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Biz  sendikacılar,  başardığımız  her
şeyin,  örgütlenme  çalışmasına
devam  etmediğimiz  ve
sendikalarımıza  daha  fazla  işçi
katılımını  sağlamadığımız  sürece
elimizden  alınabileceğinin
farkındayız.  Endüstride	  ya	  da	  tedarik
zincirinde	  bir	  güç	  olmak	  için	  iki	  şey
çok	  önemli:	  (1)	  mevcut	  sendika
üyelerimizi	  sürece	  daha	  fazla	  dahil
etmek	  (2)	  kilit	  önemdeki	  sendikasız
işyerlerine	  kaynaklarımızla	  yatırım
yapmak

Nereyi  örgütlemek
istediğimize  karar  vermek,  aşina
olduğumuz  ve  süregiden  bir
iletişimimiz  olan  bir  grup  işçiyi
örgütlüyorsak  kolay  bir  iş  olabilir.
Belki	  de	  amacımız	  zaten
sendikamızda	  halihazırda	  olan
işçilerin	  katılımını	  arttırmak	  veya	  bir
greve	  hazırlık	  yapmaktır.	  Belki
endüstrimizde	  aktif	  sendika
üyelerimizle	  yanyana	  çalışan	  bir	  grup
taşeron	  veya	  enformel	  işçiyi
örgütlemek	  istiyoruzdur.	  

TAKSİ  ŞOFÖRLERİNİN  ÖRGÜTLENMESİ…

Bütün	  taksi	  şoförleri	  mi?

Önemli	  bir	  şehirdeki	  bütün	  taksi	  şoförleri	  mi?	  

Şehrin	  önemli	  bir	  yerindeki	  benzin
istasyonunu	  kullanan	  

400	  şoför	  mü?
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Küçük  bir  grup  işçiye
yoğunlaşmak  çok  fazla  kaynak
gerektiren  bir  iş  değildir.  Bir	  kere
belli	  bir	  başarı	  gösterdikten,	  hız
kazandıktan	  ve	  daha	  fazla	  kaynak
aktarabilir	  duruma	  geldikten	  sonra
örgütlenme	  hedeflerimizi	  her	  zaman
için	  genişletebiliriz.	  

Örgütlenmenize  yetecek  kadar
kaynakla  bir  grup  işçi  üzerinde
yoğunlaşmak  sizin  güç  inşa  etmenize
ve	  işverene	  etki	  etme	  kapasitemizin
artmasına	  yardımcı	  olacaktır.	  

Örgütlemek  istediğimiz
işçilerle  bağlantı  kurmayı
başarabilmeliyiz.  İşçilerle	  bağlantı
kuramazsak	  onları	  örgütleyemeyiz
de.	  İşçilerin	  nerelerde	  toplandığını
görmek,	  bir	  konuşma	  anı	  yakalayana
kadar	  işçileri	  takip	  edip
edemeyeceğinize,	  işçilerin	  listesini
alıp	  alamayacağınıza,	  işçileri
evlerinde	  ya	  da	  kafeler	  gibi	  tarafsız
yerlerde	  ziyaret	  edip
edemeyeceğinize,	  ya	  da	  sendikasız
işçilerin	  katılabileceği	  sosyal	  ya	  da

DENİZCİLERİN  ÖRGÜTLENMESİ…

Bütün	  denizciler	  mi?

Yoğun	  denizci	  emeği	  sunan	  bir	  ülkenin	  denizcileri	  mi?

Şu	  anda	  denizde	  olmayan
denizciler	  mi?

