TIE-Hollanda bağımsız ve demokratik bir
sendikal hareketin inşa edilmesi ve
güçlendirilmesi için çalışmaktadır. TIE
uluslararası bir ağın bir bileşeni olarak
sendikal aktivistlere eğitim, destek ve
tavsiyeler vermektedir. TIE bu projeleri,
birlikte çalıştığı yerel sendika ve taban
örgütlenmeleri ile beraber farklı ülkeler ve
bölgelerde hayata geçirmektedir. TIE,
Hollanda’da Nieuw Vakbeweging’e (Yeni
Sendikal Hareket eski FNV) bağlı farklı
sendikalar ile sıkı bir işbirliği içerisindedir.
TIE, Hollandalı sendika üyelerini aktif bir
şekilde uluslararası dayanışma projelerine
dahil etmeye ve bu sayede Hollanda ve
başka ülkelerde pratikte kazanılan sendikal
deneyimleri ve geliştirilen fikirleri karşılıklı
değişime çaba harcamaktadır.
TIE’a göre yapısal yoksulluk sadece
ekonomik bir sorun olmaktan çok politik bir
sorundur. Yoksulluğun sebebi eşit olmayan
güç dengeleridir. Güçlü bir işçi hareketi ve
tabandan yapılanmış bir örgütlenme, bu eşit
olmayan güç dengesini değiştirecek
konumda olmalıdır. TIE’ın üzerinde durduğu

konulardan biri, direkt olarak işyerindeki
çıkar müdafaasını güçlendirmek ve bunun
yanı sıra, genel olarak sivil toplumun
güçlenmesini teşvik etmektir. Doğal olarak
da, bu çalışmanın merkezinde sendikalar yer
almaktadır. Toplumsal eşitsizlikle ancak
işçileri işyerinde örgütlemek isteyen ve bunu
yapabilen ve gerçek anlamda işçilerin
çıkarlarını koruyan bir sendikal hareket
mücadele edebilir.
TIE’ın bakış açısına göre demokratik bir
sendikanın karar alma mekanizmaları da
temsilcilerin seçimi de demokratik olmalı ve
her çalışan/üye’nin erişebileceği kontrol
mekanizmaları ile açık ve şeffaf bir bilgi akşı
olmalıdır. Tüm bunların yanı sıra sendika;
sosyal statüsü, işin cinsi, eğitim seviyesi, iş
sözleşmesinin şekli, işçinin cinsiyeti, cinsel
yönelimi, yaşı, engeli ve sendikaya üye olup
olmadığına bakmaksızın tüm çalışanların
haklarını eşit şekilde savunmalıdır. Bu
demek oluyor ki sendikalar kendi bünyesi
içerisinde bulunan azınlıkları da eşit şekilde
savunmalıdır. Kullanmış olduğu yöntemler
ile TIE, yenilikçi ve tabandan başlayan bir
sendikal yapılanmayı desteklemektedir. Bu
yaklaşıma göre işyerindeki işçilere , pratik
ihtiyaç ve isteklerini tanımlama ve bunları
müzakere edebilme konularında destek
sağlanmaktadır. Bu şekilde TIE, işçilerin
katılımı ile sendikal yapıların
demokratikleşmesini hedeflemektedir. TIE
ağı birlikte çalıştığı yerel bağımsız

sendikalar ve işçilerin taban örgütlenmeleri
ile beraber projeler yürütmektedir.
Bu projeler aşağıdaki konulara
yoğunlaşmaktadır:
• İşyeri ve sendika temsilcilerinin eğitimi
• İşçilerin kendi aralarında ve değişik
ülkelerden sendika temsilcileri ile
tecrübe ve bilgi alışverişinde
bulunmaları
• Ortak sendikal stratejilerin geliştirilmesi
ve uygulanması.
‘Dünya çapında demokratik bir sendikal
hareketin güçlendirilmesi’ hedefi
doğrultusunda TIE, özellikle şu konularda
çalışmalar yürütmektedir:
• Serbest ticaret bölgesindeki işçilerin
konumu
• Genç işçilerin konumu
• Toplumsal cinsiyet ve LGBT işçilerin
konumları
• Kurumsal sosyal sorumluluk
• Sendikaların taban örgütlenmelerinin
güçlendirilmesi
• Uluslararası dayanışmayı
güçlendirmek, ör. sosyal medya
kullanımı ile
Birlikte çalıştığı örgütlerle beraber TIE birçok
ülkede projeler yürütmektedir. Bu ülkelerden
birkaçı; Fas, Gana, Meksika, Arjantin, Şili,
Brazilya, Honduras, Guatemala, Türkiye,
Beyaz Rusya, Rusya, Malezya, Tayland, Sri
Lanka, Endenozya ve Kamboçya’dır.

