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5. Avrupa Sosyal Forumu’nun 
(ASF) ikinci hazırlık toplantısı, 
30 Kasım-2 Aralık 2007 tarihleri 

arasında İstanbul’da yapıldı. Toplantı-
da 6. ASF'nin Türkiye’de yapılmasına 
yönelik öneriyle ilgili kararın 22-24 
Şubat 2008’de Berlin’de yapılacak 
hazırlık toplantısında görüşülmesi 
benimsendi.

5. ASF, 18-21 Eylül 2008’de İsveç’in  
Malmö kentinde yapılacak. Forumun 
hazırlık toplantıları Lizbon, Stockholm 
ve  30 Kasım-2 Aralık 2007 tarihleri 

raporları da ele alındı (Özellikle Kamu 
Hizmetleri Ağı, Emek ve Küreselleşme 
ağı, Eğitim, Kadın Ağı v.b.).

Ayrıca 2010’da yapılacak olan 6. 
ASF’nin İstanbul’da yapılmasına ilişkin 
de bir tartışma yapıldı. Bununla ilgili 
son kararın, 22-24 Şubat 2008’de Ber-
lin’de yapılacak hazırlık toplantısında 
görüşülüp karar alınması benimsendi. 
Türkiye Sosyal Forumu bileşenleri 18-
21 Eylül 2008’de İsveç Malmö’de yapı-
lacak olan 5. ASF ile ilgili hazırlıklarını 
sürdürüyor. 

arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Türkiye Sosyal Forumu (TSF) olarak 
ilk kez Lizbon hazırlık toplantısında dile 
getirilen ve 2010’da yapılacak olan 6. 
ASF’nin İstanbul’da yapılması önerisi, 
Stockholm toplantısında yapılan bir 
sunum ile somutlaştırıldı.

İstanbul’da Bilgi Üniversitesi Dolapdere 
Kampusu’nda yapılan 5. ASF’nin hazır-
lık toplantısına 85’i yurtdışından olmak 
üzere 200 kişi katıldı. 3 gün boyunca 
Malmö’de yapılacak forumun hazırlık-
ları görüşüldü. Çeşitli ağ toplantılarının 

6. Avrupa Sosyal Forumu için talip olan İstanbul, 5. forum için yapılan 
hazırlık toplantısına ev sahipliği yaptı… 

AVRUPA SOSYAL 
FORUMU’NA DOĞRU

Hüseyin Yeşil
TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı-Türkiye Sosyal Forumu Sözcüsü
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ASF hazırlık toplantısının açılışında 
konuşan TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, neoliberal 
politikalar uygulanması nedeniyle 
Dünya'da ve Türkiye’de hem çelişki-
lerin, karamsarlığın derinleştiği hem 
de umudun, mücadelenin yeşerdiği 
bir dönem yaşandığını kaydetti. AKP 
Hükümeti’nin hiçbir hükümetin uy-
gulamaya cesaret edemediği kadar 
net bir tavırla neo-liberal politikaları 
uyguladığını dile getiren Soğancı, 
“Neoliberal politikalara direniş, emek-
çilerin mücadelesi bugün en belirle-
yici mücadele alanını yaratmaktadır. 
Milyonlarca yoksulun sağlık hakkı 
sermayenin kar alanı haline getiriliyor. 

Eğitimden ulaşıma, özelleştirmelerden 
ormanların yağmalanmasına, nükleer 
santral yapma kararlılığından sendika-
sızlaştırmaya kadar her alanda AKP 
hükümeti dünyadaki örneklerinden 
geri kalmıyor” diye konuştu. 

ASF, Dünya Sosyal Forumu’nun 
(DSF) forum süreçlerini kıtasal ve ye-
rel düzeyde yaygınlaştırmak amacıyla 
aldığı bir karar üzerine, ilk kez 2002 
yılında İtalya’nın Floransa kentinde 
gerçekleştirildi. İkincisi, 2003’ün Kasım 
ayında Paris’te, üçüncü ise 14-17 Ekim 
2004’te Londra’da düzenlendi. Bu ASF 
toplantılarına yaklaşık 30 bin kişi katılır-
ken, 17 Ekim 2004 tarihinde “Irak’taki 
işgale karşı ve sosyal bir Avrupa” için 

düzenlenen forum çerçevesindeki or-
tak eyleme ise 100 bin kişi katıldı. 

