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Bu  elkitabı,  ITF  Örgütlenme
Kılavuzu’na  bir  giriş  ve  genel
açıklama  niteliğindedir.  ITF
Örgütlenme  Kılavuzu  (1)  bu
elkitabını  ve  (2)  Powerpoint'teki
daha  detaylı  eğitim  modüllerini
içermektedir.  Kılavuzda  her  bir
Powerpoint  eğitim  modülü  için  bir
bölüm  vardır.  Powerpoint
modülleri  elkitabından  daha
kapsamlıdır.  Bu  nedenle  herhangi
bir  konuya  karşı  özel  ilginiz  varsa,
ek  içerik  ve  detaylar  için  ilgili
Powerpoint  modülüne
bakabilirsiniz.    

Bu  malzemeler  kapsamlıdır  ve
dünyanın  pek  çok  farklı  yerinden
dersler  içermektedir.  Bu  malzemeyi
herhangi  bir  duruma  uygun  hale
getirmek  için,  çoğu  zaman  büyük
oranda  uyarlamalar  yapmanız
gerekecektir.  Malzemelerin  bazı
kısımları  diğerlerine  göre  daha
faydalı  olacaktır.  Malzemeler
bütünüyle  kullanılmak  için  değil,
aralarından  seçilerek  kullanılmak
üzere  hazırlanmıştır.  Bu  yüzden
hangi  materyali  kullanırsanız
kullanın,  gerekli  uyarlamaları
yapmanız  gerekecektir.  

Örgütlenme  çalışması  yapmaya
uygun  biri  olduğunuzdan  emin
değilseniz  ya  da  çok  uzun  yıllardır
örgütlenme  çalışması  yapıyor
olsanız  bile  diğer  ülke  ve
bağlamlardan  öğrenilecek  çok  şey
var.  İşçileri  bir  işyeri  problemini
çözme  yönünde  teşvik  etmek,  zorlu
müzakereler  için  hazırlanmak,  işçi
konseylerinde  sendikanın  varlığını
güçlendirmek  veya  grev  planı
yapmak  gibi  amaçlarınız  varsa  bu
malzemeleri  faydalı  bulacaksınız.
Bazı  işçiler  fiziksel  şiddet  ve  tehditle
karşı  karşıya  kalabilirler;  diğerleri
ise  medyadaki  ve  kültürel  yapıdaki
yaygın  kayıtsızlığa  maruz
kalabilirler.  Bu  örgütlenme
materyalleri  işçi  katılımını  arttırmak
istediğiniz  durumlarda  kullanılacak
şekilde  hazırlandı.  Sendikanızın  bir
işyerinde  yetki  alması  için
çalışıyorsanız  ya  da  halihazırda
sendikalı  olan  bir  işyerinde  üye
katılımını  arttırmak  için
çalışıyorsanız  bu  materyalleri
kullanabilirsiniz.
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ÖRGÜTLENME  NEDİR?  
Örgütlenme	  sendikalarımıza	  işçilerin
katılımını	  arttırır.	  Örgütlenmenin
hedefi	  işyerlerimiz	  ve
endüstrilerimizde	  sendika	  gücünü
arttırmaktır.

Dünya	  çapında	  sendikalar
tarafından	  tespit	  edilen	  en	  yaygın
zayıflıklardan	  biri	  işçilerin
sendikadaki	  katılım	  düzeylerinin
yetersiz	  oluşudur.

Dünyadaki	  taşımacılık	  işçilerinin
büyük	  bölümü	  sendika	  üyesi
değildir.	  

Küresel	  taşımacılık
endüstrisindeki	  stratejik	  fırsatları
değerlendirmek	  istiyorsak
örgütlenmek	  zorundayız.

*	  Sendikanızda	  'örgütlenme'yi	  nasıl
tanımlıyorsunuz?

*	  Bu	  tanım	  ITF'nin	  tanımına
benziyor	  mu,	  ondan	  farklı	  mı?	  

*	  Neden	  ve	  nasıl	  sizin	  tanımınıza
benziyor	  ya	  da	  farklılaşıyor?	  

SENDİKA  NEDİR?
Sendika	  bütün	  işçilerin	  çalışma

ve	  sosyal	  koşullarını	  iyileştirmek	  için
kolektif	  olarak	  hareket	  eden	  işçilerin
örgütüdür.	  

