
SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAYİ POLİTİKASIYLA İLGİLİ SON GELİŞMELER 

2013'te IndustriALL Sürdürülebilir Sanayi Politikası konusunda iddialı bir girişim 
başlattı. Küresel örgüt bu girişimiyle üye sendikalar arasında bir tartışma ve 
eylem başlatmak suretiyle sanayide sürdürülebilirlikle ilgili bir sendikal 
perspektif geliştirmeyi amaçlıyor. 

Entegre (bütünsel) bir yaklaşım içeren Sürdürülebilir Sanayi Politikası girişimi, 
sürdürülebilirliğin sosyal, ekonomik ve çevresel olmak üzere üç yönü olduğunu ve 
hükümetlerin mutlaka sendikaların katkısına açık ilerici bir sanayi politikası oluşturmasının 
acil bir ihtiyaç olduğunu kabul ediyor. IndustriALL'un Eylem Planı'nda öngörülen hedefere 
dayanarak hazırladığı bir çerçeve belge/rapor ana konularda genel bir açılım içeriyor.

Sanayide sürdürülebilir istihdam sağlamak, 2016 Kongresi sürecinde IndustriALL'un 
stratejik önceliklerinden biridir. Sürdürülebilir Sanayi Politikası girişimiyle, sanayi 
politikasının geliştirilmesi ve uygulanması sürecini etkilemeyi amaçlıyoruz. Bu amaca 
yönelik olarak şunların yapılmasını öngörüyoruz:

 sürdürülebilirlikle ilgili sendikal öncelikler ve bunların nasıl ele alınacağı konusunda 
üye sendikalar arasında ortak bir anlayış oluşturulması

 sürdürülebilirlikle ilgili önemli konuları saptamak ve ortak eylemler geliştirmek için 
bölgesel toplantılar düzenlenmesi

 sürdürülebilir sanayi politikaları konusunda hükümetleri etkileyecek etkin 
stratejilerle ilgili deneyim alışverişi yapılması

 sürdürülebilir sanayi politikaları konusunda üye sendikaların kendi vizyonlarını 
oluşturup uygulama kapasitesinin geliştirilmesi

 her sektörde sürdürülebilirliğe stratejik bir yaklaşım geliştirilmesi

 ortak eylemleri belirlemek için çokuluslu şirketlerde sendikal ağların kullanılması.

Mayıs 2013'te yapılan Yönetim Kurulu toplantısında [ayrıntılı bir eylem planı içeren] 
çerçeve belgenin onaylanması ve düzenlenen bölge toplantılarıyla üye sendikaların 
IndustriALL'un Sürdürülebilir Sanayi Politikası vizyonuyla tanışması sağlandı. 

Bölge toplantıları 

İlk bölge toplantısı Nisan ayında Johannesburg'da gerçekleşti. Toplantıda Sahraaltı 
Afrika'daki 16 ülkeden 26 üye örgüt, sanayileşmenin ve istihdamın gelişmesini sağlayacak 
ilerici politikalar benimsemesi için hükümetlerine baskı yapmak üzere stratejiler geliştirdi. 
Toplantıya katılan sendikalar şu gerçeği saptadı: Afrika'da gelişme, sürekli maden 
çıkarımına bel bağlamak suretiyle engelleniyor; ama katma değer yaratmak için 
ekonomileri çeşitlendirme acil ihtiyacı, sanayi politikasını hâlâ önemli bir sorun olarak 
görmeyen bölgedeki birçok hükümetçe es geçiliyor.

Toplantıda bölgeye yönelik bir dizi önemli sanayi politikası belirlendi. Bu politikalar şu 
noktaları içeriyor: maden kaynaklarının zenginleştirilmesi, sanayileşmeyi ve gelişmeyi 
destekleyen ticaret politikaları uygulanması, altyapıya, eğitime ve ARGE'ye yatırım 
yapılması ve beceri transferinin desteklenmesi.

Sanayinin gelişmesine öncelik veren üye sendikalar şu alanlara odaklanma konusunda 
anlaştı: kapsamlı ve stratejik sanayi politikaları talep etmek için sendikal kapasitenin 
geliştirilmesi, işçilerin yararına olacak politikalara yönelik kampanyalar için üyelerin 
eğitilmesi ve halkın bilincinin artırılması, sanayi kolları için ve bölgesel yönetim organlarına 
yönelik ortak politikalar geliştirilmesi. Bölgedeki üye sendikalar hükümetleri etkilemeyi 



hedefeyecek ve istihdam yaratılacak kilit sektörleri saptayan ve istihdamı canlandırma 
programları öngören bir sanayi politikası planı hazırlamak için hükümetle birlikte çalışma 
konusunda Güney Afrika sendikalarının deneyiminden yararlanacak. 