4. ASF 4-7 Mayıs 2006 tarihlerinde Yu-
nanistan’ın Atina kentinde yapıldı. Tür-
kiye’den 1000 kişi olmak üzere foruma 
30 bin kişi katıldı. Türkiye’den katılımın 
beşte birini TMMOB üyeleri sağladı. Bu 
forum çerçevesinde 3 gün boyunca 
210 seminer ve atölye düzenlendi. Bu 
seminerlerin 50’ye yakınını Türkiye 
Sosyal Forumu bileşenleri düzenledi. 
TMMOB da Nükleer Enerji, Kentleşme, 
Sanayileşme, Tarım ve Genetiği Değiş-
tirilmiş Organizma (GDO) konularında 
seminerler gerçekleştirdi. Son gün de 
Atina’da savaşa ve neoliberal politika-
lara karşı büyük bir miting yapıldı.

Avrupa Sosyal Forumu(ASF)–Kamu Hizmetleri Ağı’nın 
toplantısı 5-6 Aralık 2007 tarihlerinde Brüksel’de Avrupa 
Parlamentosu ve Institut des Hautes Etudes des Commu-
nications Sociales’de yapıldı. Avrupa’da kamu hizmetlerinin 
ele alındığı toplantıya, Türkiye’deki gelişmeler de Türkiye 
Sosyal Forumu (TSF) aracılığıyla yansıtıldı. 

ASF Kamu Hizmetleri Ağı’nın 5-6 Aralık tarihlerinde yapılan 
toplantısına, TSF’den TMMOB İkinci Başkanı Hüseyin Yeşil 
ve Erkin Erdoğan katıldı. Toplantıların ilk günü, kısa zaman 
içinde yayınlanacak olan prensipler metni tartışıldı. Bunun 
yanı sıra İskandinavya, Fransa, İngiltere, Almanya ve Tür-
kiye’deki özelleştirme süreçlerinin ele alındığı toplantıda 
Hüseyin Yeşil, Türkiye’deki özelleştirme süreçleri hakkında 
bir konuşma yaptı. 

Yeşil, Türkiye’de her alanda hızla özelleştirmeler yapıldığını 
aktarırken, “Kamu hizmetlerinin başında gelen enerji, ulaşım, 
haberleşme, eğitim, sağlık vb. alanlarda da özelleştirmeler 
peş peşe gerçekleştirilmektedir. 22 Temmuz seçimlerinde 
yüzde 47 oyla iktidara gelen AKP Hükümeti neoliberal po-
litikaları uygulamakta kararlı ve hızlı davranmaktadır” dedi. 
Türkiye’deki emek ve meslek örgütleri ile demokrasi güç-
lerinin özelleştirmelere karşı yürüttüğü mücadeleyi aktaran 
Yeşil, şöyle konuştu: 

“Örneğin, elektrik enerjisi dağıtımının özelleştirilmesini, 
verilen mücadeleler sonucunda 23 yıldır geciktirmişler-
dir. 1984 yılında özelleştirilen İstanbul’daki bir dağıtım 

ASF KAMU HİZMETLERİ AĞI TOPLANDI
bölgesini 12 yıllık bir hukuki mücadele sonucunda 
kamuya devredilmesini sağlamışlardır. Ancak Hükümet 
2008 yılında tüm dağıtım hizmetlerini özelleştirmek için 
harekete geçmiş bulunmaktadır. THY ve Telekom iş kolla-
rında yapılan grevler ve elde edilen küçümsenemeyecek 
kazanımlar bizi umutlandırmaktadır. Yine ‘sağlıkta yıkım’ 
olarak adlandırdığımız ‘Sosyal Güvenlik Yasası’ ile de 
sağlık hizmeti özelleştirilmekte, emeklilik için ödenmesi 
gereken prim gün sayı artırılmaktadır. Bu yasaya karşı da 
mücadele edilmektedir. İktidarlar, özelleştirme politika-
larını IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nin istekleri 
doğrultusunda uygulamaktadırlar. Dolayısıyla Avrupa Bir-
liği üyesi ülkelerde kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine 
karşı başlatılan ve giderek büyüyecek olan mücadele 
bizim mücadelemize de güç katacaktır.”

Rekabet Arttıkça Bölgeler Arası 
Eşitsizlikler Artıyor

“Kamu Hizmetleri, Tehditler ve Olanaklar: Yeni Durum, Yeni 
Talepler” başlığı altında yapılan tartışmalarda “Toplumlarımız 
her zamankinden fazla kamu hizmetlerine ihtiyaç duyuyor. 
İşsizlik ve kuralsızlaştırma artıyor. Yeni üye devletler neo-
liberal politikaların uygulanmasında bir laboratuvar olarak 
kullanılıyor. Rekabet arttıkça bölgeler arası eşitsizlikler 
artıyor” görüşleri ifade edildi. 