Birbirimizden  öğrenelim
Örgütlenme	  sürecinde	  ilk	  yaptığımız
şey	  LAN	  kabin	  ekibiyle	  birlikte	  bilgi
paylaşmak,	  birbirimize	  karşı	  güçlü	  bir
güven	  duygusu	  geliştirmek	  ve	  ortak
hareket	  eden	  işçilerin	  gerçek	  ve
derinden	  dayanışmasını	  kurmaktır.
Örgütlenmenin	  esası,	  sendikanın
temelini	  ve	  demokratik	  yapıları	  inşa
etmekle	  ilgilidir.	  Örgütlenme
sendikalarımızı	  daha	  demokratik	  hale
getirmemize	  yardımcı	  olur.	  
Arlete  Gay
ITF	  üyesi,	  Şili
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Dünyadaki	  taşımacılık
işçilerinin	  çoğunluğu	  enformel	  ve
güvencesiz	  çalışanlardır.	  Çoğu
zaman	  işverenleri	  belirgin	  bir	  şirket
ya	  da	  devlet	  kurumu	  bile	  değildir.

Özellikle	  küresel	  ekonomide
taşımacılık	  işçisi	  örgütleri	  pek	  çok
biçim	  alır	  ve	  geleneksel	  bir	  sendika
ve	  toplu	  iş	  sözleşmesi	  modelinden
farklılık	  gösterebilirler.	  Emek	  ve
sermaye	  arasındaki	  çelişki	  ise
değişmez.

Koşullarımızı	  iyileştirmek	  adına
kolektif	  olarak	  çalıştığımız	  için,
örgütlenme	  stratejilerimiz	  ve
yöntemlerimiz	  işçilerin	  karşı	  karşıya
olduğu	  farklı	  gerçeklikleri	  -‐gerçek
risk	  ve	  tehlikeleri	  -‐	  yansıtmalıdır.	  

ÖRGÜTLENME,  KAMPANYA
YÜRÜTMEK,  ÜYE  KAZANMAK,  AĞ
KURMAK,  HEDEF  KOYMAK,
ARAŞTıRMA  YAPMAK  VE  KİTLELERİ
HAREKETE  GEÇİRMEKTEN  NE
ŞEKİLDE  FARKLıLAŞıR?  
Örgütlenme	  çalışmamız	  kampanya
yürütme,	  üye	  kazanma,	  ağ	  kurma,
hedef	  koyma,	  araştırma	  yapma	  ve
seferber	  etme	  süreçlerinden
ayrıştırılamaz.	  Bunların	  hepsi
sendikalarda	  işçi	  katılımını

Birbirimizden  öğrenelim
Arap	  dünyasında	  en	  başlarda
sendikalarımıza	  'örgütlenme'
kelimesinin	  ne	  olduğunu	  anlatmak
zorunda	  kaldık.	  Arapçada	  örgütlenme,
bir	  örgütsel	  şema	  ya	  da	  diyagram	  gibi
örgütsel	  yapıları	  çizme	  anlamına
gelebiliyor.	  Şimdi	  artık	  kelimeye	  dair
ortak	  bir	  kavrayış	  geliştirdik.	  
Bilal  Malkawi
ITF	  Sekretaryası
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arttırmaya	  odaklanan	  ITF	  Küresel
Örgütlenme	  programının	  parçasıdır.	  	  

Kampanyalar  işverenlere	  ve
hükümetlere	  baskı	  kurmamıza
yardımcı	  olur.	  İşverenleri	  çalışma
koşullarını	  iyileştirmeye	  zorlayan
kampanyalar	  işçilerin	  katılımını
arttırmak	  için	  harika	  fırsatlardır.	  

Örgütlenmek	  ve	  kampanya
yürütmek	  çok	  yakından	  ilişkilidir
ama	  birbirinden	  farklıdır.	  Kampanya
işverene	  baskı	  kurmak	  için	  yaptığımız
şeylere	  odaklanır.	  Örgütlenme	  ise
kampanya	  boyunca	  ya	  da	  sendikal
faaliyet	  sırasında	  işçileri	  sürece
katmak	  için	  yaptığımız	  şeylerdir.	  