Eylül ayında Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan üye sendikalar, birkaç Hindistan sendikal 
merkezinin (konfederasyonun) temsilcileriyle birlikte, Delhi'de düzenlenen atölye 
çalışmasına katıldı. Bu, Hindistan'da sendikaların sanayi politikası konusundaki ilk 
toplantısıydı. Sanayi politikası konusu o güne kadar hükümet ile sanayi çevrelerinin 
tekelinde sayılıyordu. Hindistan'dan birçok konfederasyon da toplantıya temsilci 
göndermişti. IndustriALL Yönetim Kurulu üyesi Sanjeeva Reddy konunun ulusal sendikal 
merkezler açısından taşıdığı önemi vurguladı ve IndustriALL'un [sürdürülebilir sanayi 
politikası konusunda bir eylem planı içeren] çerçeve belgesinin Hindistan Ulusal Sendikalar 
Kongresi'nin (INTUC) genel kurulunda 9.000 delegeye dağıtıldığını ve görüşüldüğünü 
belirtti. Bir sonraki aşamada sürdürülebilir sanayi politikasının Hindistan ulusal sendikal 
merkezlerinin ortak talebi olması öngörülüyor.

Tartışmaya Hindistan Kömür Bakanı, ILO ve bir dizi uzman katkıda bulundu. Katılımcılar 
Hindistan'da sendikaların sürdürülebilir sanayi politikası alanında hükümete ve sanayi 
çevrelerine yönelik ortak çalışması için önemli olanaklar olduğu sonucuna vardılar. 
Sendikal örgütler somut planlar ve stratejiler geliştirmek için IndustriALL bölge ofsiyle 
birlikte çalışmaya devam edecek.

Arjantin, Brezilya, Şili, Paraguay ve Uruguay'dan IndustriALL üyesi örgütler ise Ekim ayında 
Montevideo'da (Uruguay) bir araya geldi. Sendikalar sürdürülebilir sanayi politikası 
konusunda ulusal ve bölgesel düzeyde hükümetleri ve sanayi çevrelerini etkilemek için 
IndustriALL üyesi örgütlerin nasıl bir ortak çalışma yürütebileceğini görüştü. 

Toplantıya Uruguay Sanayi, Enerji ve Maden Bakanlığı'ndan iki temsilci katıldı. Bakanlık 
temsilcileri, sanayi planlarının görüşüldüğü sektör kurullarına sendikal katılımın önemini ve 
bu tartışmaya sadece sanayi bakanlıklarının değil, çevre ve çalışma bakanlıklarının da 
katılması gerektiğini vurguladılar.

Sendikalar, özellikle vergi, sosyal ve çevresel planlama konularında devlet politikalarının 
bölgesel entegrasyonunun artırılması ve yerel olarak katma değer yaratmak ve istihdamı 
artırmak için tamamlayıcı üretimin daha da geliştirilmesi ihtiyacı üzerinde durdu. 
Hükümetler ve şirketler üzerinde sendikaların etkisinin artması için bölgede IndustriALL'un 
rolünün güçlendirilmesi ve hükümetlerle bu konuda görüşecek delegasyonlarda 
IndustriALL'un da yer alması gerektiği üzerinde mutabakata varıldı. Hükümetlerin politik 
iradesi önem taşıyor ve IndustriALL üyesi sendikalar bunu sağlamak için Mercosur ve 
Unasur'a yönelik ortak çalışma yapma konusunda anlaştılar.

“Üyemiz olan örgütlerin Sürdürülebilir Sanayi Politikasına stratejik sendikal 
yaklaşım konusunda üyeleri arasında açacakları tartışmada çerçeve belgeyi 
kullanacaklarını umuyorum. Sanayimizin, işimizin ve gezegenimizin geleceğiyle 
ilgili kararları çokuluslu şirketlerin ve piyasa güçlerinin insafına bırakamayız. 
IndustriALL'la sanayi işçilerinin sesinin duyulmasını sağlayabiliriz.”

Jyrki Raina, Genel Sekreter

Toplantıda bölge için bir IndustriALL stratejik planının hazırlanması, bu stratejik planın 
sürdürülebilir sanayi politikası konusunda lobi çalışmaları yürütmeye yönelik somut eylem 
planlarını birleştirmesi gerektiği kararlaştırıldı. Öncelikli sektörler maden, enerji, kâğıt ve 
selüloz, metal, çelik, tekstil, kimya ve elektronik olarak belirlendi. İlk adım olarak Şili 
sendikaları Aralık ayında, hükümet ve sanayi çevrelerinin çağrılacağı bir maden ve metal 
işçileri açık forumu düzenleyecek. Her ülkede benzer etkinlikler düzenlenmesi öngörülüyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yönelik bölge 



toplantısına katılan delegeler arasında Eylül'de aynı konuda daha kısa bir toplantı yapıldı. 
Konu IndustriALL'un ilk Kuzey Amerika bölge toplantısının gündeminde de yer alıyordu.

