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Güney Afrika, neoliberalizm ve eşitsizlik arasındaki ilişkiye dair, belki de en 
çarpıcı örnektir. Derinlemesine adaletsiz ekonomik ve politik sistemlerle sağ-
lamlaştırılmış azınlığın hâkimiyetine dayalı geçen bir yüzyılın ardından ülke, 
sendikal hareketlerin belirgin bir şekilde öne çıktığı yenilikçi güçlerin ittifakı 
ile başlanan bir mücadele ile özgürlüğüne kavuştu. Fakat 1996 yılında Büyüme, 
istihdam ve Yeniden Dağıtım Programı adı altında hızlıca uygulamaya konulan 
bir takım neoliberal politikalar, daha adil bir ekonomiye ve toplum yaratma-
ya dair beklentileri oldukça ciddi bir şekilde hayal kırıklığına uğrattı. Neolibe-
ral politikalar, birçok farklı ülkede olduğu gibi Güney Afrika’da da eşitsizliğin 
artmasına, özellikle zenginler ve orta sınıf tarafından yapılacak tüketim odaklı, 
sürdürülemez, bir kalkınma yoluna girilmesine ve yatırımdan ziyade finansallaş-
maya odaklanarak, endüstrisizleşmenin kolaylaşmasına sebep oldu. Şimdi ise biz 
Güney Afrikalılar bu bataklıktan kurtulmanın yollarını aramaktayız. 

Güney Afrika’da ve dünya genelinde, ekonomik krizin üzerine gidebilme-
nin tek yolu ekonomik kalkınmanın %1’in menfaatlerine yönelik değil, %99’un 
yararına olduğundan emin olunmasıdır. Bu ise ancak mevcut politikalardan 
uzaklaşarak kamu yatırımlarını ve yeniden endüstrileşmeyi merkeze almakla 
gerçekleşebilir. Çalışan kesim için yeniden dağıtımın reel ücretlerdeki ve sos-
yal transferlerdeki artışla birlikte yükselmesi, yerel ekonomiyi de canlandırarak, 
ekonomik kalkınma sayesinde oluşan servetin azınlığın cebine girmesine dair 
eğilimi de tersine çevirecektir. Bu, Lula’nın Brezilya’sından çıkarılması gereken 
bir derstir. Vergilendirme, kalkınmanın gidişatının yönünü değiştirmekte, özel-
likle finans ve aşırı kar sağlanmasının gücünün azaltılması ile ilgili yapılacak mü-
dahalelerde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Afrika’da, ya da herhangi bir 
yerde; finansın ekonomik ve siyasi gücünü kontrol altına alabilmek için yapılacak 
düzenlemeler, küresel ekonominin günümüzde yaşadığı krizden kurtulması için 
gerçekleşecek herhangi bir anlamlı dönüşüme dair atılması gereken ilk adımdır.    

Küresel ekonomik dönüşüm, vatandaşlara insanca bir yaşam ve yaratılan bu 
yeni iş alanlarının kalitesine karşı şüpheli bir yaklaşım için büyük ölçekli bir 
istihdam kaynağı oluşturmalıdır. İstihdam ve işçi sendikalarının başkalarını ola-
sılıklardan mahrum bıraktıklarına dair ortaya atılan iddialar, son 30 yılda faz-
lalıkların dağıtımında sermaye lehine yapılan muazzam aktarımları düşününce 

Ön Söz
Zwelinzima Vavi



yalnızca gülünç değil aynı zamanda utanmaz sömürüye ve istihdama yönelik ge-
çiciliğin artmasına dair kabul edilemez bir bahanedir.  İnsanca iş bir lüks değil, 
daha adil bir ekonomik sistem için gerekli olan bir haktır. Güney Afrika’da, 
Güney Afrika Sendikaları Kongresi (COSATU) işçi simsarları karşısındaki mü-
cadelenin ön safhasında yer almış. Fakat bu mücadele insanca olmayan işlerin 
yayılmasına yönelik nispeten koruyucu yasal yapının zayıflaması için kullanıl-
mıştır ve bu da bütün Güney Afrikalıların hayatı üzerinde,  işsizlerin çoğunlukla 
işçi transferlerine bel bağlamaya başlaması bağlamında, oldukça kötü sonuçlar 
doğurmuştur. 

COSATU, Küresel Çalışma Dergisinin, Kuzey ve Güney’deki işçi mücade-
lelerine anlayışlı bir perspektiften bakmayı içeren krize yönelik yenilikçi çözüm 
önerilerine dair uluslararası tartışmalar geliştiren işlerini desteklemektedir. Bu, 
finansı ve neoliberalizmle daha kapsamlı bir şekilde yüzleşebilmek için gerekli 
olan uluslararası bir birliği kurmaya yönelik oldukça önemli bir katkıdır. Bu kita-
bın aynı şekilde düşünen sendikacıların büyük bir kısmı tarafından okunmasını, 
paylaşılmasını, birçok mücadelelerine ilham olmasını umut ediyorum.    
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Yönetici seçkinler, son günlerde Kriz çözümü yolunda üç alternatif strateji ge-
liştirmiştir;

• Otoriter ve korumacı devlet kapitalizmi (Çin modeli)

• Tasarruf planları ve ücret kesintileri yoluyla rekabet gücünü tekrardan kaza-
narak iyileşme (Alman modeli)

• “Wall Street Keynesyenciliği”, başka bir deyişle ekonomiyi, borçları sosyal-
leştirme ve finansal sektöre limitsiz ucuz para sağlama yoluyla canlandırma 
(ABD modeli)