Bir	  kampanya	  çalışmasını
örgütlenme	  çalışmasından	  ayırmak
güçtür.	  Kampanya	  çalışmasını,
örgütlenmenin	  parçası	  olarak,	  karar
alıcılar	  üzerinde	  baskı	  kurma
amacıyla	  yürütürüz.	  	  Bununla	  birlikte
kampanya	  esnasında,	  yeteri	  kadar
işçi	  desteği	  olmadan	  işverene	  baskı
kurarsak,	  sendikayı	  güçlendiremeyiz.
Kampanya	  sırasında	  işçiler	  için	  esaslı
faydalar	  elde	  etsek	  de	  işçiler	  sürece
dahil	  edilmediği	  zaman	  sendikayı
güçlendirmek	  yerine	  zayıflatmış
olabiliriz.	  

ITF	  Stratejik	  Kampanya

Kılavuzu'nun	  odak	  noktası	  işverene
ya	  da	  karar	  alıcıya	  baskı	  kurmaktır.
ITF	  Örgütlenme	  Kılavuzu	  ise	  işçileri
nasıl	  sendikal	  sürece	  dahil
edeceğimizle	  ilgilidir.	  Her	  iki	  kılavuz
birbirini	  tamamlamaktadır.	  

*	  Sendika	  yapılarını	  oluşturmak	  ve
sendika	  yetkisi	  almak	  için
örgütlenmeye	  ihtiyacımız	  var.
Bunun	  yanı	  sıra	  halihazırda
sendika	  yapılarının	  kurulduğu	  ve
sendika	  yetkisinin	  tanındığı
işyerlerinde	  de	  örgütlenmeli	  ve
daha	  fazla	  işçinin	  katılımını
sağlamalıyız.	  

*	  Sendikanız	  kimleri	  örgütlemekle
ilgileniyor?	  	  

*	  Başarmayı	  umduğunuz	  şey	  nedir?
*	  Sendikanız	  hangi	  işçileri	  katılımı
arttırma	  amaçlı	  örgütlemek
istiyor?	  Neden?	  

Araştırma  açık	  ve	  seçik	  bir
şekilde	  işveren	  ve	  temel	  karar
alıcıları	  tespit	  etmeye,	  hem	  onların
hem	  de	  sektörün	  güçlü,	  zayıf	  yanlarını
ve	  savunmasız	  noktalarını	  bulmaya
yardımcı	  olur.	  Bazen	  işveren	  en
temel	  karar	  alıcı	  olmayacaktır	  (mesela
taşeron	  ya	  da	  enformel	  işçiler	  için).

GİRİŞ
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Hedef  koyma sendikaların
nerede	  ve	  nasıl	  örgütleneceğine
karar	  verdikleri	  sürecin	  adıdır.	  Hedef
koymak	  her	  zaman	  için	  işçilerin
örgütlenmeye	  olan	  ilgisine	  ve
örgütlenme	  kabiliyetine	  bağlı
olacaktır.	  Hedef	  belirlemek	  aynı
zamanda	  işveren,	  sektör,	  işverenin
küresel	  ya	  da	  bölgesel	  aktarma
merkezlerinde	  ve	  tedarik
zincirlerindeki	  pozisyonu	  hakkında
derinlemesine	  bir	  kavrayışı
gerektirir.

Ağ  kurma,	  bir	  sektör	  içerisinde
uluslararası	  ve	  bölgesel	  ölçekte
sendikaların	  yapılarını	  ve	  liderlerini
birbirine	  bağlamaya	  yarar.	  İşçileri
kurduğumuz	  ağlara	  katmaya,	  bu
ağların	  parçası	  yapmaya	  ihtiyacımız
var.	  Güçlü	  bir	  ağ,	  eylemleri	  ve
tabanda	  dayanışmayı	  koordine
etme;	  bilgi	  ve	  farklı	  deneyimleri
paylaşma	  yetisine	  sahiptir.

*	  Sendikayı	  nasıl	  tanımlıyorsunuz?	  
*	  ITF’nin	  kullandığı	  küresel	  tanıma
benziyor	  mu,	  ondan	  farklı	  mı?

*	  Sizin	  tanımınız	  neden	  benziyor	  ya
da	  neden	  farklı?

