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Dünya işçileri, bilişimle 
ö r g ü t l e n m e l i
İnternet ve sosyal medyanın küresel işçi örgütlenmesi ve 
direnişinde önemine işaret eden ABD’li aktivist Zeltzer, 
örgütlemenin yolunun yeni teknolojilerden geçtiğine 
dikkat çekti. Teknolojinin, küresel dayanışmanın zeminini 
oluşturduğunu belirten Zeltzer, bilişim işçilerinin uluslararası 
bir ağ geliştirmesi gerektiğini vurguladı.
Fatma Ağaç

ABD’li aktivist, Uluslarası İşletme 
Mühendisleri Sendikası (International 
Union of Operating Engineers- IUOE) 

üyesi Steve Zeltzer, işçilerin teknolojiyi 
örgütlenmek, kapitalizmin ise sendikalaşmayı 
önlemek için kullandığını söyledi. 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara 
Şubesi tarafından 5 Mayıs 2012’de düzenlenen 
“Bilişim teknolojileri kapital ve emeğin 
dönüşümü” konulu toplantıda, teknolojik 
dönüşümler ışığında emek örgütlenmesinin 
önündeki engel ve olanaklar tartışıldı. 
EMO Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen 
toplantının  moderatörlüğünü yapan EMO 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Taylan Özgür Yıldırım, teknolojik devrimin, 
kapitalist üretim ve emek süreçlerinde 
önemli dönüşüm yarattığını bildirdi. İletişim 
teknolojilerinin kitleselleşmede önemli bir 
araç olduğuna değinen Yıldırım, işçi sınıfının 
dönüşüm ve örgütlenme pratiklerine bilişim 
teknolojilerinin etkisini anlattı.

Toplantının davetli konuşmacısı olan 
LaborTech’in kurucu ve yürütücüsü Steve 
Zeltzer,  İnternet ve sosyal medyanın küresel 
işçi örgütlenmesi ve direnişinde çok önemli 
olduğunu belirterek “Emek hareketinin 
küresel çapta örgütlenmesi ve dayanışma 
zemininin oluşturulması için yeni teknolojiler 
büyük önem taşıyor” dedi. 

TEKEL işçilerinin yeni teknolojileri 
kullanması Türkiye için bir milattı
İşçi sınıfının dünyanın birçok bölgesinde hak 
mücadelesi verdiğini anlatan Zeltzer, bu 
mücadelelerin birbirinden haberdar olmasının 
küresel dayanışma zemininin oluşturulması 
açısından önemini dile getirerek sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“Mısır fabrika işçilerinden Çin’de çalışan 
işçilere kadar her yerde İnternet aracılığıyla 
bağlantı kurulmaya başlandı. TEKEL işçilerinin 
mücadelesi yeni teknolojilerin kullanılması 
bakımından Türkiye için bir milattı. ABD’de 
de TEKEL işçilerinin mücadelesi heyecan 
yaratmıştı. Dünyanın her tarafında verilen bu 
mücadelelerin tek bir mücadele olduğunu 
görmemiz gerekiyor. Yeni teknolojiler, bu 
farklı emek mücadelelerinin birbirinden 
haberdar olarak deneyimlerini paylaşması 
ve mücadelenin uluslararasılaşması 
bakımından büyük önem taşıyor. Ancak 
teknolojinin kullanılması, iki taraflı bir bıçak. 
İşçiler mücadelelerini anında videoya çekip 
herhangi bir sansür olmaksızın küresel bir 
şekilde dünyaya duyurabiliyor,  hikâyelerini 
anlatabiliyorlar. Öte yandan cep telefonları 
aynı zamanda işçilerin nerede olduğunu takip 
etmek için de kullanılabilir. Örgütlenmeye 
çalıştığınız zaman bu araç yoluyla takip 
edilebilirsiniz.” 

İşçilerin İnternet ve sosyal medyayı kullanma 
konusunda iyi olmadıklarının altını çizen 
Zeltzer, işçilerin bu konuda eğitilmesi 
gerektiğini belirtti. İnternet üzerinden sunulan 
işçi eylemlerinin medya ambargosunu 
kırdığını, kapitalistlerin ise işçilerin İnternet 
üzerinde bir araya gelmelerini engellemeye 
çalıştıklarını vurgulayan Zeltzer konuşmasına 
şöyle devam etti:
“Tüm dünyada ortaya çıkan yeni iletişim 
teknolojileri, küresel açıdan yeni bir 
dayanışmanın zeminini oluşturmaya başladı. 
Kapitalist medyanın bize karşı uyguladığı 
haber ambargosunu YouTube, Twitter vs. 
araçları kullanarak aşabiliyoruz. 
Özellikle Afrika’da; Afrika’nın belli 
kesimlerinde, nüfusun yüzde 5’inin iletişiminin 
olduğu yerlerde çalışan göçmen işçiler, 
kendi cep telefonlarıyla dünya ile bağlantılı 
durumdalar. Bu insanların İnternet kafeleri 
kullanarak birbirleriyle iletişimleri mümkün. 

1995 yılında Taşıma ve Genel İşçiler Birliği 
Liverpol’da bir grev örgütledi ve İnternet’te 
dayanışmanın gerçekleşmesi ilk kez bu grevde 
gerçekleştirildi. Avustralya’ya kadar uzanan 
dayanışmanın sağlandığı bir grev yaşandı.”

“Örgütlemenin yolu yeni 
teknolojilerden geçiyor”
Teknoloji işçilerinin kendi yaptıkları işin 

kontrolüne sahip olmadıkları, bazı bilişim 
firmalarının sendikalaşmayı engellemek 
için dışarıdan geçici işçi aldığını ifade eden 
Zeltzer, bilişim işçilerinin uluslararası bir 
ağı bulunmadığına işaret ederek bunun 
geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD’de grev örgütlemek ve sendikalaşmak 
isteyen işçilerin “facebook” ve “twitter”i 
kullandıklarını belirten Zeltzer, patronların da 
aynı sosyal medyayı eylemlere katılanları işten 
kovmak için kullandığını kaydetti. Zeltzer, 
insanların, çalışan işçilerin bu araçların daha 
etkin olarak kullanımı konusunda eğitilmesi 
gerektiğini vurguladı. Yeni teknolojilerin 
kapitalist sınıfın icat ettiği araçlar 
olduğunu, işçi sınıfına demokratik haklarını 
kapitalistlerin sunmayacağını belirten Zeltzer, 
“Bir yeni dünya düzeni kurulacaksa bu 
yeni dünya düzeni işçiler olacaksa bizim de 
İnternet’I, teknolojiyi kullanmaya ihtiyacımız 
olacak. İnşa edeceğimiz emek hareketi için 
bu teknolojilere ihtiyacımız var. Yüz yüze 
gelmeyen, ortak bir mekânda çalışmayan 
işçileri örgütlemenin yolu yeni teknolojilerden 
geçiyor. Elbette işçi sınıfı kendine özgü 
araçları da geliştirmek zorunda” diye konuştu. 
Uluslararası İşçi ve İletişim Festivali 
LaborComm 2012 için davetli konuşmacı 
olarak Türkiye’ye gelen Zeltzer,1983’ten beri 
emek temalı televizyon programları hazırlayor 
ve belgeseller çekiyor. 
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