Bu modellerin hiçbirinin işçilere sunacağı pek bir şeyleri olmaması belki de 
şaşırtıcı gelmeyecektir. Aslına bakılırsa, bu üç senaryoda da, işçiler hem tüm ma-
liyetleri üstlenmek zorunda kalmış hem de modelin “başarılı” olmasına karşı bir 
tehdit olarak algılanmıştır. Bu durum,  işçilerin sesleri yükseldiği anda karşılarında 
baskıcı devleti buldukları diktatör kapitalist modeller için oldukça alışılagelmiştir. 
Fakat günümüzde aynı durum, Avrupa’nın işçilerin direnişi kırabilmeye yönelik 
oldukça ağır devlet müdahalelerini içeren yapısal denkleştirme politikaları için de 
söz konusudur. ABD modeline baktığımızda, finansal sektörlere para sağlamanın 
işçilere karşı doğrudan bir saldırı içermediği düşünülebilir. Fakat bu model, yeni-
den dağıtımın daha önce görülmemiş düzeylerdeki uygulamasından oluşmaktadır. 
Merkez bankaları finans sektörüne sınırsız miktarlarda ucuz para sağlarken, hükü-
metler de bu parayı yüksek faiz oranlarıyla birlikte borç olarak almaktadır. Ban-
kacılık sektörüne yapılan bu para akımının bahanesi olarak ise, paraların gerçek 
yatırımlara dönüşeceği öne sürülmektedir. Bu görüş, yaşanan tüm krizlerin ana 
faktörü olan özel yatırımcıların ne üretileceğine ve ne satılacağına yönelik güven-
sizlikleri sebebiyle yatırım yapmaktaki isteksizliklerini göz ardı etmektedir.

Wall Street Keynesyenciliği henüz gerçek yatırımları tetiklememiş, fakat 
bunun yerine vadeli varlık balonunu şişirmiştir. Bu durum, beklendiği üzere, 
ihtiyacımız olan şeyin ekonomimizi mahvedenlerin maliyetleri için büyük meb-
lağlarda çekler yazmaya ikna olmayanların desteğini de pek alamamıştır. Kamu 
sektöründeki küçülme sayesinde bankaları para ile beslemek, Keynes’in kriz 
karşısında yapılmasını öne sürdüğü fikirlerle hiçbir şekilde örtüşmüyordu. Kü-
çük devlet, büyük eşitsizlik anlamına gelmekteydi.

Kitap	Hakkında

Dan Cunniah



1930’larda yaşananlara bakarak, istihdam oluşturmanın ve kalkınmanın tek 
yolunun altyapılara yönelik büyük çapta kamu yatırımları, devlet ve merkez 
bankası tarafından sağlanacak bir kaynakla korunacak eğitim ve çevre, çoğun-
luğun gelirlerinde istikrar ve artış sağlanması ve finans piyasaları üzerindeki sıkı 
düzenlemelerden oluşan ortak bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Kapsayıcı bir 
toplum oluşturabilmenin yolu, kitle gelirlerini iyileştirmekten ve kaliteli kamu 
altyapısı ve hizmetlerinden geçmektedir. 

Durumu tersine çevirip; gelir güvencesi, iş ve eşitlik sağlamak için gereken 
politikalar öncelikli hedefler haline getirilirse bunan birçok kişi faydalanırken, 
güçlü bir azınlığın zenginliği ve özgürlüğü sınırlanmış olacaktır. Yani, aşırı bo-
yutlardaki eşitsizlik gereksizdir, zengini vergilendirmemek için, özel serveti ve 
halkın yaşadığı zorlukları sürdürmek için de iyi bir sebep yoktur. Toplumsal 
düzeyde adalet sağlayacak ve çevresel olarak da sürdürülebilir bir iyileştirme 
yapamamamızın sebebi çözüme dair fikir bulunamaması değil,  çıkar odaklı yer-
leşik düzendir.

Bu kitapta, Dünya’nın birçok yerinde çalışma uzmanlığı yapmakta olan The 
Global Labour Column katılımcıları, alternatif bir politika paketinde bulunması 
gereken temel unsurlardan söz edeceklerdir. Bunlardan bazıları; 

• Aşırı yoksulluğu azaltmaya yönelik bir evrensel sosyal koruma zemini 

• Finans sektörünü küçültmeye yönelik bir finansal işlem vergisi    

• Hissedar diktatörlüğünden kurtulmaya yönelik bir endüstriyel demokrasi

• İşyerindeki sömürüleri ortadan kaldırmaya yönelik, asgari ücret ve tam 
katılım sağlayacak uluslararası çalışma standartları

• Vergi ve servetin yeniden dağıtımı

Tabii ki de hükümet garantisi alanlar, çıkarlarından gönüllü bir şekilde vaz-
geçmeyeceklerdir. Bu, yeni karşılaşılan bir durum değildir ve bize Franklin 
Roosevelt’in 1936 yılında yaptığı meşhur Madison Square Garden konuşmasını 
anımsatır:

“Barışın eski düşmanları olan işletme ve finans tekelleri, spekülasyonlar, ban-
kacılık sektörünün kayıtsızlığı, sınıf gerginliği, bölümcülük ve savaş istifçiliği 
ile mücadele etmek zorundayız.

Bazı kişiler Amerika Birleşik Devletleri Hükümetini yalnızca kendi çı-
karları için kullanabilecekleri bir başka alan olarak görmektedir. Biliyoruz 
ki, hükümet tarafından düzenlenen para, hükümet tarafından düzenlenen 
saldırılar kadar tehlikelidir.”

Krize yönelik işçi odaklı ve “hükümet tarafından para sağlanması” karşıtı çö-
züm politikaları hala yapım aşamasındadır. Bu kitaptaki makaleler bu konuda fi-
kir yürütülmesi ve bu konudaki tartışmaların alevlenmesi için bir başlangıç teşkil 
edecektir. Fakat sosyal adalet ve kapsayıcı bir kalkınmaya yönelik muazzam bir 
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mobilizasyon olmadan devam etmekte olan mevcut yerleşik çıkarların üstesin-
den gelmek mümkün olmayacaktır. Bu sebepten dolayı sendikalar çoğunluğun 
menfaatini temsil etmekte önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzdeki en bü-
yük sivil toplum örgütlenmesi olmaları ve üretim sürecindeki kritik pozisyonları 
sebebiyle sendikalar, daha adil ve eşit bir toplum için savaşabilecek ve işçi hare-
ketlerine liderlik yapabilecek en meşru mercilerdir.