Birbirimizden  öğrenelim  
Fransa'da	  örgütlenmeyi	  anlamak	  için
çoğu	  zaman	  'sendika	  içerisinde
örgütlenme'	  kavramını	  kullanırız.
Bazen	  sendikaya	  üye	  olmaktan
sözettiğimizde	  'sendikalaşın'	  deriz,
katılımdan	  sözetmek	  için	  ise
'örgütlenin'	  deriz.	  	  
Liliane  Debeche
ITF	  üyesi,	  France

Birbirimizden  öğrenelim
Hindi	  dilinde	  örgütlenme	  için
kullanılan	  kelime	  “sangathit”tir.
Bunun	  anlamı	  örgütlenmenin
temelden	  inşa	  edilmesi	  ve	  sendika
yapılarına	  yeni	  işçilerin
kazandırılmasıdır.	  
Ajay  Ray
ITF	  üyesi,	  Nepal

GİRİŞ
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Üye  kazanma  işçileri	  sendika
üyesi	  olarak	  kaydetmemize	  yardımcı
olur	  ve	  sendikalarımızı	  ve	  gelirimizi
arttırır.	  Ama	  işçilerin	  sadece	  üyeliğini
yapmakla	  yetinir,	  onlar	  da	  katılım
göstermezlerse	  yeterli	  bir	  iş	  yapmış
olmayız.	  Bu	  işçiler	  için	  iyileştirmeler
kazanma	  becerimiz	  sınırlanır	  ve
işçiler	  yanılgıya	  kapılabilirler.	  Sadece
belli	  yaş,	  ırk,	  etnik	  grup	  ve	  toplumsal
cinsiyet	  gruplarından	  üye
kaydedersek,	  bölünmeler	  yaratabilir
ve	  sendikayı	  güçlendireceğimize
zayıflatabiliriz.

Örgütlenmeyi	  sendikal
çalışmamızın	  önemli	  bir	  bileşeni
olarak	  tanımlarken,	  'kampanya
başlatmadan,	  ağ	  kurmadan	  ve
araştırma	  yapmadan	  önce
örgütlenme	  yapmak	  zorundayız'
demek	  istemiyoruz.	  Tam	  tersine,
sendikalar	  daha	  fazla	  işçi
örgütlemeden	  önce	  firma	  hakkında
araştırma	  yapmak	  isteyecektir.
Ağlar,	  sendika	  üyesi	  olmayan	  işçilere
destek	  olabilmek	  için	  sık	  sık
kullanılan	  araçlardır.	  Bazen	  ileride
örgütlememiz	  gereken	  işçileri	  kendi
tarafımıza	  çekmek	  için	  kampanyalar
yürütürüz.

Sendika  olarak  ne  kadar  güçlü
olursak  olalım,  işçi  katılımının
düzeyini  her  zaman  arttırabiliriz.
Örgütlenme	  sendikal	  çalışmamızın
temel	  bir	  bileşenidir.	  Bu	  nedenle
örgütlenme	  becerilerine	  ve
örgütlenme	  stratejilerine	  ihtiyaç
duyarız.	  

*	  Bazen	  sendikalar	  işçi	  katılımına
gerek	  olmadan	  da	  çalışma
koşullarında	  iyileştirmeler
sağlayacak	  güce	  sahip	  olabilirler.	  	  

*	  Çalışma	  koşullarını	  iyileştirebiliriz,
ama	  sendikada	  örgütlülüğü
sağlamış	  olur	  muyuz?	  Sendikanın
gelecekteki	  gücü	  açısından	  bunun
bedeli	  ne	  olacaktır?	  

*	  Liderler	  olarak	  elde	  ettiğimiz
başarılara	  daha	  fazla	  işçiyi	  dahil
etmenin	  yolları	  var	  mıdır?

Örgütlenme,  beceri,  strateji,
planlama  ve  azim  isteyen  bir
uğraştır.  Bu  nedenle  bir  örgütlenme
müfredatımız  var.

Örgütlenme	  çalışması	  yapmak
mümkündür.	  Sendika	  liderleri	  ve
aktivistleri	  olarak	  bir	  noktada
hepimiz	  sendikalarda	  katılımımızı

GİRİŞ
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daha	  aktif	  hale	  getirmeye	  karar
vermişizdir.	  

Örgütlenme	  her	  sendikada
farklılık	  gösterir.	  Hatta	  aynı	  sendika
içerisinde,	  farklı	  işçi	  gruplarını	  farklı
sekillerde	  örgütleriz.

Birbirimizden	  neler
öğrenebiliriz?	  Birbirimize	  neler
öğretebiliriz?

ITF	  Örgütlenme	  Kılavuzu
dünyanın	  dört	  bir	  yanından
taşımacılık	  sendikalarından	  derlenmiş
dersler	  ve	  hikayeler	  içeriyor.

Kılavuz,	  dinleme,	  korkuyu	  ve
kayıtsızlığı	  aşma,	  sistematik	  birebir
iletişim,	  listeleme,	  işverenin
hareketlerini	  tahmin	  etme,	  eğitim,
grup	  planlaması	  ve	  karar	  alma	  gibi
konulardaki	  örgütlenme	  becerilerini
içeriyor.	  