Karides ayıklayıcıları
Fas’ın, özellikle Avrupa Birliği’nden kolaylıkla
ulaşılabilen kıyı bölgelerinde (Tanger,
Kazablanka, Larache, Tetouan) serbest
ticaret bölgeleri yaygınlaşmaktadır . Fas
hükümeti yabancı yatırımcıları çekmek için
Avrupa Birliği (Avrupa- Akdeniz serbest
ticaret anlaşması) ve Birleşmiş Milletler ile
serbest ticaret anlaşmaları yapmıştır. Bu
bölgede çalışan işçiler ise neredeyse
tamamen örgütsüzdür. Fas hükümeti
yabancı yatırımcılar için en uygun atmosferi
yaratma çabasında olduğu için, bu serbest
bölgede çalışma koşullarının kontrolünün
çok eksik olduğu ve bazen de hiçbir
kontrolün olmadığı görülmektedir. Bu
serbest bölgelerde Hollandalı karides
ayıklama firmaları bulunmaktadır. Fas
toplumu bu firmaları genelde ‘ kötü şirketler’
olarak tanınmakta ve buralardaki çalışma
şartları ne Fas’ta ne de Hollanda’da tam
anlamıyla bilinmemektedir. 1 Temmuz
1990’da Hollanda’da evde karides ayıklamak
yasaklandığında, Zoutkamp’tan Heijploeg ve
Volendam’dan Klaas Puul firmaları bu
ayıklama işlerini Fas’a taşımışlardır.
Heijploeg bu işe Tetouan’da TK Fish adı
altında başlamıştır ve şu anda karides
ayıklayan 2000 elemanı bulunmaktadır;
Klaas Puul ise kendi adı altında Tanger’de
işe başlamıştır ve şu anda 2500 elemanı
bulunmaktadır. Şu an Fas’ın kuzey
bölgesinde aşağı yukarı 8000 kadın işçi,
Hollandalı firmalar veya Hollandalı firmalara

bağlı taşeron şirketler için karides
ayıklayıcısı olarak çalışmaktadır.

Serbest Ticaret Bölgeleri
‘Kadın karides ayıklayıcıları’ projesi
toplumsal cinsiyetin yanı sıra TIE’ın
çalışmalarının ikinci bir alanıyla da
örtüşmektedir: Serbest Ticaret Bölgeleri.
Son on yılda, endüstriyel üretimin büyük bir
kısmı gelişmekte olan ülkelere kaymıştır.
Büyük uluslararası firmaların yanı sıra küçük
çaplı üreticiler de faaliyetlerini, üretim ve
eleman masraflarının en düşük olduğu
bölgelerde gerçekleştirmektedirler.
Buralarda işçilerin çalışma koşulları genelde
çok kötü durumdadır. Belirli bir kaç sanayi
sektöründe; örneğin tekstil sanayiinde,
balık/kabuklu ürünler işleme sanayiinde ve
elektronik/araba parçalarının ambalajlama
sanayinde işlerin büyük bir kısmı genelde
kadınlar ve gençler tarafından yapılmaktadır.
TIE çalıştığı örgütler ve sendikalarla
beraber, değişik ülkelerde bu serbest ticaret
bölgelerinde çalışan ve genelde
örgütlenmemiş veya örgütlenmekte sıkıntı
çeken bu işçileri desteklemektedir.