Dan	Cunniah

Uluslararası	Çalışma	Örgütü,	İşçi	Grubu	Direktörü



Teşekkür

Bu kitaptaki makaleler ilk kez Güney Afrika’daki Witwaterstrand Üniversite-
si CSID araştırma programında, Nicolas Pons Vignon ve Pumzile Ncube’nin 
editörlüğünü yaptığı Küresel İşçi Gazetesi (Global Labour Column- GLC)’nde 
yayınlandı. Editörleri destekleyen üniversite danışmanları Edward Webster, 
Michelle Williams, Jacklyn Cock ve Lucien Van der Walt’e, ILO Aktivite 
Bürosu’ndan Frank hoffer ve Claire Hobden’e, Hans Böckler kurumundan Till 
Van Treeck’e, Global Labour University’nin kurucusu Frank Hoffer’a, makale-
leri yayına hazırlayan Laura Brown ve gazetenin internet sitesi sorumlusu Ha-
rold Kroeck’e teşekkürler. Bu kişiler ki makalelerin kalitesi konusunda güvence 
verebilirler.

ILO Yayıncılık’ın üretim sürecini en başından takip eden ve katkılarını esir-
gemeyen Charlotte Beauchamp, Chris Edgar ve Viviene Stone’a, metinlerin 
tasarımını yapan, Mageross Grafik’ten Beatrice and Claud Reynolds’a, kapak 
tasarımı için ise Werner Arnold’a, ve kitabın Fransızca ve İspanyolca versiyonla-
rının çevirmenleri Thierry Troude ve Gabriela Coll Vigo’ya teşekkürler.

Son olarak, katkıda bulunan herkese ve Küresel İşçi Gazetesi okuyucularına 
teşekkür ederiz. Onların bu projeye olan bağlılıkları bize, geri kalan yüzde 99’un 
merkezi olan işçilerin nasıl kararlı olduklarını ve ekonomik kriz ile küresel finans 
egemenliğine nasıl meydan okuduklarını göstermiştir. 



Giriş:
Avrupa	Güney’den
Neler	Öğrenebilir?

Nicolas Pons-Vignon

Dünyada yükselen eşitsizlikle birlikte, neoliberal politikalar birçok ekonomi po-
litikasını da beraberinde uçuruma sürükledi. Buna rağmen Avrupa ülkeleri bu 
politikalara karşı oldukça küçük bir direniş gösterdi. Büyüyen sosyal direnişi bas-
tırmaya yönelik ödenekler ve tasarruflar, iktidardaki partileri ve ulusal politika-
ları etkilemekte başarısız oldu. Bu başarısızlığa ek olarak, Afrika, Latin Amerika 
ve eski komünist ülkelerin 80’ler ve 90’larda kullandıkları ödenek ve özelleştir-
me karışımı politikaları uygulandı. İronik olan, günümüzde birçok ekonomistin 
ortak görüşü bu ekonomi politikalarının sonuçlarının felakete yol açacağıydı ve 
başka yerlerde zaten felaketle sonuçlanmış bu politikaların, Avrupa’da tam tersi 
sonuçlar verebileceğine olan inanç,  güçlü çıkar gruplarının ve ana akım medya-
nın yarattığı bir illüzyondan ibaretti. Bu nedenle Lambert, 2012 yılında, Fransız 
medyasının tercih ettiği ekonomistlerin, krizlerde bankaların sorumluluğunu ve 
sıradan vatandaşların katma değer vergileri yerine vergi finansmanının kullanışlı-
lığını nasıl da önemsizmiş gibi gösterdiklerine dikkat çekiyor. Bu ekonomistlerin 
de mali çıkarlarla bağlantılı (ya da onlarla ödüllendirilen) seçkin çevre ekono-
mistleri olduklarını belirtiyor. İtalya’da ise riskli yapısal düzenlemelerin odağı-
nın, iş gücü piyasasının esnekliğinin artması olduğunu görüyoruz. 

Keynesyenciler hala, devlet müdahalesini işe alım politikalarını destek-
lemek için ve kendi çıkarları doğrultusunda kullanıp ülkesini zenginleştiren 
Roosevelt’in yarattığı 1930 krizine nostaljik bir bakış açısıyla yaklaşsalar da, bu 
tarz düşünceler günümüzde çok az gözüküyor. Çoğu geleneksel sol parti çarpıcı 
bir şekilde neoliberal politikalarını, finans ve kriz ilişkisiyle ilişkilendirmekten 
kaçınıyorlar ve “banka dostu” ekonomistler tarafından kesin olarak neo liberal 
politikalardan başka bir alternatif olmadığı savunuluyor. Güçler dengesinin ger-
çek yüzü, oldukça benzer ve dünyadaki trendin aksi politikalar uygulayan İtalya 
ve Yunanistan’daki yeni hükümetler tarafında açık ve rahatsız edici bir şekilde 
ortaya döküldü. İngiltere’deki koalisyon hükümetinin çok uluslu şirketlerden 
vergi kesilmesi hakkındaki en son kararı ise gösteriyor ki, bir gazetecinin de 
belirttiği gibi, artık İngiltere’nin vergi kurallarının çok uluslular tarafından ve 
onların çıkarına yapılmıyor.1 Bu davranışın açıklaması tabii ki de ortada çoğunlu-
ğun refahından daha başka çıkarları vatandaşların yarattığı politikalar olmasıdır. 
Eğer Avrupa ve Kuzey Amerika’daki güçler dengesi neo liberalizm ve onun baş 
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işbirlikçisi finansın çıkarları için kullanılırsa başkaldırma trendinin arttığını gö-
rürüz.2 Avrupa’da krizle baş etmek ve hükümetin Akdeniz Avrupası’nda görülen 
anti demokratik değişikliklerine verilen tepkilerin dozu artarken, Amerika’da 
sendikalar ve sivil toplum kuruluşları uzun süren pasifliklerinin ardından hare-
kete geçmiştir.(bkz. Feingold, Toff ve Mcgallum) Avrupa Birliği’ne üye olmaya 
aday ülkeler arasındaki ulusal politikaları neoliberal düzene entegre etme çalış-
malarında görülen farklılıklar büyük şüphe uyandırmıştır. Finansın gücüyle yüz-
leşmek her şeyden acil ve önemlidir. Bu yüzleşme ise, ön plandaki sendikalarla 
birlik olarak, yenilikçi güçlerin ittifakıyla ve hareketlilikle başarılabilinir. (bkz. 
Avrupai düzeyde birliklerin organize olma güçlükleri, Pedrina)

Bu mücadelede başı çeken dörtlü; akademi, ideoloji, siyaset ve politika, ge-
çen yılın ilk zamanlarında tartışıldı ve en az ikisi için cesaretlendirici gelişmeler 
yaşandı.3 Neoliberal politikalara karşı olan argümanlar sendikalar tarafından ak-
tif bir biçimde desteklenen alternatif siyasi programların aktif olarak tartıştığı 
konular haline geldi.(bkz. Kellermann and Segol) Kendilerini öne süren ve neok-
lasik ekonominin bittiği görüşünden faydalanan ulusal ve uluslararası heterodoks 
ekonomilerle birlikte akademik mücadele de yükselişe geçti.4 Fakat ideoloji ve 
hepsinin üstünde politika kendini çabuk toparlar. Yunanistan borç krizinin Kor-
kutucu “kültürelcilik” hesapları büyük ölçüde tekrarlandı ve bu ülkedeki işçilere 
ve işsizlere karşı uygulanan katı neoliberal yaklaşımlar yasallaştı. (Eğer borcunuz 
varsa, bu sizin suçunuzdur ve bunu ödemelisinizdir.)