Bir	  denizcilik	  kasabasından	  
denizciler	  mi?
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sektörel	  etkinlikler	  düzenleyip
düzenleyemeyeceğinize	  bakmak	  için,
sendikanın	  henüz	  girmediği
işyerlerine	  gitmek	  isteyebilirsiniz.
Eğer	  açık	  pozisyonlar	  varsa	  işsiz
sendika	  üyelerinin	  bu	  pozisyonlara
başvurmasını	  ve	  işyeri	  içinden
bağlantı	  geliştirmeyi	  isteyebilirsiniz.
Mevcut	  sendika	  üyeleri	  sendikasız	  ya
da	  aktif	  katılımı	  olmayan	  işçilerle
bağlantıya	  geçmemize	  yardımcı
olabilir.	  

*	  Hangi	  işçileri	  örgütlemekle
ilgileniyorsunuz?

*	  Onların	  yeri,	  sayısı,	  mevcut
koşulları	  ve	  sendikaya	  ilgi
düzeyleri	  konusunda	  ne
biliyorsunuz?

*	  Kimin	  işveren	  ya	  da	  esas	  karar
alıcı	  olduğunu	  biliyor	  musunuz?

Örgütlenmeye  önemli  miktarda
kaynak  aktarmadan  önce  şu  asgari
koşulları  yerine  getirmeliyiz:  

KÜRESEL  AĞ  TERMİNALLERİNİN  ÖRGÜTLENMESİ...

Dünya	  çapındaki	  küresel	  ağ	  terminallerindeki	  işçiler	  mi?	  

Bir	  bölgedeki	  küresel	  ağ	  terminallerindeki	  işçiler	  mi?

Bir	  ülkedeki	  önemli	  küresel	  ağ	  terminallerindeki	  işçiler	  mi?

Bir	  küresel	  ağ	  terminalindeki	  işçiler	  mi?

Bir	  küresel	  ağ	  terminalindeki	  
100	  taşeron	  işçi	  mi?	  
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*	  Örgütlenmeye	  baş	  koymuş,
işveren	  firmadan	  ya	  da	  ilgili
endüstriden	  iki	  ya	  da	  daha	  fazla
işçi	  lideri

*	  Bu	  işçi	  liderlerini	  desteklemeye	  
ve	  yeni	  üyelere	  sendika	  içinde	  
bir	  ses	  vermeye	  kararlı	  bir	  
sendika	  yapısı

*	  İşçilerle	  nasıl	  iletişime
geçebileceğimize	  dair	  iyi	  bir	  plan	  

*	  Örgütlenmeyi	  desteklemeye
yetecek	  kaynak

ULUSAL  ÇAPTA  GREV  İÇİN  ÖRGÜTLENMEK…

Ulusal	  çapta	  bütün	  işçiler	  mi?	  

Önemli	  bir	  şehirdeki	  bütün	  işçiler	  mi?

Bir	  grev	  sırasında	  en	  fazla	  ekonomik	  
etkiyi	  yaratacak	  kilit	  önemde	  bir	  

işyerindeki	  işçiler	  mi?

Bize  yardımcı  olmaları  için
sendika  üyelerine  ulaşmamız  gerek.
Sendika	  üyelerini	  örgütlenme
sürecine	  daha	  fazla	  dahil	  olmaları
konusunda	  neyin	  teşvik	  edeceğini
düşünün.	  Sendika	  üyesi	  olup	  ilgisiz
kalan	  işçilerin	  ve	  sendika	  üyesi
olmayan	  işçilerin	  ücretleri	  ve
koşulları	  nasıl	  tehdit	  ettiğine	  dair
bilgi	  vermek	  önemli	  olabilir.	  Aktif
sendika	  üyelerinin	  daha	  az	  aktif
işçilerle	  doğrudan	  iletişimde
olmasını	  sağlayacak	  fırsatlar	  arayın.	  	  
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Birbirimizden  öğrenelim
ABD’deki	  uçuş	  görevlileri

sendikası	  olarak	  işlerin	  taşerona
verilmesi	  sürecinin	  her	  iki	  tarafında	  da
bulunduk.	  ABD’de	  yabancı	  bir	  taşıyıcı
için	  çalışan	  uçuş	  görevlileri	  yakın
zamanda	  bizimle	  bağlantıya	  geçti.	  Bu
havayollarıyla	  toplu	  iş	  sözleşmesi
ilişkimiz	  yok.	  

