
hızlandırdı. Krize karşı acil taleplerimizin yükseltilmesi için işçilere mücadele çağ-
rısında bulunuyoruz. Kriz nedeniyle işten atılan işçi kardeşlerimizin mücadele-
sine destek olmaya çalışıyoruz. UİD-DER, işli-işsiz, taşeron-kadrolu, sendikalı-
sendikasız tüm işçilerin sınıf çıkarları ekseninde birleşerek sermaye sınıfına karşı 
mücadelesini yükseltmek için çaba sarf ediyor. Biliyoruz ki, işçi sınıfının hiçbir 
bölüğü tek başına kurtuluşunu sağlayamaz.

Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşin!

Emperyalist savaş, ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk ve açlık, kapitalist sistemin 
barbar yüzünü ortaya seriyor. İnsanlık ve doğa sermayenin sultası altında yok 
oluşa sürükleniyor. İnsanlığı ve doğayı bu yok oluştan kurtaracak yegâne güç 
dünya işçi sınıfıdır. Kapitalizm kendiliğinden değil ancak dünya işçi sınıfının ve-
receği kararlı mücadele sayesinde yıkılabilir. Bütün ülkelerin işçileri önünde du-
ran yegâne seçenek mücadele etmektir. Zincirlerimizden başka kaybedecek bir 
şeyimiz yok, kazanacağımız koca bir dünya var!

Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği!

UİD-DER Nedir, 
Neyi Savunuyor?

Uluslararası İşçi
Dayanışması Derneği
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UİD-DER Nedir, Neyi Savunuyor?
Uluslararası İşçi Dayanışması Derneğimiz UİD-DER, çeşitli işkollarında faaliyet 
yürüten İşçi Öz-Eğitim Grupları tarafından 2006 Haziranında kuruldu. İşçi Öz-
Eğitim Gruplarını oluşturan mücadeleci-öncü işçiler, uzun yıllar sendika tabanla-
rında, fabrikalarda, grev ve direniş yerlerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiler. 
İşçi sınıfının ruhuna uygun bir disiplinle yapılan çalışmalar ve kesintisiz sürdürü-
len faaliyetler meyvesini UİD-DER ile verdi. Sahip olduğumuz bu mevziyi ulus-
lararası düzeyde güçlendirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

UİD-DER işçi sınıfı içinde planlı, disiplinli ve sabırlı çalışmalarla hedeflerine doğru 
kararlı adımlarla yol almaya çalışıyor. Kuruluşundan bu yana işçi semtlerinde ve 
fabrikalarda yürüttüğümüz azimli çalışmalar sonucunda, UİD-DER çeşitli sanayi 
bölgelerinde temsilcilikler açmış bulunuyor. İşçi Dayanışması bültenimizi 2008 
Nisanından bu yana her ay düzenli olarak yayınlayarak binlerce işçiye ulaşan 
bir işçi kürsüsü oluşturduk. İşçi sınıfının hak ve çıkarlarını, örgütlü mücadelesini 
yükseltmek için faaliyetlerimizi daha fazla işçiyle buluşturmaya devam ediyoruz.

UİD-DER Yürüyor Mücadele Büyüyor!

UİD-DER işçi sınıfının ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan mücadele tarihini 
sendikalı ve sendikasız tüm işçilere aktarmak amacıyla eğitim çalışmaları düzen-
liyor. Her ay düzenlenen bu eğitim çalışmalarında işçi sınıfının mücadele tari-
hinden, güncel, siyasal ve ekonomik gelişmelere dek çeşitli konularda sunumlar 
yapılıyor. Bu çalışmalarda işçi sınıfının doğuşu, ulusal ve uluslararası mücadele 
deneyimleri, emperyalist savaşlar ve faşizm tehlikesi, kapitalist krizler gibi belli 
başlı konular İşçi-Öz Eğitim Gurupları tarafından işleniyor. Eğitimler canlı su-
numlar eşliğinde slaytlar, şiirler ve müziklerle desteklenerek başarıyla gerçekleş-
tiriliyor. Eğitim faaliyetlerimizi temsilciliklerimizin yanı sıra çeşitli işkollarında ör-
gütlü sendika şubelerinde sendikalarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Birçok genç işçi 
arkadaşımız bu etkinlikler sayesinde, işçi sınıfının ulusal ve uluslararası mücadele 
deneyimlerinden haberdar oluyor ve bu sayede sınıfına olan güvenini tazeliyor.