Neoliberalizmin her gözden düşüşünden sonra bu kadar çabuk toparlanma-
sını  (örneğin işçilerin zararına desteklenen mali sermaye çıkarları politikaları) 
anlamak için öncelikle finans piyasasının 1980’lerden itibaren büyüyen rolünü 
ve etkisini anlamamız gerekmektedir. Sürdürülen politikalardaki mali çıkarla-
rın merkezi olan işçilerin nasıl yavaş yavaş yok edildiğini tarihte belki de en 
etkileyici şekilde Polanyi’nin The Great Transformation (1944) adlı kitabında 
görebiliriz. Fakat geniş anlamlara sahip olguları özetleyen ve mali piyasaların 
küreselleşmesini, hissedarların değerinin arttığı devrimleri ve mali yatırımlardan 
gelen gelirlerin artmasını içeren finansallaşma,  1970’lerden itibaren kapitalizmi 
derinlemesine etkilemiştir. Kar amacı gütmeyen kuruluşların, finansal kurumlar 
gibi davranmaları, üretimi ve iş gücünü yalnızca minimuma indirilmesi ve hatta 
gerekirse tamamıyla saf dışı bırakılması gereken bir maliyet yükü olarak gör-
melerinden de belli olmaktadır. Yaşanan her problemi finansla teyit etmek ve 
geçici çözümlerle “etkili piyasa hipotezi”ne bağlı kalmakla, neoklasik ekonomi 
aslında ekonomik gerçeklerin hesaplanmasındaki yetersizliğini kabul etmekte-
dir.5 Batı hükümetlerinin, sonuçları zararlı olabilecek ve teorik temelleri gözden 
düşmüş politikalarda ısrar etmelerinin sebebi mazoşistlikten başka ne ile açıkla-
nabilir? En acımasız ve acı verici olanı ise Avrupa ve Amerika’daki alternatif sol 
eksikliğinin nasıl anlaşılacağının bilinmemesidir.

Bu soruların cevaplarını ve hatta belki çözümlerini bulabilmek için, dünya ça-
pındaki yenilikçi hareketlerin Güney’de neler olduğunu ciddiyetle takip etmesi 
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gerekir. Bu öneri, mükemmel modelin bulunabileceğini, ya da Avrupa ve Kuzey 
Amerika dışındaki ülkelerin finansallaşmanın kurbanı olmadığını ima eden bir 
öneri değildir. Aksine, tarihte finansal kapitalizmin verdiği zararların baş kurbanı 
sıklıkla Güney’deki ülkeler olmuştur. Fakat bu gibi durumlar karşısında Avrupa 
tamamıyla kaybolmuş gibi görünürken,  güneydeki ülkelerin çoğu inovatif yollar 
geliştirmiştir. Dünyanın en başarılı yenilikçi partilerinden Brezilyalı PT İşçi Par-
tisi (Partido dos Trabalhadores), 19. yy’den bu yana dünya solunu her yönden 
etkileyen Avrupa ülkelerindeki sol kavramının, yaşanan krizler karşısında yeterli 
bir çözüm yolu geliştirmekte başarılı olamadığını ve neoliberalizmin güçleri kar-
şısında beyaz bayrak çektiğini belirtmiştir.

Güneydeki ülkelerin ve yenilikçi hareketlerinin ardıllarından önde olduğu 
dört ana başlığı açıklamak gerekirse bunlar;  borç denetimi, endüstriyel politika, 
maaş ve sosyal politikalar ve işçi hareketliliğidir. Bu dört ana elementin altında 
yatan ise, sömürü vasıtasıyla kendi ceplerini dolduran yüzde 1 yüzünden ekono-
mik sistemin tamamıyla adaletsiz olduğudur. Başka bir deyişle,  Kuzey’deki po-
litikacılar tarafından teklif edilen keskin düzenlemeler, geri kalan yüzde 99’luk 
kesimin yararına olacak değişimi başaracak yeterliliğe sahip değildir.

Ekvatordaki borç denetimleri, başkan Correa hükümeti tarafından ülkenin 
borçlarını açığa çıkartmak için başarıyla kullanılarak, böyle korkunç bir borcun 
bir zamanlar nasıl da inkâr edildiğine dikkat çekmeyi başardı. Başlangıçtaki kor-
kulara, ekonomik çöküşe ve mali çıkarların tahrikine rağmen, süreç oldukça 
pozitif geçti ve Avrupa’da, İrlanda’dan Yunanistan’a, birçok yenilikçi harekete 
ilham verdi.  

Birçok ilerici kalkınma ekonomisti tarafından da desteklenen borç denetim-
leri, Afrika’nın borçlarının (bkz. Boyce ve Ndikumana’nın bu kitaptaki makale-
si) asıl nedenini ortaya çıkarmak için, finansal borçların meşruiyetini sağlamak 
gibi kritik bir yol seçti ve küçük bir Latin Amerika ülkesinin bunu başarması, 
ötekiler için de cesaret ve ilham kaynağı oldu.

Sanayi politikası birkaç başarılı gelişmenin de önemli bir kısmında yer al-
mıştır. Doğu Asya’da, özellikle Güney’de birkaç ülkede Alice Amsden’in “geri 
kalan” (2001) diye adlandıracağı şey gerçekleşti. Bu, sanayileşme kalkınmanın 
ve sürdürülebilirliğin anahtarıydı.