Örgütlenme	  stratejisi
Kılavuz’un	  önemli	  bir	  parçasıdır.
Örneğin	  taleplerinizi	  açık	  bir	  şekilde
nasıl	  kamuoyuna	  duyurursunuz?
Sendikanın	  altyapısını	  oluştururken
nasıl	  yeraltında	  kalırsınız?	  Zamanı
gelince	  ITF'nin	  uluslararası	  ve	  bölgesel
gücünü	  taşımacılık	  işçilerinin
stratejik	  gücü	  ve	  dayanışması	  ile
birlikte	  nasıl	  kullanırsınız?	  	  

Birbirimizden  öğrenelim  
Güney	  Afrika'da	  'örgütlenme'
kelimesini	  kullanıyoruz.	  Örgütlenme
açık	  sınıf	  siyaseti	  bağlamında
gerçekleşir	  ve	  sendikanın	  politikaları
ve	  talimatları	  aracılığıyla	  ifade	  edilir.
Örgütlenme	  hedef	  koymayı	  (bu
işverenle	  ilgili	  kapsamlı	  bilgi	  gerektirir
ve	  toplu	  iş	  sözleşmesi	  görüşmelerine
yöneliktir),	  işyeri	  temsilcilerini
seçmeyi,	  yetki	  almak	  için	  müzakere
etmeyi,	  bireysel	  meselelerle
uğraşmayı,	  toplu	  iş	  sözleşmesini,
sözleşme	  kapsamı	  dışında	  kalan
meselelerde	  danışmanlık	  yapmayı	  ve
grev	  konularını	  içerir.	  Bizim	  açımızdan
örgütlenme	  işçi	  ve	  işyeri	  temsilcisi
eğitimi	  (ekonomi	  politik	  ve	  toplumsal
cinsiyet	  eğitimi	  dahil	  olmak	  üzere)
tarafından	  desteklenir.	  	  
Jane  Barrett
ITF	  üyesi,	  Güney	  Afrika
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ITF	  Örgütlenme	  Kılavuzu	  bir
planlama	  sürecinin	  parçası	  olarak
kullanılmak	  üzere	  tasarlandı.	  En
tepedeki	  sendika	  yöneticilerini,
sendika	  üyelerini	  ve	  örgütlemek
istediğimiz	  işçileri,	  katılabilecek	  ve
yardımcı	  olabilecek	  kim	  varsa	  hepsini
bir	  araya	  getirmek	  ve	  varolan
duruma	  uygun	  örgütlenme	  planı
yapmak	  için	  bize	  bir	  fırsat	  veriyor.

*	  Nasıl	  ve	  neden	  sendikaya
katıldınız?	  

*	  Katılımınızı	  arttırmayı	  istediğiniz
özgül	  bir	  zaman	  ya	  da	  olay	  tespit
edebiliyor	  musunuz?

*	  Sendikaya	  katılmayanlardan
farkınız	  neydi?	  

*	  Hiç	  kolay	  olmadığı	  zamanlarda
bile	  sendikada	  kalmanıza	  neden
olan	  şeyler	  neydi?	  

ITF’NİN  ÖRGÜTLENMEDEKI  ROLÜ
NEDİR?
ITF	  araştırma,	  eğitim,	  ulusötesi	  ve
bölgesel	  ağlar,	  özellikle	  taşımacılık
endüstrisindeki	  önemli	  sektörlerdeki
örgütlenme	  kampanyalarında	  akıl
hocalığı	  gibi	  konularda	  destek
sunabilir.	  

ITF'nin	  kendisi	  üyelerinin

Birbirimizden  öğrenelim
Küresel	  logistik	  şirketlerini

örgütlemenin	  getirdiği	  zorluklara	  yanıt
vermek	  için	  ITF	  üyeleri	  küresel
düzeyde	  koordine	  oluyor	  ve	  stratejik
kampanyalara	  yatırım	  yapıyorlar.	  

