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Turkiet: Facklig kamp

Under oktober har många turkiska vänstergrupper proteterat mot IMF. Fackföreningen DISK deltog också. Dagen innan protesterna sköts
deras ordförande Süleyman Çelebi i benen, under ett attentat, som Çelebi är övertygad om var politiskt motiverat.

Den turkiska fackföreningsrörelsen möter svåra hinder och
fackligt arbete är förenat med
stora risker. Nyligen utsattes
fackföreningen DISK:s ordförande Süleyman Çelebi för ett
attentat då han sköts i benen:
– Man får betala ett högt
pris för att vara fackligt ansluten i Turkiet, säger han till
Arbetaren.

Det var bara några veckor sedan
Süleyman Çelebi, ordförande för
DISK, sköts med ﬂera skott, i fackförbundets egna lokaler i Istanbul.
Çelebi överlevde och gärningsmannen greps. Enligt den ofﬁciella versionen var motivet till dådet
ett personligt gräl, något som
Çelebi förnekar. DISK har krävt
att polisen ska undersöka om politiska motiv kan ligga bakom dådet,
men har inte fått något gehör.
Attentatet ägde rum bara dagar
innan vänstergrupper, däribland
DISK, och tusentals aktivister protesterade mot IMF som hade möte
i Istanbul. Polisens ingripande
ledde till att en affärsinnehavare,
som inte deltog i demonstrationerna, dog av den intensiva tårgasbesprutningen. Situationen i Turkiet har därmed varit minst sagt
turbulent den senaste månaden.
DISK, Revolutionära Arbetarfackens Konfederation, är det mest
inﬂytelserika radikala fackförbundet
i Turkiet. DISK bildades 1967, och
Çelebi som har varit politiskt aktiv
sedan 1960-talet och även har suttit
i fängelse för sitt fackliga arbete,
menar att DISK har en viktig roll i

5 200 aktioner i 181 länder på
samma dag för det kryptiska
budskapet 350. Det låter osannolikt, men i lördags hände
det. Då samlades klimatrörelsen till vad som har beskrivits som den största politiska
aktionsdagen någonsin.

– När jag stod på Times Square i
New York i lördags och såg bilder
strömma in från världens alla hörn
på de stora skärmarna, såg jag äntligen hur en klimatrörelse ser ut –
och den var mångfaldig och kreativ och vacker.
Orden kommer från författaren och aktivisten Bill McKibben,
talesperson för nätverket 350.org,
som tagit initiativ till den globala
aktionsdagen på FN-dagen den
24 oktober. I konkurrens med
antikrigsprotesterna 2003 var det
förmodligen den största politiska
aktionsdagen någonsin med
hundratusentals deltagare.
Bill McKibben stod där och såg
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”En global klimatrörelse är möjlig”
bilder på cykelparader från
Köpenhamn och San Francisco,
på tusentals människor som marscherade i Bogotá och Katmandu,
i Addis Abeba och Mexico City,
Togo och Seattle. Han såg när
kyrkorna i Barcelona ringde 350
gånger, studenter iklädda 350tröjor som reparerade översvämningsdrabbade hus i Manilla,
aktivister som protesterade mot
kolkraft, på schweiziska bergsbestigare med 350-fanor
Sammanlagt har över 15 000
aktionsbilder skickats in till
350.org och många finns för
beskådan på hemsidan.
– Tillsammans har vi visat världen att en global klimatrörelse är
möjlig och vi har satt en ny, djärv
dagordning för FN:s kommande
klimattoppmöte i Köpenhamn.
350 är nu målet för klimatåtgärder
och världens ledare måste möta
det.
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En av de 5 200 aktionerna runtom i världen, vid pyramiderna i Giza, Egypten.