Çin ve Brezilya gibi birkaç gelişmiş ülkede sanayileşme, ilerlemenin temeli 
olarak kullanılmış ve başarılı da olmuştur. Aynı zamanda, şimdilerde gözden 
düşmüş olan Washington Konsensüsü ile, hem Kuzey’de hem de Güney’de 
uzun vadeli ve belirsiz mali çıkarlarının baskısı altında ortaya çıkan üretken yatı-
rım umutları sanayileşmenin aksi bir yol izlemeye başlamıştır.  Sanayi politikası 
artık çarpıcı bir geri dönüştedir. Gelişmekte olan birçok ülke başarılı sanayi 
politikaları izlemekte ve finansal gücü arttırmak için yatırımlar yapmaktadır. 
Çin, bu finansallaşmayı ve sanayileşme ile ilişkisini açıkça görebileceğimiz bir ör-
nektir. Çin bu noktada,  finansallaşma ve tam serbestleşme kapsamındaki banka 
faaliyetlerinin kalkınma için ne kaçınılmaz ne de yararlı olduğunu gösterir. Fi-
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nansal kurumların üretkenliğini kısıtlamak ya da sosyal faydalara odaklanmak 
yatırım özgürlüğüne müdahale etmek değil, aksine tüm ülkelerin yapması gere-
ken şey olarak düşünülmelidir. 

Ücret yönlü iyileşmeye dair yapılan çağrılar politikacıların çoğu tarafından 
göz ardı edilirken, Brezilya, ücretlerin desteklenebilir oluğunu, yoksulluğun bü-
yük oranda azalması ve açıkça görülebilen ekonomik büyümesi ile kanıtlamak-
tadır. Gelişmekte olan ülkeler arasında, uygun bir iş arayışı, sömürücü mikro-
işletmelerin iş alanı yaratmak yerine desteklerini çektikleri eski modelin yerine 
geçmeye başlayarak, mikrofinans ve neoliberal politikalarla yoksulluğu azaltma-
yı hedefledi.(bkz. Bateman). Bunu geliştirmek için, sendikalar, işçilerini dünya 
çapında teşvik etmelidir ve işçilerin finansa karşı örgütlenme ve dayanışma çaba-
larına destek olmalıdır.  Emek bir meta değildir, çünkü çalışmak, bir maliyet de-
ğildir ve sendikalar işgücü piyasasının bozulmasının yansıması değil, çoğunluğun 
sesi olarak görülmelidir. Benzer şekilde, son derece sınırlayıcı bir şekilde sosyal 
politikaların neo-liberalizmin etkisi altında tasavvur edilmiş olmak zorundaymış 
gibi gösterilmesine de şiddetle karşı çıkılmalıdır. Bunu yalnızca metalaştırmasız 
bir mücadele ile başarabilirsiniz. Özel sektör için kamu hizmetleri, sağlıktan eği-
time, gıda ve tıbbi ilaçlara kadar artık sadece kar gözüyle bakılan bir sektördür. 
Gıda fiyatlarındaki enflasyonun finansallaşma ile arasında bulunan yakın ilişkiyi 
(ve özellikle de toplumun ihtiyaçlarının ticareti) araştıranların ne öğrenebile-
cekleri açıktır: Dünya çapında yoksulluk (Newman, 2009). Burada da yine, çok 
sayıda gelişmekte olan ülkenin girişimleri ve mücadelelerini görüyoruz. Mesela, 
Hindistan ve Güney Afrika gibi ülkelerde ilaçlar için kurulan ilham verici ulus-
lararası fikri mülkiyet hakları rejimi, belirli ilaçların üretimini serbestleştirirken, 
bazılarını ise uygun bir fiyata (özellikle HIV / AIDS için) satın alınmasını sağ-
ladı. Bu adım, binlerce ölümün önlenmesini sağladı. Bunun yanı sıra, yoksullara 
destek sağlamaya yönelik radikal girişimler, Güney’de, evrensel bir gelire (bkz. 
Marais)  sahip olabilmek için önerilen Hint istihdam garanti programı test edil-
meye ve tartışılmaya başlandı. Bu tür adımlar, neoliberalizmin sosyal ve ekono-
mik sonuçlarının göz önünde bulundurulmasını sağlayacak ve yenilikçi güçlere 
destek sağlayacak önemli adımlardır.

Son ve en önemlisi ise, geçtiğimiz son 30 yılda Güney’deki sendikaların ilerici 
değişime yapmış oldukları oldukça önemli katkılardır. Kore Cumhuriyeti’ndeki 
meslektaşları General Park’ın dikta rejimine son verirken, Güney Afrika’daki 
sendikaların ise, ırkçılığa karşı başlattıkları seferberlik oldukça başarı olmuştur. 
Her iki ülkede de, Brezilya’da da olduğu gibi, neoliberalizm, sendikaların iler-
leyici projelerini zayıflatmış - ama onları yenememiştir. Webster’in de bu ma-
kalede altını çizdiği üzere, “Küresel Güney’de insanca işi bir engel ya da destek 
olarak değil, kalkınma için kullanılması gereken alternatif bir gelişim yolu olarak 
gören yeni bir iş paradigması ortaya çıkmıştır.” Nitekim örgütlü emek, yukarıda 
tartışılan pek çok vaadin içine dâhildir. Güney’deki pek çok ülkenin sendika 
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üyeleri radikal gelişmelerde siyasi perspektifteki statükoyu ortaya çıkartmak 
için büyük bir potansiyele sahiptir ve ilerici alternatiflerle ilerlemektedir. Orta-
ya çıkan bu enerjiden belki de bir politik finansal çatışmayı başarıya ulaştırmak 
için gereken güç bulunabilir.

Avrupa ve Kuzey Amerika’da solun gözden düşmesinin telafisi olsun ya da 
olmasın, ilham almak için Güney’e doğru bakmak işçiler ve sendikalar için iyi 
bir fikir gibi görünmektedir. Bu ise, “bilgi”nin Güney’deki daha az gelişmiş olan 
ülkelere doğru aktığı inancını kırmamızı ve eski sömürgeci ülkelerin birçok geliş-
mekte olan ülkenin idealize ettiği referansı olması önyargısından kurtulmamızı 
gerektirir. 