Bu	  deneyim	  sayesinde,	  form
doldurmak	  gibi	  sendikaya	  üye
kaydetmek	  için	  kullanılan	  geleneksel
yöntemlerin	  işçileri,	  özellikle	  tek	  bir
yere	  ya	  da	  firmaya	  bağlı	  olarak
çalışmayan	  esnek	  taşımacılık	  işçilerini
örgütlemediğini	  öğrendik.	  Sadece
evlerde,	  işyerlerinde	  ve	  mahallelerde
işçilerle	  birebir	  iletişime	  geçen	  sendika
aktivistleri	  sendikaları	  inşa	  edecek	  ve
sendikayı	  işçilerin	  yüreğine	  ve	  zihnine
yerleştirebileceklerdir.	  

ITF	  sendikalarının	  küresel	  lojistik
zincirindeki	  avantajlı	  pozisyonunu
kullanarak,	  taşıma	  ve	  depolama
alanındaki	  sendika	  üyelerimiz	  hem
yeni	  kazanımlar	  elde	  edebilir	  hem	  de
yeni	  işyerlerini	  sendikalı	  hale
getirebilirler.	  

Alison  McGarry
ITF	  Sekretaryası
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örgütlenme	  süreçlerini	  planlayamaz
ve	  uygulayamaz.	  Örgütlenme
becerileri	  ve	  stratejileri	  her	  üye
sendikanın	  kendi	  bağlamında	  ve
kültüründe,	  üyelerin	  kendi	  liderlik
yapıları	  çerçevesinde	  uygulanmalıdır.

Zamanı	  geldiğinde	  ITF,	  işçilerin
örgütlenme	  taleplerini	  kamusal
alanda	  da	  gerçekleştirmek	  için
gerekli	  bölgesel	  ve	  küresel
kampanya	  desteğini	  vermeye	  hazır
olacaktır.	  

Kılavuz,	  Teresa	  Conrow	  ve	  ITF	  Eğitim
Birimi	  tarafından	  yazılmıştır.

ITF	  Eğitim	  Birimi	  bütün	  ITF
üyesi	  sendikalara	  ve	  ITF	  Sekretaryası
çalışanlarına	  bu	  materyallerin
geliştirilmesine	  yardım	  ettikleri	  için
teşekkür	  eder.

Bu	  bölüme	  eşlik	  eden
'Örgütlenme	  Stratejisi'
başlıklı	  PowerPoint	  modülü
örgütlenme	  tanımlarıyla	  ve

neden	  örgütlenme	  çalışması	  yapmak
istediğimizle	  ilgili	  ek	  bilgiler	  ve	  sorular
içeriyor.	  Ayrıca	  örgütlenmenin
önündeki	  ortak	  engellerle	  ilgili	  ek	  bir
tartışma	  da	  bulacaksınız.	  

Birbirimizden  öğrenelim
Batı	  Afrika'nın	  fransızca	  konuşan
ülkelerinde	  örgütlenme	  üç	  düzeyde
yapılan	  işi	  içerir:	  
1)	  Sendikaya	  üye	  yapma
2)	  İşçileri	  harekete	  geçirme,	  eğitme	  ve
motive	  etme
3)	  Diğer	  sendikalar	  ve	  demokratik	  kitle
örgütleriyle	  işbirliği	  ve	  ittifak	  kurmaya
çalışma	  

Örgütlenme	  kelimesi	  bizim
yaptığımız	  işi	  anlatmak	  için	  uygundur.	  

Batı	  Afrika'nın	  İngilizce	  konuşan
ülkelerindeyse	  örgütlenmeyi	  üye
sayısını	  arttırmak	  ve	  sendikalardaki
işçi	  katılımını	  arttırmak	  olarak	  tarif
ediyoruz.	  Eğer	  katılım	  kelimesini
kullanmazsak	  insanlar	  bizim	  sadece
yeni	  üye	  kaydetmekten	  sözettiğimizi
düşünür	  ve	  çoğu	  otomatik	  olarak
sendikaya	  üye	  olur.

Örgütlenmeden	  ne	  kastettiğimizi
ayrıntılı	  olarak	  açıklamamız	  ve	  tarif
etmemiz	  gerekiyor.	  Bütün	  bölgelerin
örgütlenmeyi	  nasıl	  tarif	  ettikleri
konusunda	  dikkatlice	  düşünmeleri,
kelimeleri	  yeniden	  tanımlamaları	  ve
gerekirse	  yeni	  kelimeler	  geliştirmeleri
çok	  önemli.	  Böylece	  kendimizi
eğitebilir,	  örgütlenme	  becerilerimizi
sürekli	  olarak	  geliştirebilir	  ve
birbirimizden	  öğrenebiliriz.	  
Nazi  Kabore
ITF	  Sekretaryası
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