-

minde iflçilerin ço¤unlu¤u sendikaya üyeyse, sendikan›n

yetkili say›lmas› ve oylama yap›lmamas›)

• fiirket devri ya da birleflmesi halinde iflçilerin sen-

dikal haklar›n›n daha etkin bir flekilde korunmas›.

• Sektör düzeyinde toplu pazarl›k ve yetki.

• Sendikal güvence ve otomatik check-off.

‹fl yasalar›nda yeni kazan›mlar için mücadele verir-

ken, bir yandan da mevcut yasal kazan›mlar›m›z› koru-

mal› ve flirketler ile onlar›n politik partilerinin flimdiler-

de daha baflka sendika karfl›t› hükümleri yasalara sok-

ma çabalar›n› engellemeliyiz.

SSoonnuuçç::  GGeelleeccee¤¤iimmiizz  iiççiinn  mmüüccaaddeellee

Unifor'un hedefi, haklar›n›n savunulmas› ve daha iyi

bir Kanada için mücadelede Kanadal› iflçileri örgütle-

mek ve harekete geçirmektir. Bu mücadele örgütlen-

memizi içeriyor. Önemli mali kaynaklar ay›rd›¤›m›z ör-

gütlenmeyi yeni sendikan›n -yöneticilerinden tabandaki

üyelerine kadar- bütün kademelerinde temel öncelik

olarak görüyoruz. 

Örgütlenmede kazanaca¤›m›z baflar›, Unifor'un bek-

lentilerimizi karfl›lay›p karfl›lamayaca¤›n›n önemli bir

göstergesi olacakt›r. Uygulayaca¤›m›z yeni örgütlenme

stratejisiyle sendikalar›n güç kayb›n› tersine çevirmeyi

hedefliyoruz.

KANADA: 
B‹R SEND‹KAL B‹RLEfiME DENEY‹M‹
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