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·ve 60' 1arda refah sürekli artıyor,
Ü konutlar her gü n biraz daha .nıo
dcrnleşiyor, tat i ller uzuyor ve emek lı ayI ıkiarındaki farklılıklar azaldıkça azalı
yordu . O zamanlar "isveç bi.r ~ef~rm ülkesi yd i. Bugün ise tüm yönetıcde rın kemer
sıknıa, ta sarruf ve kısıntıdan başka bir şey
söylemediği bir toplumda yaşıyor uz. Ve
bu tür söz ler siyasal kararlara dönü ş tü ğü zaman hep toplumdaki güçsüz
gruplar za rar görmekte ve bütün yük bu
grupların om uzlarına yüklenmektedir. Ayrıca " rek or y ılların " acı gerçekleri şimdi
ortaya ç ıkma k ta , o yılların; çev re kirlenmesi, eşya edi nme hastalığı , tekdüze işler
ve planlama s ı kötü yapılmış konutlar gibi
kalıntılarını birçok insan ş imdi farketmektedjr.
isveç'teki sendikal i st işçi hareketi
SAC, içinde bulunduğumuz bunalımdan
kurtulabilmemiz için savaş ıma başlama
nın zamanı gel diği inancındadır . Bu yoldaki kilometre taşları ise se ndikal demokrasi, öz yönetim ve sosyalizmdir.
Açık adı isveç ' işçil e ri Merkez Örgütü olan SAC bir yandan örgüt içi demokrasi ve se nd ika l konularda ye rel karar
hakkı ilk esi ni uygula ya n, bir ya ndan da,
insanlara, ge rek iş ye ri gerekse serbest zaman larında kendilerini ilgilendiren tüm
so runlarda özgürce karar verebilme ve
tavır takınma olanağı hazırlamış, dayanışma , sayg ı ve adaletin geçerli olduğu
sosyalist bir toplum yaratmak için çaba
harcayan bir sendikadır.

SAC -

demokratik
bir sendika

SAc

demokrasi konusunda, öt ek ı
1 se ndikalar gibi sad ece önemli bayramlarda genel sözler söy lemekle
yetinmemektedir. SAC demokrasiyi örgütün tüm düzeylerinde günlük se ndi kal
çalışmalarda uygulam aktad ır .

Yerel karar hakk1 sendikalist hare-

ketin temel taşlarından biridir. Birkaç
sözcükle özetleyecek olursa k, bu hak, ö r_gütün tüm birimlerinin, kendi çalışmaları y 
la ilgili işlerde karar v~rme yetkisi ne sahip olması demektir. Orneğin iş y erlerin
deki ş ubelerimiz herhan gi bir federasyon
yönetim kurulunun onayı gcrekmeksizin,
grev kar a rı al ma ve yere l s özleşmeler imza lama yetkisine sah iptir. SAC bağımsız
lığı, kendisine karşı bağlılık duygusundan yoksunluk biçiminde yorumlamamaktadır.
"Sözleşmeler oylamaya!" parola s ı
SAC içeri si nde gerçekle ş tirilmiş bir pa-

roladır. Görüşmeler yo luy la va rılan öteki
anlaşmalar için geçerli ilkeye göre de ilgili üyelerin onayı alınmadıkça bu tür
anlaşmalar yapılamaz. Kurultay döneml erinde ortaya çıkan, ödentilerin artırılma s ı
ve sendika görevlilerinin atanması gibi
diğer
önemli
sorunlar
da
örgüt
içeri sinde genel oylamaya gidilerek karara bağlanmaktadır.
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i~siz likle s,l\'tl~ırn
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i~~iz _.1\ L ı ~on yılliuda sürekli

obraı.. ar1mı~t ı r. Tüm tahminler bu gidi-

*i n !'.1dece devum etmesi dcgi 1. aynı ZJ n and.ı h ızının da artac.ığını göstermektedir. Öre ' and,m i~si z lik oranı kadınlar ve
gençler gibi ~imdiden zor durunıda olan
gruplarla. Norrbotten vb. gibi eskiden beri sömürülen bölgelerde daha da büyük
bir hız la artmaktadır . Toplumun geleceği
olan genç lerin i~ pi' asası ndan uzak l aşt ı
rıl masından ve hidroelektrik santralleri ,
madenler ve orman yönünden zengin
Norrbotten'in tüm kaynaklarının kurutulmasından daha çılgınca bir şey düşünu
lebilir mi?
SAC bu sorunların " piyasa güçlerine " bırakılamayacağı , bunl a rın i şçi hareketi tarafından çözülmeye ça lış ılmas ı
gerektigi inancındadır. Işletmelerin işçi
sayı. ı nı artı rmala rını talep ederken, bir
yandan da çalışma süresinin azaltılma
sını ı tiyoruz.

toplumun, özelli kle
lnm ll lıın i ,·ı •ri s iııdek i brcın ş l ;ırciJ ve bun.ılıın içt•rbindck i yerlerde özerk yönctim için iş koopcr;ı t ifleri vb. gibi dcnemelt'ri her türlü yoldan desteklemesine
büyük önem vermektedir.
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SAC ve çevre sorunları

SAC

sendi kal hareketin, k~ynak l a
/ rı çcırç ur eden ve clogaya zarar veren denetimsiz bir ge l işmeyi hiçbir
direnç göstermeden kabu l elmesinin ya nlı ş o lduğunu işin taa baş ı nda vu rgu l amı ş
tır . Ça rp ık ve k ı sa süreli maddi çıka rl a r
yüzünden gerçekleri göremeyecek bir durum" d ü şmemeli y iz .
As lında çevre temi zli ğiy le ilgi li

talepler ancak sendikal hareket tarafından
desteklendikleri zaman ağırlık ve önem
kazanabilir. Çünkü asıl suçlu, kural olarak, karlarını sürekli olarak artırma peşinde koşan ve kısa sürede karsız bir
iş gibi görünüyorsa da çevre sağlığı açı
sından çok gerekli olan tesisiere yatırım
yapmak istemeyen sanayi sektörü ve özel
işletmelerdir.

SAC, tüm işletmelerde, iş çevresi
olduğu kadar dış çevrenin de iyileştiril
mesi amacıyla kullanılacak çevre fonları
kurulmasını ve bu fonların işçiler tarafın
dan yönetilmesini talep etmektedir.
SAC nükleer enerji üretimine son
verilmesini istemekte ve Secure reaktörleri ve uranyum ocakları gibi, bizi bu enerji
türüne bağımlı duruma getiren girişimle

re karşı çıkmaktadır.

federasyonu
uçakla yapılan ilaçlamalara ve büyük
işletmelerin ormanları tahrip etmelerine
SAC'ın

ormancılık

karşı çıkmaktadır.

Sendikalistler, ayrıca, yerel düzeyde,
çeşitli
bağlamlarda
çevre
hareketiyle işbirliği yapmaktadır.

SAC uluslararast
dayanışma yanlistdır

S

üper güçlerin birbirlerini atom silahlarıyla tehdit ettiği ve üçüncü dünya
ülkelerinin emperyalist güçler tarafın
dan ezildiği günümüzde
işçi hareketinin,
,
bakış açısını sadece lsveç' le sınırlamanıa

