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1. Kriz ve Hollanda’da durum 

 

Federasyonumuz 24. kongresine girerken yaşadığımız ülke olan Hollanda da gündemler 

yoğun ve karmaşık bir şekilde yaşanmaktadır. Yaşadığımız ülke olan Hollanda ve onun bağlı 

olduğu yapılanma olması bağlamında Avrupa Birliğindeki bazı gelişmeleri inceleyip 

önümüzü görmeye çalışacağız.  

 

2009 yılında da kapitalist sistemin yapısından kaynaklı olarak periyodik bir şekilde ortaya 

çıkan ekonomik kriz tüm dünyada olduğu gibi Hollanda da derinleşerek devam etti. Hollanda 

ekonomisi 2009 yılında %4 küçülme yaşadı. İşsizlik ise 500 binlere dayandı ve gittikçe artış 

gösterecegi tahmin edilmekte. İşsizlik oranları gerek yerli emekçiler gerekse de göçmen 

emekçiler açısından içaçıcı değil. Yerliler için 2008’de %3.5 olan oran 2009’da %5 lere, 

göçmenler için ise 2009’de %8 den 11’lere yükselmiştir. Göçmen ve yerliler açısından bir 

kıyaslama yapıldığında ise oran göçmenler aleyhine 2 katından fazladır. Sadece bu iki 

gösterge bile ekonomik krizin boyutlarını ortaya koymakta yeterlidir.  

 

Emperyalist tekellerin temsilciliğini yürüten Balkenende IV hükümeti de daha öncesinde 

olduğu gibi 2009 yılında da emekçilerin omuzlarına yükü bindirmeye devam etmiştir. Sosyal 

hak gaspları ve baskı yasaları çıkmaya devam etmektedir. Örneğin AOW (emeklilik) yaş 

sınırı yükseltilmek istenmekte, öğrencilere hibe olarak ödenen burslar (studiefinanciering) 

borca çevrilmeye çalışılmaktadır. Bankalara devlet kasalarından milyarlar akmaya devam 

ederken, emekçilere ise cefası düşmektedir. 2010 yılından itibaren yıllık 35 milyar Euro 

bütçeden kısıntı yapılacağı açıklanmıştır. Ne varki bu planları hayata geçiremeden 

Balkenende IV kabinesi şubat ayında düşmüştür. Kabinenin düşmesine Afganistan’daki 

Hollanda askerlerinin geri çekilme noktasındaki anlaşmazlık ya da CDA ve PvDA arasındaki 

güvensizlik sebep olarak gösterilse de bu gerçekliği yansıtmamaktadır. Esas mesele 

Hükümetin ve politik partilerin halk kitlelerinin gözünde güven kaybetmesidir. Seçimler 

aracılığıyla uygulayacakları sosyal hak gasplarına yeniden “meşrutiyet” kazandıracaklardır. 

Emekçilerin sadece %30’u politik partilere güven duymaktadır. 6 mart 2010’da yerel belediye 

meclisi seçimleri yapılmıştır. Aşağıdaki belediye meclis seçimlerine ilişkin tablo (kaynak 

http://www.verkiezingensite.nl) yeralmaktadır. 

 

 

 
Belediye meclis 

seçimleri 2010 

  Toplam nüfus 15707190  

 

     

 Parti yada groep Oylar Oy oranı Oylar Oy oranı 

CDA 972.139 14.8 % 1.177.450 17.0 % 

PvdA 1.029.138 15.7 % 1.604.484 23.2 % 

SP 272.426 4.1 % 372.606 5.4 % 

VVD 1.015.416 15.5 % 941.573 13.6 % 

PVV 50.514 0.8 % - - 

GROENLINKS 430.151 6.6 % 399.323 5.8 % 

ChristenUnie 247.834 3.8 % 254.748 3.7 % 

D66 529.766 8.1 % 187.383 2.7 % 

SGP 116.193 1.8 % 114.129 1.7 % 

Partij voor de 

Dieren 

19.656 0.3 % - - 

Trots op 

Nederland 

80.867 1.2 % - - 

ChristenUnie/SGP 66.671 1.0 % 71.760 1.0 % 

Leefbaar Lokaal 153.884 2.3 % 175.136 2.5 % 
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Nwe Comm 