İşçi mobilizasyonu ya da sosyal ve ekonomik politikalarla ilgili olsun, finans 
gücüne karşı savaşanların Güney’den öğrenilebilecekleri birçok şey vardır. İle-
rici alternatiflerle deneyimlenen başarılı politikalar ve hararetli tartışmalar ve 
bunları belgelemek ve işçi hareketini desteklemek için kendisini ortaya atan Kü-
resel işçi köşesi (GLC) yüzde 99’un çıkarını savunmaktadır.

Notlar

1. http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/mar/19/britains-tax-rules-
written-by-multinationals 

2. Neoliberalizm ve finansallaşma hakkında Bakınız: Fine (2011). 
3. N. Pons- Vignon: “Introduction: Bringing politics back in”, There is an alternative: 

Economic policies and labour strategies beyond the mainstream (Geneva, ILO, 2011). 
4. Bakınız: World Economics Association ( http://www.worldeconomicsassociation.

org/ ); the International Development Economics Associates (IDEAs) network 
(http://www.networkideas.org/); real World economics review ( http://www.pae-
con.net/PAEReview/ ; and the HeterodoxEconomics Newsletter (http://www.he-
terodoxnews.com/ );as well as the International Initiative for Promoting Political 
Economy (IIPPE) (http:/www.iipe.org/).

5. Belki de bunun en iyi örneği İngiliz Kraliçesi ve krizi tahmin etmekteki başarısız-
lıkları yüzünden aradığı bir grup ekonomist arasındaki şaşırtıcı değişimdir. ( http://
www.ft.com/intl/cms/3e3b6ca8-7a08-11de-b86f-00144feabdc0.pdf ).
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BÖLÜM	I

Avrupa’daki	karmaşayı	anlamak





Kriz:	Avrupalı
Sendikaların	Tepkileri

Bernadette Ségol

Avrupa’nın ekonomik krize karşı uyguladığı güncel politikalar, tasarruf planları 
ve bütçeyi kontrol altında tutma çalışmalarından oluşmaktadır.

Berlin ve Brüksel’dekilerin de üzerinde mutabakata vardıkları bu politika-
lar içeriğindeki ödemelerde ve sosyal yardımlardaki kesintiler, toplu iş sözleş-
melerine yapılan saldırılar ve ultra esnek istihdam kontratları hazırlamak gibi 
yöntemlerle birlikte günümüzde uygulanabilecek tek yol olarak sunulmaktadır.

Şu an işe yaramadığı gibi gelecekte de yaramayacak olan bu çözüm yolları 
yalnızca kalkınmayı engeller ve yeni iş alanlarının önünü kapatır. Bu tarz bir po-
litik yaklaşım şimdiye kadar felaketten başka bir şey getirmemiştir. Üstelik çoğu 
Avrupa ülkesinde milliyetçi ideolojileri ön plana çıkartıp Avrupa Birliği’nin te-
melini oluşturan birlik ve beraberliğin sorgulanmasına sebep olduğu da ortadadır. 
Bunları görmezden gelemeyiz. Hikâyenin yönünü değiştirmemiz gerekmektedir.

Her ne kadar yetkililer arasında tasarruf politikaları aleyhine sesler yük-
selmeye başladıysa da bu gibi tepkilerin çoğu Avrupa dışında gerçekleşmekte-
dir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Uluslararası Çalışma 
Örgütü’ne (ILO) göre kalkınma olmaksızın yapılan tasarrufların sonu bir çıkmaz 
sokaktır. Uluslararası para fonu (IMF) başkanı Christine Lagarde IMF namına 
endişelerini dile getirmiştir. Hatta kredi derecelendirme kuruluşları – ki bu ku-
ruluşlar kendilerine hizmet eden oligopollerdir- bile bu muhalif grubun arasında 
yerini almıştır.

Fakat mesaj maliye bakanlarına ulaşmamıştır. Avrupa Birliği Konseyinin kal-
kınma ve istihdamı geliştirmek üzere verdiği çabalar yalnızca göstermelik kal-
mış,  karşılaştığımız bu felaketin üstesinden gelebilmeye dair somut bir 
teklifte bulunulmamış, bizden önceki mali sıkılaştırma planlarının ufak ayrın-
tılarına oldukça ters düşülmüştür. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) 
sağlam bütçeler içindir, fakat mali sıkılaştırmalar toplum sözleşmesini dengeye 
oturtmak için yapılmaktadır.  

Tasarrufa karşı daha fazla tasarruf
Avrupa birliği ekonomik durgunluğa girmiştir. İşe alımla ilgili en son Eurostat 
verileri istihdamın yeni bir rekor kırdığını göstermektedir. Avrupa’daki or-
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talama işsizlik oranı %10,4’tür ki bu oranla birlikte 16,5 milyon insanın işsiz 
olduğu ortaya çıkmıştır. İşsizlik, 1998 yılının haziran ayından beri ilk defa bu 
kadar artmış, gençlerin arasında ise tıpkı bir salgın gibi yayılmış, İspanya’daki 
genç nüfusun neredeyse yarısını etkisi altına almıştır. Yoksulluk günden güne 
artmaktadır ve Avrupa’nın mevcut nüfusunun %8’i aşırı yoksulluk tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. 

Bu ümitsiz durum karşısında Avrupa birliğinin ürettiği çözüm, tasarruf poli-
tikalarıdır. 30 Ocak 2012 günü yapılan zirvede bütçe kontrolüyle ilgili yeni bir 
uluslararası anlaşma kabul edilmiş ve çeşitli yaptırımlarla da desteklenmiştir. 
ETUC, işsizlik ve iş güvenliği ile ilgili sorunlara çözüm getiremeyeceği düşünülen 
bu anlaşmaya karşı çıkmıştır. Böyle düşünülmesinin sebebi, anlaşmanın mevcut 
problemlere yalnızca hesaplanabilir şartlarda yaklaşması ve herhangi bir siyasi 
vizyona sahip olmaması idi. Sürdürülebilir, dengeli bir bütçeye dönülmesi ge-
rektiğini tabii ki de biliyorduk, ancak bütçenin dengeleneceğine ve bunun da 
tasarrufa yönelik tedbirlerle olacağına inanırsak bu yalnızca kendimizi kandır-
mak olurdu.

Tüm bunların yanı sıra yürütülen süreç demokratik de değildi. Avrupa Par-
lamentosu süreçte aktif bir rol oynamaktan acizdi. Avrupa sendikalarının savun-
duğu Avrupa sosyal demokrat bir Avrupa’ydı; bütçeci, finansal ve teknokrat bir 
Avrupa değil.