Kasım'da, Uganda, Tanzanya ve Kenya'daki IndustriALL üyesi örgütlerle Kampala'da bir 
ihtiyaç analizi toplantısı düzenlendi. Bu atölye çalışmasının hedef, sürdürülebilir sanayi 
politikası geliştirilmesi ve uygulanması konusunda işbirliği yapılabilecek alanları 
belirlemekti. Bununla ise ulusal ve bölgesel düzeyde koordine bir çalışma programı 
geliştirilmesi amaçlanıyordu.

Uganda Çalışma Bakanı'nın bir temsilcisi Uganda'nın önümüzdeki 10 yıllık stratejik 
doğrultusunu belirleyen sanayi politikasını açıkladı. Bu sanayi politikasından Uganda 
sendikalarından hiçbirinin haberi yoktu ve sendikalar bu konuda hükümetle diyaloga 
geçme kararı aldı. 

Doğu Afrika Sendikalar Konfederasyonu'nun (EATUC) bir temsilcisi, bütün Doğu Afrika 
Topluluğu (EAC) devletlerinin ve Doğu Afrika Topluluğu'nun sanayi politikaları olduğunu, 
ama sendikaların bu politikaların geliştirilmesine katılmadığını belirtti. Doğu Afrika 
Topluluğu politikası imalat sektörünün yapısal dönüşümüne ağırlık veriyor, ama bu politika 
iş çevreleri merkezli ve çevreyi göz ardı ediyor.Ayrıca, Topluluk kendi politikasını uygulama 
kapasitesinden yoksun.

IndustriALL üyesi sendikalar bu konularda bölge ve ülke düzeyinde aralarındaki birliği 
güçlendirme kararı aldı. Her ülke bölgesel sanayi politikası konusunda işbirliği için bir kişiyi 
görevlendirecek. Sendikaların atacağı ilk adım, etkin temsil için hükümetleriyle ilişkiye 
geçmek ve sendikanın bunu yapabilecek gücü kazanması için üye kazanmaya odaklanmak 
olacak.

Avrupa'da ise IndustriALL bu konuda IndustriAll Avrupa Sendikası ile işbirliği yapıyor. 
IndustriAll Avrupa Sendikası'nın sanayi politikası alanında çeşitli belgeler üretmiş ve Avrupa 
Komisyonu'yla ilişkisi olan bir sanayi politikası komitesi var.

Atılacak adımlar

IndustriALL Küresel Sendika'nın Bölge Ofsleri, sürdürülebilir sanayi politikası konusunda 
sendikal etkinliği artırmak için bölgesel planlar geliştirmek ve uygulamak amacıyla üye 
örgütlerle birlikte çalışmaya devam edecek. Bu bağlamda, kapasite geliştirme konusundaki 
ihtiyaçlar da saptanacak ve ele alınacak. Bölgesel planlar 2014'te yapılacak bölge 
konferanslarında nihai biçimini almış olacak.

2014'te, IndustriALL 'un sanayi departmanları, sanayi konferanslarındaki tartışmalarla ya 
da sanayi ağları arasındaki elektronik tartışmalarla, her bir sanayi koluna özgü 
yaklaşımların geliştirilmesine odaklanacak. Amaç, her bir sanayi kolu için –-ilgili sektördeki 
tüm üye sendikaların üstlenebileceği-- en az 2-3 öncelik belirlemek olacak. Otomotiv ve 
maden sektörlerine yönelik önerilere özel önem verilecek. Bir IndustriALL projesiyle önemli 
bir çalışma başlatılmış bulunuyor. Projede Küresel Güney'deki maden sanayilerinde 
sürdürülebilirlik ele alınıyor; maden sektöründe sadece hammadde ihraç etmek yerine, 
sanayileşmeye ve istihdam yaratmaya yönelerek gelişmenin teşviki öngörülüyor.

Nisan 2014'te Madrid'de yapılacak IndustriALL Enerji Konferansı'nda üye sendikalar 
sektörde sürdürülebilirliğe yaklaşımları tartışacak. Bu tartışma IndustriALL'un enerji 
politikası konusundaki perspektifne katkıda bulanacak.

IndustriALL'un şirket ağlarının da sürdürülebilir sanayi politikası hedeferimize katkıda 
bulunmak üzere kendi önerilerini geliştireceğini umuyoruz. 

2016 Kongresi sürecinde IndustriALL'un Sürdürülebilir Sanayi Politikası'nı 
oluşturma çalışmasına bütün üye sendikaların katılmasını bekliyoruz. Bu alanda 
kaydedilen ilerleme Kongrede kapsamlı bir şekilde tartışılacaktır.