Partij-NCPN 

2.176 0.0 % 2.596 0.0 % 

Fryske Nasjonale 

Partij 

26.811 0.4 % 24.755 0.4 % 

Lokale Onafh 

Groep 

1.394.140 21.2 % 1.178.026 17.1 % 

Lokale Progr 

Groep 

146.510 2.2 % 151.475 2.2 % 

Lokale Prot/Chr 

Groep 

10.502 0.2 % 8.897 0.1 % 

Overigen 2006 0 0.0 % 246.559 3.6 % 

     

Boş/geçersiz 0.5%  0.4%  

Toplam katılım 53.9%  58.3%  

Tablo 1. Hollanda belediye meclis seçimleri oy sonuçları 2010 

 

Bu tablonun kısa bir analizini (bütünlüklü değil) yaparsak koalisyonun büyük ortaklarının oy 

kaybı yaşadığı görülecektir. Ayrıca sağcı ve ırkçı söylemlerle ortaya çıkan partilerin (PVV ve 

Trots op Nederland gibi) oy oranlarındaki artış dikkat çekmektedir. Irkçılık her kriz 

döneminde egemenlerin emekçileri bölme ve hedef şaşırtma amaçlı kullandıkları bir olgudur.  

Hatırlanırsa PVV Avrupa parlemento seçimlerinde 4 koltuk almıştı. Bu tablodan çıkarılması 

gereken en önemli sonuç, halk kitlelerinin büyük ortaklara (PvDA ve CDA) duyduğu 

güvensizliktir. Diğer bir husus ise toplam katılım oranın düşük olması ve geçen döneme 

(2006) göre de düşmesidir. Bu durum bir anlamıyla kitlelerin siyasete duyduğu güvensizliği 

yansıtmaktadır. Bu yukardaki oranlar önemli  oranda erken genel seçimlere de yansıyacaktır. 

Bu konudaki düşüncelerimizi federasyon olarak yönelimimiz kısmında açmaya çalışacağız. 

 

2009 yılı seçimler yılı oldu denilebilinir. Avrupa parlementosu üyeleri için haziran 2009’da 

seçimler yapılmıştı. Bu seçimlerde en büyük fraksiyonu 265 üye ile “Avrupa Halk Partisi” 

olarak adlandırılan Hrıstiyan muhafazakarları oluşturmaktadır. Ardından 184 üye ile 

“Sosyalistler ve Demokratlar” takip etmektedir. 

 

2009 yılı ve 2010 yılının başlangıcı ayrıca protesto, miting ve grevlerle adından söz 

ettirecektir. 2009’da Hema çalışanları esnek çalışma koşullarına karşı greve gitmişlerdir. Yine 

2009’da TNT-Post firmasında işten çıkartmalara ve ücretlerin düşürülmesine karşı grev ve 

eylemler yapılmıştır. Yine ekim 2009’da Leiden şehrinde belediye emekçileri özelleştirmelere 

karşı greve gittiler. 30 mart 2009’da yine 500 temizlikçi işçisi düşük ücretleri, ağır çalışma 

koşullarını ve hakaretleri protesto için greve gitmiştir. Yine AOW yaşının yükseltilmesine 

yönelik FNV çağrısı üzerine 4 büyük şehirde protesto eylemleri gerçekleştirilmiştir. Aynı 

şekilde bir çok AB üyesi ulkesinde de bir çok ciddi mücadeleler verilmiştir.Yine öğrenci 

burslarının tasfiyesine yönelik çeşitli üniversilerde işgal eylemleri gerçekleştirilmiştir. 2009’ 

diğer bir gündemi meşgul eden mesele de Hollanda’da DSB (ABD’deki abileri kadar büyük 

ve hacimli olmasa da) adlı bankanın batması meselesidir. Bu gündemle ilgili de bir çok 

spekülasyon ve seneryolar üretiliyor. Burada bu bankanın batmasında ilk önce bankanın çok 

yüksek kazançlar sağlayacak şekilde kontratlar (konut ipotekleri) imzalaması gündem yapıldı 