“Alternatifler-Kamu Hizmetleri İçin Finansman Stratejileri” 
başlığı altında ise kamu hizmetlerinin yerel, ulusal ve Avrupa 
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çapında kalkınma politikalarındaki yeri tartışıldı. Avrupa’da  
işverenlerden daha az vergi toplanmasına dayanan yeni 
liberal politikalar eleştirildi. Kaliteli kamu hizmetlerinin nasıl 
finanse edilebileceği tartışılarak vergilendirme üzerinde 
duruldu.

Toplantıların ikinci günü ise Av-
rupa Parlamentosu’nda, Avrupa 
Birleşik Sol Grup’un ev sahip-
liğinde, Grup Başkanı Francis 
Wurtz’un açılış konuşmasıyla 
başladı. Avrupa’da sürdürül-
mekte olan posta, demiryolları 
gibi sektörlerdeki özelleştirme 
süreçlerine değinen Wurtz, 
aynı zamanda sürmekte olan 
mücadelelerden ve elde edilen 
kazanımlardan bahsetti. 

Tartışma bölümünde ise çeşitli 
parlamenterlerin de katkılarıyla 
Avrupa’da kamu hizmetleri için 
nasıl bir mücadelenin sürdürü-
leceği ele alındı. 

Genel çıkarların piyasa güçle-
rine baskın gelmesi hedefiyle 
stratejiler tartışıldıktan sonra 
ağın önümüzdeki süreçte ya-

pacağı çalışmalar değerlendirildi. Daha çok sendikanın ve 
sosyal hareketin katılımını sağlamak için çalışmalar yapılma-
sı ve ASF Malmö’ye dönük ortak bir program oluşturulması 
kararlaştırıldı. Ağın gelecek toplantısı Berlin’de ASF Hazırlık 
Toplantısı’ndan bir gün önce yapılacak. 

Ortak Mücadele 
Takvimleri 
Oluşturuluyor 

ASF, bir konferans ya da hareket 
kongresi; ideolojik bir birliktelik değil. 
ASF, tıpkı DSF gibi, ortak ve topluma 
açık politik bir tartışma ve diyalog 
alanıdır. Avrupa’nın her bir köşesin-
den toplumsal hareketler, sivil toplum 
örgütleri, değişik kültürler ve mücadele 
deneyimleri, bu ortak zeminde buluşu-
yor, kendilerini ifade ediyor ve buradan 
ortak mücadele takvimleri oluşuyor. 

ASF, farklı öznelere (kadınlar, gençler, 
işçiler, öğrenciler, göçmenler...) gerçek 
ve demokratik katılım hakkı tanımayı; 
özellikle toplumsal dışlanmanın özne-

lerinin (evsizler, devletsiz halklar, sa-
katlar, işsizler...) ve değişik kültürlerin 
aktif katılımını sağlamayı hedefliyor. 
Bunun yanında Doğu Avrupalı hare-
ketlerin sürece daha aktif katılımı da 
hedeflenenler arasında. 

ASF, hazırlık toplantıları ile örgütle-
niyor. İki forum arasında genellikle 5 
büyük toplantıda, Avrupa’nın çeşitli 
yerlerinden gelen hareket temsilcileri 
buluşuyor ve forumun programı ile 
diğer ayrıntılara ilişkin kararlar alını-
yor. Forum, uzlaşma ilkesiyle hareket 
ediyor. Dolayısıyla sadece ortaklaşılan 
konularda kararlar alınıyor.

ASF, kıta sosyal forumları içinde en çok 
bilineni ve kitleleri harekete geçirme 

gücü ile dikkat çekiyor. Floransa’da 
toplanan ilk forumda yapılan gösteriye 
1 milyon kişi katılmıştı ve 15 Şubat’ta 
yapılan savaş karşıtı küresel gösterinin 
örgütlenmesinde Floransa toplantıları-
nın önemli bir etkisi oldu.

ASF içerisine, Batı Avrupa’da bulunan 
ülkelerin hareketlerinin yanı sıra Doğu 
Avrupa ve Rusya’da bulunan örgütlen-
meler de katılıyor. Ayrıca son yıllarda 
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu 
(ETUC) ve bağlı sendikaların foruma 
giderek aktifleşen bir katılımı söz konu-
su. Türkiye Sosyal Forumu da hem 5. 
ASF’ye yönelik hazırlıklarını sürdürür-
ken, diğer yandan 6. ASF'ye ev sahip-
liği yapmak için çaba gösteriyor. 