Beyaz Rusya’da
toplumsal cinsiyet sorunu
Beyaz Rusya’da şu an oluşmakta olan
demokratik sendikal hareketin güçlenmesine
yönelik çalışmanın yanı sıra TIE, bağımsız
demokratik sendika BKDP içerisinde
kadınların liderliği konusunda da destek

vermektedir. TIE-Hollanda BKDP’deki
kadınların konumlarını güçlendirmek
amacıyla bu ağı eğitimler ve seminerler ile
destekler. Bu etkinlikler bilinçlendirme ,
emek ve kadın hakları, pratik becerilerin
geliştirilmesi ve stratejik karar alma
konularını içerir. 2006 yılında BDKP ile FNV
Sendikası iştirakçıları ve TIE-Hollanda’dan
bir ekibin de aralarında olduğu bir kadınların
karşılıklı değişim programı
gerçekleştirmiştir. Bu değişim programı
sonucunda kadınlar, bazı konuların
kendilerini erkek meslektaşlarından daha
çok ilgilendirdiğinin ve ancak içinde
bulundukları sendika örgütlenmesinde daha
aktif bir hale gelirlerse bu konuların
gündeme alınacağının farkına varmışlardır.
Şu anda bu konu üzerinde yoğun bir çalışma
yürütülmektedir.

Aktif Sendika Üyeleri
TIE’ın Hollanda içinde ve dışında, yürüttüğü
projelerin merkezinde aktif sendika üyeleri
bulunmaktadır. Bunun sebebi, aktif sendika
üyelerinin hem işleri hakkında hem de
sendikaları hakkında en fazla pratik bilgiye
sahip olmaları ve işçiler arasında birebir bilgi
alışverişinin etkin ve faydalı olduğunun
saptanmasıdır. Özellikle konu uluslararası
firmalarda çalışan işçilerle ilgili olduğunda,
aynı şirketlerde çalışan aktif sendika üyeleri
arasında değişim programlarının olağanüstü
faydalı olduğu görülmüştür; çünkü diğer
ülkelerde çalışan işçiler ile birlikte şirket
hakkında daha fazla bilgi sahibi olarak ortak

bir strateji geliştirme olanağı yaratılmaktadır.
Kakao projesi, bunun nasıl işlediğini ve
neden bu kadar önemli olduğu gösteren iyi
bir projedir.
Kakao dünya çapında bir ticarettir ve
Hollanda, kakao sektöründe dünya çapında
bir rol oynamaktadır. Hollanda’da yerleşik
kakao işleme firmaları Dutch Cocoa Ecom,
Cargill ve ADM dünyanın en modern
firmaları arasında bulunmaktadır ve
Amsterdam dünyanın en büyük kakao
limanıdır. Aktif sendika üyelerinden Bas
Witte ve Bart Bruijn, 2008 yılından beri
kakao projesine dahildirler. Brazilya’da
bulunan kakao sektöründeki aktif sendika
üyeleri ile bilgi ve deneyim değişiminde
bulunarak çalışmış oldukları uluslararası
şirketlere kafa tutabilmeyi
hedeflemektedirler. Daha da güçlenmek
amacı ile bu arada Gana’ya da bir açılım
olmuştur. Aktif sendika üyeleri ilk kez
2008’de Brazilya’ya gitmişlerdir. Hollanda’da
‘üretimi haritalama’ adı altındaki bir
çalıştayda öğrendikleri bir yöntemle
şirketlerinde gerçekleşen üretim sürecini
kağıt üzerine döken Bas ve Bart, bunların
sonuçlarını Brazilya’da bulunan aynı
şirketteki aktif sendika üyeleri ile karşılıklı
paylamışlardır. Bas: ‘ bu çok zor ve çok da
heyecan vericiydi. Müzakere yapmayı ve
birşeyler anlatabilmeyi ve bunları bir çizgi
doğrultusunda yapmayı öğrenmen
gerekiyor.’ ‘Ama bu haritalama bizi bağlayan
unsurdu’ diyor Bart. Farklı dil konuşmamıza

rağmen haritalama sayesinde yine de
konuşabiliyorsun, konuşulan şirketi tanıyor
ve hangi üretimden bahsettiklerini
biliyorsun’.
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