ve ardından bankanın batacağının, müşterilerin paralarını çekmelerinin  dillendirilmesi ve en 

sonu likidite sorunu sonucu banka iflasa sürüklendi. Ancak burada dikkati çeken nokta diğer 

bankaları kurtarmak için uğraşan hükümetin neden bu bankayı kurban ettiğidir? Bunun 

sorulmasının nedeni şurda yatıyor:  Eğer bu bankanın haksız bir şekilde kazançlar sağladığı 

ortaya çıkmış olsaydı, aynı şekilde diğer haksız kazanç yapan bankaların da araştırılması 

gerekecekti. Bu da Hollanda banka sitemine olan güveni azaltacaktı, dolayısıyla küçük bir 

kurban vermek en iyi yöntemdi. Diğer bir gündem de Kraliçe gününde Hollanda kraliyet 

ailesine yönelik suikast girişimiydi. Bu girişimde 8 kişi hayatını kaybetti ve  on civari insan 
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ise yaralandı. Olayın hemen akabinde yabancı kökenli birinin yapmış olabileceği olasılığı 

küvvetlice dillendirildi. Bu vahim olay bile yabancı düşmanlığına yönelik kamuoyunun nasıl 

da kolay yaratılabileceğini göstermektedir.  

 

2. Federasyon olarak yönelimimiz 

 

Bütün bu grev, protesto ve eylemlilikler emekçilerin hak alma konusunda daha fazla 

mücadeleci olmaları gerektiği ve olacaklarını göstermektedir. İşten çıkarmalar artmıştır ve 

giderek daha da artacaktır. Sendikalarda örgütlenen emekçilerin sayısı artmıştır. Her ne kadar 

sendika yönetimleri grev gibi işçilerin en güçlü silahını kullanma yönünde zafiyet gösterse de 

örgütlülüğün gücünü ortaya koyması açısından önemlidir. Hollanda açısından 2010 yılı 

önemli gelişmelere gebe olacaktır. Bu hem seçimlerin olması açısından hem de ekonomik 

durumun emekçi kitleleri etkilemesi açısından böyledir. Konfederasyoumuz ATIK yeni 

sürece daha güçlü cevap verbilmek için Proğram kongresi gerçekleştirecektir. Bu kongrenin 

ön adımı olarak ta 3-4 Nisan 2010’daki ATİK-Proğram Kongresine Hazırlık Konferansı 

yapılacaktır. Bu hazırlık konferans taslağından bir kesiti alıntılamak seçim olgusunun geldiği 

evre ve zorluğu anlamamıza yardımcı olacaktır.  

 

“Avrupa ülkelerinde göçmenler ve demokratik göçmen örgütlenmeleri seçimler sürecine nasıl 

iştirak etmelidirler sorusu herkesin kafasını kurcalamaktadır. Parlamenter mücadelenin 

miyadı sınıf bilinçli ve örgütlü devrimci işçiler açısından nettir. Ancak geniş emek cephesi ve 

halk katmanları açısından parlamenter mücadelenin etkisi ve misyonu henüz yeterince 

netleşmiş değildir. Avrupa’da demokrasi ve sosyal kurtuluş  istikametinde parlamenter 

mücadelenin yönlendirici etkisi halk nezdinde halen bir bütün tükenmiş değildir. Bu nedenle, 

özellikle yerli ve göçmen emekçiler ve onların demokratik örgütlenmeleri, bu mücadele 

biçiminden kendi koşulları ölçüsünde faydalanmaya çalışmaktadırlar.  

 Sürece politik müdahalelerde bulunma, kamuoyunu siyasi bakımdan etkileme ve mücadelenin 

bir okulu olarak parlamento mücadelesi deneyiminden yararlanma anlamında ciddi fırsatlar 

sunmaktadır bu alan. Ama aynı zamanda kendi içinde tehlike ve sapmaları da 

barındırmaktadır. Biz, son yıllarda çok etkili olmasakta, seçim süreçlerine müdahil olmaya 

önem veriyoruz. Ve açık politik mücadele de zemin ve mevzi kazanmaya çalışma ve egemenlik 

ilişkilerini siyasi açıdan teşhir etme anlamında bir düşünüş ve pratik sergilemeye çalışıyoruz. 