Piyasadaki bu durgunluk zaten yoksul olan toplumu daha da yoksullaştırdı. 
Eşitsizlik gün geçtikçe büyürken sosyal güvenlik eksikliği ve haksızlıklara karşı 
yapılan protestolarla birlikte çeşitli toplumsal hareketler ortaya çıkmaya başladı. 
Ulusal ve Avrupai düzeyde sosyal adalet bütün siyasi programlarda en önemli ve 
öncelikli sırada olmalıyken, Avrupa hükümetleri, özellikle de hali hazırda zaten 
zor durumda olan ülkelerin hükümetleri, tasarruf tedbirleri yüzünden sosyal 
adaleti ikinci plana atarlarsa, yoksulluk oranının daha da artması ve sosyal ve 
siyasi istikrarsızlık kimseyi şaşırtmamalıydı. 

Neoliberal yapıdaki Avrupa ekonomik yönetim modeli
Mevcut Avrupa ekonomik yönetim taslağı Avrupa Dönemi (European Semes-
ter), Euro Rekabet Paktı (Euro Plus Pact) ve Altılı Paket’ten (Six Pack) oluşmak-
tadır. Avrupa sendikaları ve üyelerinin büyük katkıları sayesinde geçtiğimiz yıl 
yasalaşan ve içerisinde toplu iş sözleşmelerini barındıran ulusal sistemlere tama-
mıyla saygı duyulacağını belirten altılı paket, geçtiğimiz yıl yürürlüğe girdi. Ben-
zer bir görüş uluslararası anlaşmada da sunuldu, fakat pek olumlu karşılanmadı.

Gerçek şu ki, Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve IMF’den oluşan 
üç başlı yönetim, ekonomik yönetimle ilgili mevzuatlarını Yunanistan, İrlanda, 
Portekiz gibi ülkelere sözde onların durumlarını kurtarmak için dayatmışlar-
dır. Bu tarz bir ekonomik yönetimin bel bağladığı şeyler genel olarak, işçi sı-
nıfı ilişkilerine ve kolektif anlaşmalarla belirlenen maaşlara müdahale etmek, 
emekli maaşı koşullarında devalüasyon, işçi piyasasında daha çok esneklik 
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sağlamak, sosyal korumayı ve grev hakkını zayıflatmak ve kamu hizmetlerini 
özelleştirmektir. Tüm bunların yanı sıra Avrupa Merkez Bankası’nın, İtalyan 
hükümetinin politikalarına kabul edilemez bir şekilde müdahale edip kamu 
hizmetlerinin özelleştirilmesi ve liberalleşmesi, ödeme sistemlerinin değişmesi, 
toplu iş sözleşmelerinin âdem-i merkezileştirilmesi, işten çıkarma ve emekliliğe 
dair kuralların yeniden düzenlenmesi ve emeklilik yaşlarının yükseltilmesi için 
ısrar etmiştir.    

Bu tür diktalar çoğu zaman görünmez harflerle, gizemli arka odalarda yapılır 
ve kaybeden yine demokrasi olur.

Kriz ayrıca ödemelerdeki düşüşün rekabet piyasasını da rahatlatıp ekono-
miye hız vereceğini ve bir kazan-kazan durumu olacağına dair bahane olarak 
görülmüştür. Fakat ETUC’a göre ödenen maaşlar ekonomik büyüme için bir 
engel değil aksine gereklidir.

Eğer ekonomik yönetim mevzuatları üzerinde rekabetçi düzenlemeler yapı-
lırken odak çalışma koşulları ve maaşlar konusuna çevrilirse, ülkeler; maaş, ça-
lışma koşulları ve genel olarak sosyal harcamalar yönünden rekabet edeceklerdir 
ve bu ağır yükü yine işçiler üstlenecektir. 

Avrupa’nın toplumsal modeli saldırı altında
Avrupa’nın toplumsal modeli, toplumsal birlik ve uyum üzerinedir. Bu model,  
II. Dünya Savaşı’nın küllerinden doğan Batı Avrupa ülkelerindeki toplumsal an-
layışın bir parçası olarak ortaya çıkmıştır ve kamu hizmetlerini, sosyal korumayı 
ve toplu iş sözleşmelerini kapsar. Fakat günümüzde, neoliberal güçler yaşanan 
krizleri öne sürerek bu modelin sorgulanmaya başlamasına neden olmuştur. Bu 
güçlere göre ekonomik iyileşmeyi yalnızca sosyal koruma ve yüksek maaşlar de-
ğil, toplumsal uyum ve dayanışma temelli model de engellemektedir. Şiddetli 
bir sosyal Darwinizm’i benimseyen, özellikle orta ve doğu Avrupa’daki bazı ül-
keler, güçlü refah ülkeleri olabilmek için yatırım yapan İskandinav ülkelerinin 
de bu rekabetin içinde yer aldığını unutmaktadır.

Toplumsal uyumu küçümsemek, siyasal istikrarı zayıflatmak anlamına gelir. 
Toplumsal tecrit ve bilinmeyen geleceğin verdiği endişe, bütün hastalıkların ila-
cı olarak ulusal, kendine yeterliliği gören popülistlerin önünü açar. Avrupa’da 
aşırı sağın yükselişi bize endişelenmek için bir sebep vermiştir. Avrupalı liderler 
ve deregülasyon savunucuları bu olguyu dikkate almalıdır çünkü alınan tedbirler 
(örneğin tasarrufa yönelik tedbirler) bu endişeleri beslemektedir.

Alternatifler mevcuttur
Avrupa birliğinin ihtiyacı olan şey, güçlü bir toplumsal boyuta sahip ekonomik 
birliktir. İhtiyacımız olan şey istihdamı ve daimi büyümeyi içeren gerçek bir 
iyileştirme planıdır. İstediğimiz şey, Avrupa’nın sadece finansal içerikli bir 
anlaşma değil, bir toplum sözleşmesi yapmasıdır.
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• Avrupa’nın, sürdürülebilir, yeşil ekonomi için yatırıma ihtiyacı vardır. Bu 
ihtiyaçlar ulaşım ve enerji sektörlerini de içermektedir.

