ÇOCUKLARIMIZA ONURLU BİR GELECEK
BIRAKMAK İSTİYORUZ.

TARIM ORKAM-SEN

YA SİZ!
Geleceğimiz üzerinde söz sahibi olmak, yetki sahibi
olmak ve karar sahibi olmak istiyorsak;
Bütün ezilenler birlikte, tüm inkârcı ve antidemokratik
uygulamalara karşı durmak istiyorsak;
Savaşa ve ranta değil, sağlığa, eğitime, tarıma, özcesi
emekçiye ve halka bütçe istiyorsak;
Ormanlarımızın, meralarımızın, zeytinliklerimizin
yağmalanmamasını, tarım ve hayvancılığımızın
geliştirilmesini istiyorsak;
GDO’lu ürünler soframızda olmasın diyorsak;
HES’lerle, barajlarla, termik-nükleer santrallerle çevre
ve doğamız tahrip edilmesin diyorsak;
Emeğimizin sömürülmesine karşı DUR diyorsak;

TARIM ORKAM-SEN’de örgütlenelim.

Sendikal örgütlenme, emekçilerin sadece kendi
sorunlarını ortadan kaldırmaları için değil, onların
ortak çıkarlar etrafında, aynı hedefler doğrultusunda
hareket etmesinin olanaklarını yaratmak açısından
da önemlidir.
Yüzyılı aşan mücadele tarihimiz bizlere, hak ve
özgürlüklerin ancak ve ancak emekçilerin birleşik ve
kararlı mücadelesi ile kazanılabileceğini göstermiştir.
Kitlesel gücü korumanın ve geliştirmenin, yıllardır
savunduğumuz talepleri kazanıma dönüştürmenin
yolu, örgütlenmeyi geliştirmek, doğru ve etkili tarzda
işletmekten geçmektedir.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ
YAŞASIN TARIM ORKAM-SEN
YAŞASIN KESK

Siyasal, etnik, kültürel, inançsal, sosyal hiçbir
kimliksel farklılıkları red etmeden, tüm kimliklere
saygılı demokratik, tüm toplumu kapsayan ve
kitleleri kucaklayan, sınıf perspektifini hedef alan bir
sendika ve sendikal örgütlenmeye tarafız.
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UMUDUMUZU BÜYÜTMEK İÇİN
BİRLİKTEYKEN DAHA GÜÇLÜYÜZ

Sendika “ hakkını korumak isteyenlerin bir araya geldiği yer” dir.
Emekçilerin ekonomik, sosyal, demokratik,
kültürel, siyasal hak ve çıkarlarını kazanmak, koruma ve geliştirmek amacıyla oluşturulmuş sendikalar,
sınıf mücadelesinin aracı ve zemini olarak devletten,
sermayeden ve onun kurumlarında bağımsız örgütlerdir.
İşveren; kendi siyasi düşüncesi etrafında oluşmuş bir sendika ve iş yaşamı ister. Bunun için de
kendine yakın, büyütüp beslediği “Sarı Sendikalar”
oluşturur.
Buna karşın; gücünü emeğin örgütlü gücünden
alan, gerektiğinde “grev” aracını kullanmaktan çekinmeyen, çalışanın haklı taleplerini karşılamadan
masadan kalkmayan, çalışanın örgütlü gücü olan
sendikalar hem işverene hem bu tip sendikalar karşı
mücadele yürütür.
Emek-Sermaye, Emekçi-İşveren temel çelişkisi
üzerinde yaklaşım gösterir.

Neden Örgütlenme:
Kapitalizm bireyleri bencil insanlar olarak yetiştirmeyi hedefler.
Onları hiçbir zaman gerçekleşmeyecek sahte
umutlarla çalıştırmaya ve yaşatmaya uğraşır.
Birbiriyle, yan yana çalıştığı arkadaşlarıyla rekabet içine sokar, ona güvenmemesini öğütler.
Emekçiler, kendilerine ve potansiyel güçlerine yabancılaşırlar. Çevrelerinde yaşanan olaylar ve
olgular arasında bağ kurmaları engellenir.
GÖRÜNTÜ İLE GERÇEK ARASINDAKİ İLİŞKİ
ANCAK
ÖRGÜTLENME YOLUYLA KURULABİLİR.

Sendikal Örgütlenmede Sorunlar:
Çalışma ilişkilerinin değişmesi ve istihdamın parçalanması (kadrolu, sözleşmeli, 4/b’li, 4/c’li,
targelli, taşeron, ücretli),
Emekçilerin arasındaki rekabet ve buna bağlı olarak dayanışma duygularının zayıflaması,
Sendikal örgütlenmenin ihtiyaç olarak görülmemesi,
Sendikaların örgütlenmeye yönelik politikalarının
olmaması,
Örgütlenme faaliyetlerinde sürekliliğin ve düzenliliğin yeterince sağlanamaması,