UİD-DER’in kuruluşundan bu yana, işçi sınıfının dayanışma ve mücadele kül-
türünü geliştirmeye yönelik çeşitli kültürel faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Dernek 
şubelerimizde gitar, bağlama, folklor, resim ve müzik kursları organize ediyo-
ruz. İşçi sınıfının kolektif kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla tiyatro, film, müzik, 
koro, şiir, basın, kitaplık kolu çalışmaları ve futbol turnuvaları organize ediyoruz. 
Etkinlik materyallerinin hazırlanması, sunum, teknik ekipmanların kullanılma-
sında bütünüyle faaliyetlere katılan işçi arkadaşlarımız görev alıyor. Fabrikalarda 
geçen uzun mesai saatlerinin dışında bir araya gelerek ön hazırlıklarımızı gerçek-
leştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalara çeşitli fabrikalardan katılan birçok işçi karde-
şimiz, sınıfının mücadele kültürüyle tanışmanın özgüveni ile mücadeleye atılıyor.

Derneğimiz bünyesinde işçiler tarafından oluşturulan UİD-DER İşçi Tiyatrosu, 

çeşitli oyunlarının yanı sıra Türkiye ve dünya işçi sınıfının 1 Mayıs, 15-16 Ha-
ziran gibi tarihsel deneyimlerini de oyunlaştırarak sahneye koydu ve bugünün 
genç işçi kuşaklarıyla yeniden buluşturdu. Ayrıca, UİD-DER bünyesinde kuru-
lan Yıldızlara Özgürlük Müzik Grubu da grev ve direniş yerlerinde, şenliklerde 
mücadele ezgilerini seslendiriyor. UİD-DER Kadın Komitesi ise kadın işçilerin 
sorunlarına eğiliyor, direnişçi kadın işçilere desteğini sunuyor, çeşitli direniş ve 
grevleri ziyaret ederek işçilerle dayanışmasını ortaya koyuyor.

Derneğimiz UİD-DER, sendikal mücadeleyi bürokrasinin pençesinden kurtar-
mak ve sendikalarda mücadeleci sınıf sendikacılığı anlayışını hâkim kılmak için 
var gücüyle çalışıyor. Çeşitli sektörlerde grev ve direnişler yürüten sınıf kardeş-
lerimize dayanışma ziyaretleri organize ediyoruz ve mücadelelerine omuz veri-
yoruz. Fabrika ve işyerlerinde yürüttüğümüz çalışmalarla, işçilerin örgütlenme 
mücadelesini büyük bir sabır ve disiplinle ilerletmeye çalışıyoruz. İşçi ve emek-
çileri ilgilendiren çeşitli konularda kampanyalar düzenleyerek sınıf kardeşlerimizi 
bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye ve duyarlı kılmaya çalışıyoruz. İş güvencesinin 
sağlanması için, iş cinayetlerinin önlenmesi için, iş saatlerinin kısaltılması için, 
ücretlerin yükseltilmesi için mücadele ediyor, eylemler örgütlüyoruz. İşçi sınıfının 
ulusal düzeyde verdiği mücadeleyi uluslararası dayanışmalarla güçlendirmek de 
başlıca hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Mücadele Birliği!

UİD-DER’li işçiler olarak sınıf mücadelesini sadece ulusal değil uluslararası dü-
zeyde de örgütlemek gerektiğine inanıyoruz. Bizler, sermayenin küreselleştiği ve 
tüm dünyayı avucunun içine aldığı bugünün koşullarında, sömürücü sınıfların 
işçi ve emekçileri bölmek için kışkırttıkları ulusal, dinsel, ırksal, cinsel, her türlü 
ayrımcılığın karşısında duruyoruz. Bizler, işçi sınıfının uluslararası bir sınıf oldu-
ğuna ve bu yüzden de hem birliğinin hem de mücadelesinin uluslararası düzey-
de sağlanması gerektiğine inanıyoruz.

Dünyayı kan gölüne çeviren emperyalist savaşlara karşı, işçi sınıfının enternasyo-
nalist çıkarlarını temel alarak, çeşitli faaliyetler sürdürüyoruz. Gerek katıldığımız 
mitinglerde, gerekse düzenlediğimiz eğitim etkinliklerinde emperyalist savaşların 
ancak işçi sınıfının uluslararası mücadelesiyle durdurulabileceğini ve dünyaya 
barışın işçi sınıfı iktidarı ile geleceğini kararlılıkla dile getiriyoruz. Ulusların kendi 
kaderlerini tayin hakkını savunan işçiler olarak, Kürt halkı başta olmak üzere tüm 
ezilen halkların ulusal-demokratik mücadelesini haklı buluyor ve destekliyoruz. 
Burjuvazinin halkları birbirine düşman eden milliyetçi ve şovenist fikirlerine karşı 
enternasyonalist fikirlerin işçi hareketi içinde yerleşmesi için mücadele veriyoruz.

Kapitalizmin neden olduğu kriz, işçi sınıfının kaderinin tüm dünyada aynı oldu-
ğunu bir kez daha gösterdi. UİD-DER kriz döneminde fabrikalar ve sendikalarda 
olan çalışmalarını, “krizin faturasını patronlara ödettirelim” şiarıyla bir kat daha 