Özellikle göçmen meclisleri, muhtarlık ve belediye meclisleri, eyalet ve federal meclislerin  

seçimlerine göçmenlerin ilgisi ve katılımı hızla artmaktadır.  

Üstelik Avrupa’nın burjuva ve küçük burjuva parti ve örgütleri göçmenleri çoktan çok önemli 

bir oy potansiyeli olarak keşfetmiş durumdalar. Göçmen kökenli vatandaşlar burjuva sağdan 

burjuva sola ve radikal soldan küçük burjuva-liberal sola ve hatta ırkçı-faşist partilere kadar 

geniş bir yelpazede seçim süreçlerine katılmakta ve onlara oy vermekteler.” 

 

Seçimler meselesine bakış açımız ATIK proğram kongresinden sonra daha bir somut ortaya 

konacaktır. Bu sürece kadar olan bakış açımız:  gerek içerisinde çalışma yürütülmesi gerekse 

oy verilmesi bağlamında asgari olarak emekçilerin/işçilerin haklarının savunulduğu ve 

korunduğu ve bunun yanısıra göçmenlik noktasında ırkçı ve negatif söylem ve tutumları 

olmayan kurumların ve partilerin tercih edilmesidir. Bu partiler içerisinde faliyet yürüten 

arkadaşların HTİF’in göçmenlik politika ve çalışmalarını bütünleyen, kurumlarımızı ilerleten 

bir tarzla hareket etmesi gerekmektedir. Ayrıca şu an Hollanda’da aktif olarak 

desteklediğimiz bir politik parti bulunmamaktadır. Seçimlerde daha önce koalisyonda bulunan 

partileri, emekçilerin bir çok haklarını gaspetmeleri ve hayat standartlarını 

kötüleştirmelerinden kaynaklı desteklememekteyiz. Birey olarak anti-faşist, demokrat ve 

dürüst kişiliğe sahip, göçmen ve emekçiler için yararlı olabilecek adaylar desteklenebilir. 
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Yukardan aşağıya konfederasyonumuz ATIK’ten federasyonlara ve alt birimler olan dernek 

ve komiteler olmak üzere bir çok konuya kafa yormamız, güncel sorunlara yeni ve doyurucu 

çözümler üretmek zorundayız. Göçmenler olarak bir çok ayrımcı politikalarla yüzyüze 

kalacağımız ve ekonomik krizin yükünü en ağır bir şekilde çekme durumunun olduğunu 

görmeliyiz. Bu anlamda alanımız Hollanda özgülünde birincil görevimizin kurumlarımızın 

örgütsel olarak daha güçlü hale gelmesi gerektiği görülmelidir. Bütünü oluşturan 

federasyonumuzun gücü parçaları oluşturan dernek ve komitelerin güçlendirilmesiyle 

mümkün hale gelebilecektir. Bütün her zaman parçaların aritmetik toplamından daha 

güçlüdür. Bunu gerçekleştirmenin yolu ise küçükten büyüğe doğru, adım adım ilerleme 

perspektifiyle mümkün olabilecektir. İlk önce yaptığımız çalışmaların gerekli olduğunu 

kavramalı ve daha sonrasında ise doğru taktik politikalarla harekete geçmeliyiz. Dernek ve 

komitelerimiz pratik içerisinde daha sağlam bir birlik göstererek hareket etmeli, geçmişte 

çevremizde daha aktif olarak varolan, ancak süreç içerisinde zayıflayan ilişkiler nedeniyle 

bizden biraz daha uzaklaşan üye ve çevrelere gitmeliyiz. İki derneğimizin de yer sorunu 

gündemde durmaktadır. Bu sorunları çözmeye çalışmalıyız. Daha önceleri nicel gücümüzden 

dolayı daha kolay baskılanma yaratıp çözebileceğimiz bu sorun şu günlerde daha da zor 