Sendikamız	  işçileri	  örgütlemekten
mutluluk	  duyacak	  ama	  bu	  işçileri
temsil	  etmek	  için,	  taşıyıcının	  kendi
ülkesindeki	  sendikaya	  birlikte	  çalışma
önerisi	  götürmek	  istiyoruz.	  İşçilerin
şirketle	  esas	  pazarlığı	  yapan	  sendika
tarafından	  temsil	  edilmesi	  gerektiğini
düşünüyoruz.	  Uluslararası	  açıdan	  bu
durumda	  nasıl	  işbirliği	  yapacağımızı
hesap	  etmek	  zorundayız.	  
Patricia  Friend
ITF	  üyesi,	  ABD
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Birbirimizden  öğrenelim
SATAWU	  [Güney	  Afrika	  Taşımacılık

ve	  Birleşik	  İşçiler	  Sendikası]	  aşağıdan
yukarıya	  pazarlık	  sürecinin	  bir	  parçası
olarak	  binlerce	  güvencesiz	  çalışanı
örgütledi.	  

Genel	  toplantılar	  işyerinde	  ayda	  bir
kez	  düzenleniyor.	  Bütün	  üyeler
toplantılara	  katılıyor	  ve	  işyeri
temsilcileri	  dört	  yıllık	  süreler	  için
seçiliyorlar.	  İşçiler	  politika	  ve	  kampanya
önceliklerini	  belirliyorlar.	  Hep	  birlikte
pazarlık	  yetkisine,	  pazarlık	  sürecindeki
geri	  çekilme	  hattına,	  greve	  gidecekleri
noktaya	  karar	  veriyorlar.

SATAWU	  vekaletle	  yönetiliyor.
Bütün	  seçilmiş	  yöneticiler	  oylamayla
azledilebilirler.	  Eğer	  işyeri	  temsilcileri
işçilerin	  verdiği	  yetkiye	  uygun	  hareket
etmezlerse	  aylık	  genel	  toplantıda
çoğunluk	  oyu	  ile	  görevden	  alınabilirler.	  

Metro	  Rail	  ile	  2009’da	  yapılan
toplu	  iş	  sözleşmesi	  görüşmelerinde	  giriş
biletlerini	  kesen	  güvencesiz	  çalışanlar

çalışma	  arkadaşlarını	  örgütlenmeyle
ilgili	  ciddi	  oldukları	  konusunda	  ikna
etmeyi	  başardılar.	  

Pazarlık	  sürecinde	  Metro	  Rail
yönetimi	  yüzde	  8’lik	  bir	  ücret	  artışına	  ve
bütün	  güvencesiz	  çalışanları	  kadrolu	  işçi
yapmaya	  razı	  oldu.	  Bazı	  bölgeler
ücretler	  konusunda	  anlaşamadı	  ve
yüzde	  10’luk	  bölgesel	  kuralın	  kalmasını
istediler.	  Ama	  bütün	  bölgelerdeki
çoğunluğun	  talebi	  yıllar	  boyu	  süreli
sözleşmeyle	  çalışan	  güvencesiz	  işçiler
için	  yüzde	  8	  artı	  kadrolu	  statü	  (bütün
sosyal	  yardımlarla	  beraber)	  şeklinde
oldu.	  Çok	  yoğun	  tartışmalardan	  sonra
sözleşme	  çoğunluk	  isteğine	  göre
sonuçlandı.	  	  

Eğer	  SATAWU	  güvencesiz	  personeli
örgütlemek	  için	  uzman	  alsaydı	  aynı
sonuçlara	  ulaşamayabilirdi.	  Ek	  çalışan
almak	  örgütlenmek	  için	  her	  zaman	  en
iyi	  yol	  değildir.	  
Patricia  Peterson
ITF	  üyesi,	  Güney	  Afrika
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*	  Sendika	  yöneticileri,	  üyeleri	  ve
çalışanları	  örgütlenme
planlarınızdan	  haberdar	  mı	  ve	  bu
planlara	  dahil	  edildi	  mi?	  