• Avrupa’nın günümüzün önde gelen ve geleceğin parlak sektörlerine yatırım 
yapacak bir sanayi politikasına ihtiyacı vardır.

• Avrupa Merkez Bankası’nın yetkileri daha açık olmalıdır. Fiyat istikrarı, tam 
istihdam sağlamak ve üye ülkelerin mali durumlarını aynı noktaya getirmek 
amaçlanmalıdır. Siyasal borçlara karşı uygulama olasılığına çok az sahip olsa 
da “borç alacak ve verecek son mercii” tanımına sadık kalmalıdır.

• Borçların bir kısmı Euro tahvilleri olarak toplanmalıdır.
• Maaşları koruma altına alan bir anlaşma maddesi düzenlenmeli ve bu anlaş-

ma ile işçi-işveren arasındaki sözleşmelere gereken imtiyaz vermeli ve yapı-
lan mali anlaşmaların maaşlarla, karşılıklı iş sözleşmelerinin yöntemleriyle, 
kolektif hareketlerle çatışması önlenmelidir.

• Kontrollü büyüme için yasal şartlara ihtiyaç vardır. Bu da potansiyel büyü-
meyi destekleyen kamu yatırımlarını denk bütçe kuralından hariç tutmak, 
gelir getiren kamu sektörlerini finansal işlem vergisi vasıtasıyla korumak, bu 
korumayı da vergi kaçakçılığının, dolandırıcılığın ve rekabetin üstesinden 
gelmeyi vaat ederek yapmaktır. Ve son olarak da Avrupa’nın toplumsal di-
yaloguna yapıcı bir rol üstleyip ekonomiye zarar verebilecek katı ekonomik 
kanunların körü körüne uygulanmasını önlemek ile oluşturulabilir.

• Avrupa ülkeleri tarafından yapılan anlaşmalara toplumsal gelişim protokolü 
de eklenmeli ve bu sayede temel sosyal haklar garanti altına alınmalıdır.
ETUC, Avrupa’ya dair bir toplumsal sözleşme planını desteklemektedir. Bu 

tarz bir sözleşme sürdürülebilir ekonomiyi, nitelikli iş alanlarını ve sosyal adaleti 
öncelikli hale getirirken aynı zamanda eşitsizlikle de mücadele edecektir.

Ekonomik yönetimin ezici gücüyle karşı karşıya gelen Avrupa’daki sendikal 
hareketler, bu zararlı politikalara karşı harekete geçmiş ve en iyi çözümü bula-
bilmek için bir arada çalışmaya başlamışlardır.

ETUC, 29 Şubat 2012’yi tüm bu olanlara karşı durmak için ’harekete geçme 
günü’ ilan etmiştir. Bütün Avrupa’daki sendikalar o gün birleşip, istihdam ve 
sosyal haklara öncelik verilmesini talep etmişlerdir.

Bernadette Ségol, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteridir. Daha 
öncesinde ise 7 milyon çalışana sahip olan ve 300 sendikanın bağlı bulunduğu 
UNI Avrupa’nın başkanlığını yapan, Ségol’un ana çalışma alanlarından birisi 
de Avrupa’daki maaş eşitliğidir.
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Bankaları krizden sağ salim kurtarıp, birinci dalga ekonomik kurtulma tedbirle-
rini uygulamaya başlayan Avrupa Birliği üye ülkeleri 2010 yılı baharından itiba-
ren toplum için oldukça zararlı ve acımasız tasarruf planlarını yürürlüğe koyma-
ya başladı. Bu planlar, Euro Rekabet Paktı ve yeni mali sıkılaştırma ile yeni bir 
safhaya geçen, Avrupa birliği düzeyinde gittikçe artan eşgüdümlü politikalardan 
kaynaklanmaktadır. Makroekonomik dengesizliklere karşı savaşma bahanesiy-
le ortaya konulan bu mekanizmalar, yürürlüğe girmiş ve böylece Avrupa Birli-
ği yetkililerinin genel toplumsal parçalanma baskısını arttırmasını sağlamıştır. 
Açıkça görüldüğü üzere, sosyal partnerlerin (işçi ve işverenlerin) birbirlerinden 
bağımsız hareket etmelerini (ki bu sosyal partnerlik Avrupa Birliği’nin yapı taş-
larındandır) sorguya açık hale getiren bu yoğun maaş kesintileri, Avrupa ülke-
lerindeki emeklilik yaşının yükselmesine neden olurken, bir yandan da ulusal 
borçları kontrol altına alacak kanunları getirmiştir. Bu tutum yalnızca toplumda 
oldukça büyük yankılar uyandırmamış, aynı zamanda ekonomiyi Euro’yu da ris-
ke atan bir çıkmaza sokmuştur.

Avrupa İşçi Sendikası Konfederasyonu 2011 yılının Mayıs ayındaki 
kongresinde, hüküm süren bu neoliberal ekonomik politikalara karşı olduğunu 
bir kez daha belirterek, bir değişim talebinde bulunmuştur. Euro bölgesini kriz-
den kurtarmanın kabul edilebilir tek yolunun ekonomik büyümeyi hızlandırırken 
aynı zamanda da makroekonomik dengesizliklere ve borçların kademeli olarak 
düşürülmesine yönelik tedbirler alınması olduğunu bildirmişlerdir. Avrupa Sen-
dikalar Konfederasyonu (ETUC), yeni, yeşil ve sosyal bir anlaşma çağrısı, geniş 
bir yatırım planını, Euro tahvillerini önemseyen, Avrupa Merkez Bankası’na “borç 
alınacak ve verilecek son mercii” yükümlülüğü veren ve düşük karbonlu sanayi 
politikalarını (ki bu politikalar finansal işlem vergisini de içermektedir) destek-
leyen mali yenilikler içermekteydi. Yunanistan örneğinde de olduğu gibi açıkça 
görülmektedir ki zor durumdaki ülkelerin bu kısır döngüden kurtulması, Avrupa 
Birliği tarafından finanse edilecek ve Marshall Planı’na benzer bir kapsama sahip 
olan tatmin edici bir finansal iyileştirme planı olmadan mümkün değildir.

ETUC, aynı zamanda finansal anlaşmaların ve Euro bölgesinin, özellikle 
maaş ve emeklilik konularında, derinlemesine bir düzenlemeden geçirilmesini 
talep etmiştir. 