çözülebilecek durum almıştır. Ciddi ve sabırlı bir çalışma yürütülerek çözülebilecektir.  Diğer 

bir önemli sorun deneyimlerin yeni arkadaşlara aktarılması sorunudur. Kurumlarımızın 

geleceği gençliğin önünün açılması ile olacaktır. Tüm derneklerimiz bu sorunda genç 

arkadaşları yönetimlere hazırlayarak gerek taze kan akışını sağlamalı gerekse de YDG’li 

gençlige sahip çıkarak kurumlarımızı güçlendirmelidir. Yine keza adım adım da olsa ilerleyen 

Yeni Kadın-Hollanda örgütlülüğümüz oluşturulmaktadır. Toplantılarını düzenli yapan bir 

duruma taşınacaktır. Yeni Kadın ve YDG, ATIK Genel konseyin aldığı ve federasyon olarak 

benimsediğimiz karar doğrultusunda daha fazla derneklerle birlikte ve koordineli bir şekilde 

çalışmalıdır.  Yerli ve göçmen örgütlerle ilişkiler yakalanmalı, güçlendirilmeli ve kalıcı hale 

getirilmelidir. Hiç bir anti-faşist kurum (yerli ve ya göçmen) sayı ve etki gücünden dolayı 

küçümsenmemelidir, ilişki yakalamak için çaba gösterilmelidir.  Yine diğer önemli bir mesele 

federasyonumzuzun gündeme müdahale gücünün arttırılması meselesidir. Bu konu da 

çözmemiz gereken ihtisaslaşma ve kadro sorunun bir parçasıdır. Zamanının büyük bir 

bölümünü federasyonun çalışmalarına ayırabilen uzman çalışan kadroları orta vadede 

yaratarak bu sorunu önemli ölçüde çözebiliriz. 

 

En önemli sorunumuz yerel ve birim çalışmalarımızı asgari düzeyde işler hale kavuşturmak 

için yoğunlaştırılmış bir çalışma içerisine girerek bir atılım yaratmamız  zorunluluktur. 

Dernek ve komite çalışmalarımızı çalışır bir yapıya kavuşturmak için de  kitlelerle bağlarımızı 

yeniden geliştirmemizle ilintilidir. Yoksulluğun, işsizliğin ve adaletsizliğin had safhaya çıktığı 

bir dönemde bizim sürekli kan kayıp etmemizin tek nedeni kendimizi kitlelerden tecrit 

etmemizdir. Kendini kitlelerden tecrit eden bir örgütün geleceği çok fazla uzun olmayacaktır, 

kitleden bihaber bir kitle kurumu olamaz. Bundan dolayı önümüzdeki dönemde aşağıdaki 

önerileri somut hale getirerek önümüzdeki yıl yoğunlaşacağımız görevleri netleştirmeliyiz. 

 

1. Faaliyet yürüttüğümüz  alanlarda, krizden kaynaklı  işten çıkarmalara, grevlere ve 

organize edilen yürüyüş ve gösterilere katılarak demokratik tepkimizi sokağa taşıyarak 

yeni ilişkiler yakalama çabasına girilmelidir. 

2. Faaliyet yürüttüğümüz alanlarda, göçmen emekçilere yönelik geniş ajitasyon 

propoğanda çalışması yürütülmelidir. 

3. Faaliyet yürüttüğümüz alanlarda, yerel ve göçmen demokratik kurumlarla sıkı bağlar 

kurarak ortak hareket etme olanaklarını yakalamak için bir yönelime girilmelidir. 
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4. üretime katılan arkadaşlarımızın sendikalara üye olmasını ve sendikalar içerisinde 

faaliyet yürütmelerini sağlamalıyız. 

5. Dernek yönetim kurulları ve komitelerimiz gündeme müdahale etmek ve faaliyetlerini 

düzenli organize etmeleri için yönetim ve üye toplantılarını düzenli yapar hale 

kavuşturulmalıdır. 

6. Gençlik ve Kadınlar faaliyetini geliştirip güçlendirmek için özel bir yönelim dahilinde 

hareket edilmelidir. 

7. Federasyon yönetim kurulumuz yukarıdaki bu yönelime göre bir yıllık plan 

hazırlamalıdır. 

 

 

 

BİRLİK-MÜCADELE-ZAFER 

 

YAŞASIN ATİK-HTİF-YENİ KADIN-YDG 

 

23. HTİF DÖNEM YK    

 