*	  Bize	  örgütlenme	  yetkisi	  veren
karar	  alma	  yapıları	  neler?	  

*	  Örgütlenme	  için	  hangi
kaynakların	  elimizin	  altında
olduğu	  açık	  mı?

Kendilerine  örgütlenme  
görevi  verilen  sendika  çalışanları
örgütlenme  sürecinde  önemli  bir  rol
oynar.  Profesyonel	  çalışanlar	  işçi
katılımını	  canlandırmamıza	  yardım
edebilirler.	  Bir	  çok	  örgütlenme
kampanyası	  için	  en	  azından	  bir
çalışanın	  işi	  koordine	  etmesi
önemlidir.	  Bir	  örgütlenme	  uzmanı	  
ya	  da	  küçük	  bir	  gönüllü	  grubu	  geniş
bir	  işçi	  grubunun	  talepleriyle	  başa
çıkamaz.

Bir  kampanyada  yetersiz
sayıda  insan  çalışıyorsa,  kestirmeye
sapma  eğiliminde  oluruz,  örneğin
işçilerle	  iletişime	  geçmek	  için	  yazılı
materyallere	  güvenmek	  gibi.	  Ya
geniş	  işçi	  gruplarını	  örgütlemek	  için
yeterli	  sayıda	  personel	  ayırmalıyız	  
ya	  da	  az	  sayıda	  işçi	  grubunu
örgütlemeye	  bağlı	  kalmalıyız.

Bazen  sendika  tüzükleri  ya  da
sendika  karar  alma  yapıları  yeni
işçileri  örgütlememize  izin  verecek
şekilde  değiştirilmelidir.  Yeni	  işçiler
için	  yeni	  bir	  sendika	  ya	  da	  örgüt
oluşturulmasına	  ihtiyaç	  duyulabilir.

*	  Sendika,	  katılım	  düzeyini
yükselten	  üyelerde	  ve
yöneticilerde	  bir	  artışı
karşılamaya	  hazır	  mı?

*	  Hangi	  sendika	  üyeleri,	  aktivistleri
ya	  da	  yöneticileri	  örgütlenmeye
yardım	  etmeye	  istekli?	  

*	  Örgütlenmeye	  hazır	  sendikasız
işçiler	  var	  mı?

*	  Bize	  yardımcı	  olabilecek	  halk
örgütleri	  ya	  da	  başka	  sendikalar
var	  mı?

Bir  kere  nerede  örgütlenme
çalışması  yapmak  istediğimize  karar
verdik  mi,  bize	  yardımcı	  olacak	  ne
gibi	  kaynakların	  mevcut	  olduğuna	  ve
bu	  kaynakları	  ne	  kadar	  süreyle
devam	  ettirebileceğimize	  dair	  dürüst
tartışmalar	  yapmamız	  gerekir.	  
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Bu	  bölüme	  eşlik	  eden
‘Sendika	  Yapıları	  ve
Kaynakları’	  başlıklı

PowerPoint	  modülü	  nerede
örgütlenmek	  istediğinize	  karar	  verme
konusunda	  ek	  bilgiler	  içeriyor.
Örgütlenme	  için	  daha	  geniş	  halk
desteğini	  almakla	  ilgili	  bir	  tartışma	  da
mevcut.	  

Sendikanızın	  mevcut	  durumda
örgütlenme	  için	  hangi	  kaynaklara
sahip	  olduğunu	  ve	  ne	  gibi	  ek
kaynaklara	  ihtiyaç	  olduğunu
belirlemenize	  yardımcı	  olacak	  bir
aktivite	  de	  var.


