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Mücadelemizde Haklı ve Kararlı Olduğumuz İçin Hükümetin Hedefindeyiz!

On yılı aşan iktidarında devletin bütün kurumlarını denetimi altına almak için akla hayale 
gelmeyecek yöntemleri “ustalıkla” uygulayan AKP iktidarı, giderek otoriterleşen yönetim 
anlayışıyla tüm emek ve demokrasi güçlerine, sendikalara, tüm muhaliflere yönelttiği saldırılarını 
son hızla sürdürüyor. 

AKP’nin inşa etmeye çalıştığı yeni düzen, her alanda sınırsız sermaye egemenliğine dayalı, 
yoksulluğu, işsizliği, güvencesiz ve düşük ücretli çalışmayı, doğanın ve yaşamın talan edilmesini, 
neredeyse nefes aldığımız oksijenin dahi paralı hale getirilmesini esas alıyor. 

İktidarın zulmü karşısında boyun eğmeyen, hakları ve özgürlükleri için mücadele eden 
sendikacılar, kadınlar, öğrenciler, kalemini sermayeye satmayan gazeteciler, bilim insanları, 
doğanın katledilmesine karşı sesini yükselten yaşam savunucuları iktidarın baskı ve şiddet 
politikalarının hedefi haline getiriliyor. 

Geçtiğimiz yıllar boyunca gündeme gelen emek karşıtı saldırı yasaları, emekçilere ve onların 
örgütlü mücadelesine yönelik baskılar, kamu emekçilerine yönelik ayrımcı yaklaşımlar ve daha 
birçok uygulamaya kararlılığı ve örgütlü gücüyle karşı duran KESK’i, engellenmesi gereken bir 
hedef haline getirdi. 

Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumakla, geliştirmekle görevli her sendikanın, her 
konfederasyonun yapması gereken sendikal faaliyetlerimiz, özellikle son bir yıldır ardı ardına 
yapılan operasyonlarda itibarsızlaştırılmaya, kriminalize edilmeye çalışılmıştır. Sendikal 
örgütlenme faaliyetlerimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz eylem ve etkinliklerimizin “suç” 
olarak gösterilmesi sonucunda 59 yönetici ve üyemiz bugün demir parmaklıklar ardındadır. Ancak 
ülkemize “dünyada hapisteki sendikacıların en fazla olduğu ülke” utancını yaşatanlar bununla da 
yetinmek istememektedir. 

Son olarak 19 Şubat tarihinde 28 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, içlerinde 
konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın yönetici ve üyelerinin de bulunduğu toplam 154 kişi 
gözaltına alınmıştır. 19 Şubat sabahı çok sayıda üye ve yöneticimiz, sadece KESK’e bağlı 
sendikalarda faaliyet yürüttükleri için, daha önce defalarca tanık olduğumuz görüntüler eşliğinde 
gözaltına alınmıştır. 

KESK olarak kamu emekçilerinin sınırlı iş güvencesine dahi göz koyanlara karşı sesimizi 
yükselttiğimiz, ülke genelinde başlattığımız örgütlenme kampanyasının birinci gününde 
gerçekleştirilen bu operasyonun daha önecekiler gibi kesinlikle tesadüf olmadığını çok iyi 
biliyoruz.

Bizler biliyoruz ki; sömürü ve yağmaya karşı emeğin hakkını, emperyalizme karşı bağımsızlığı, 
savaşa karşı barışı, ırkçılığa ve şovenizme karşı hakların kardeşliğini kararlılıkla savunduğumuz, 
baskı ve sömürü düzeni üzerine kurulu bu köhne düzene karşı her koşulda direneceğimizi ifade 
ettiğimiz için bu tabloyla karşı karşıyayız. 

AKP, yandaş yapamadığını işlevsizleştirmek, işlevsizleştiremediğini izole etmek, izole 
edemediğini susturmak, susturamadığını ise yok etmek istemektedir. Onlar için artık, kendisinden 
olmayan herkes, bertaraf edilmesi gereken, potansiyel bir tehdittir. İktidarın kendisi gibi 
düşünmeyenlere yönelik her hamlesi bu temel politika etrafında hayata geçirilmektedir. 

AKP, KESK’i ve bağlı sendikalarımızı toplumun çoğunluğunun gözünde itibarsızlaştırmaya, sendika 
binalarımızı sanki birer “suç merkezi”ymiş gibi göstermeye çalışmaktır. Baskıların KESK’i ve bağlı 
sendikalarını kamu emekçilerinin gözünde sendikacılık dışında işlerle uğraşan merkezler olarak 
göstermeyi, KESK’ten uzak tutmayı, yandaş sendikalarına yöneltmeyi hedeflediği açıktır. 

Bizleri hükümetin belirlediği sınırlar içinde ‘mücadele’ etmeye, hizaya getirmeye çalışanlar nasıl 
bir yanılgı içine düştüklerini görmek istiyorlarsa, mücadele tarihimize bakmaları yeterlidir. Bizleri 
baskı altına almaya çalışan, haklı mücadelemizden döndürmeyi amaçlayan her türlü hukuk dışı ve 
fiili uygulamaların karşısında geçmişte olduğu gibi, bugün de sesiz kalmayacağımız bilinmelidir. 

Yıllardır tüm baskı ve engellemelere rağmen sürdürdüğümüz onurlu mücadelemize gölge 
düşürmek isteyenler, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar başarılı olamayacaklardır. İnsanca bir 
yaşam, demokratik bir Türkiye mücadelesi yürütmek, iş güvencesi başta olmak üzere en temel 
haklarımıza sahip çıkmak suçsa, biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz. 
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