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Özet: Gelmiş geçmiş en başarılı bölgecilik girişimlerinden bir tanesi olarak kabul 

edilen Avrupa Birliği projesinin 2000’li yılların ilk on yılının sonlarından itibaren 

derin bir krize saplanması nasıl açıklanabilir? Süreç analizi yöntemi ve siyasal 

sosyolojiden ekonomiye uzanan çok disiplinli bir yaklaşım üzerine kurulu mevcut 

çalışmanın temel savı odur ki, Avrupa bölgeciliği, sosyo-ekonomik ve jeopolitik kriz 

unsurlarının karşılıklı etkileşimi sonucu ciddi bir gerileme yaşamaktadır. Bu 

gerilemenin önemli bir nedeni, 2007-2008 yılları arasında patlak veren Amerikan 

ekonomisinin krizinin Avrupa’ya yayılması ve bunun Avrupa’da uygulana gelen 

neoliberalleşme siyasetlerinin iflasını ortaya çıkarmasıyla ilgilidir.  
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AVRUPA BÖLGECİLİĞİNİN KRİZİNİN SOSYO-EKONOMİK 
VE JEOPOLİTİK BOYUTLARI 

Efe Can Gürcan 

Gelmiş geçmiş en başarılı bölgecilik girişimlerinden bir tanesi olarak kabul edilen Av-
rupa Birliği projesinin 2000’li yılların ilk on yılının sonlarından itibaren derin bir krize 
saplanması nasıl açıklanabilir? Süreç analizi yöntemi ve siyasal sosyolojiden ekonomiye 
uzanan çok disiplinli bir yaklaşım üzerine kurulu mevcut çalışmanın temel savı odur ki, 
Avrupa bölgeciliği, sosyo-ekonomik ve jeopolitik kriz unsurlarının karşılıklı etkileşimi 
sonucu ciddi bir gerileme yaşamaktadır. Bu gerilemenin önemli bir nedeni, 2007-2008 
yılları arasında patlak veren Amerikan ekonomisinin krizinin Avrupa’ya yayılması ve 
bunun Avrupa’da uygulana gelen neoliberalleşme siyasetlerinin iflasını ortaya çıkarmasıyla 
ilgilidir. Bu gelişmeler koşut, kemer sıkma karşıtı hareketlerin yükselişiyle işçi sınıfına 
dayanan sol hareketler yeni bir ivme yakalamıştır. Ayrıca, ekonomik gerileme süreci dahi-
linde yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın artışıyla birlikte, Avrupa karşıtı aşırı sağ unsurlar ana 
akım siyaseti işgal etmeye başlamıştır. Brexit oylamasının sonuçlarıyla da ilişkilendirilen 
bu durumu kolaylaştırıcı bir diğer önemli etken ise, Avrupa’nın hatalı jeostratejik tercihleri 
sonucunda iyiden iyiye derinleşen Ukrayna krizi ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki 
dönemde yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Suriye göçmen krizinin 
Avrupa’ya etkileridir (Gürcan, 2019a; Otero ve Gürcan, 2016). 

Avrupa’nın krizinde jeopolitik ve sosyo-ekonomik etkenlerin ağır basması, birçok 
farklı etkeni sistematik bir şekilde bir arada açıklayabilen çok disiplinli bir kuramsal çerçe-
veyi gerekli kılar. Jeopolitik yazında coğrafya indirgemeci yaklaşımların ötesinde ekonomi 
ve toplum merkezli bir yaklaşım getiren Radhika Desai’nin (2013) jeopolitik ekonomi 
kuramı, bu nedenle mevcut araştırma dahilinde Avrupa bölgeciliğinin krizine uygulanacak-
tır. Desai, küreselleşme koşulları altında ulus-devletlerin ve sınıfların güçlü bir analiz birimi 
olarak anlamını yitirdiğini savunan kozmopolitleşme ve ulus-ötesileşme savlarının (Örne-
ğin: Bhagwati, 2004; Robinson, 2004; Wolf, 2004; Hardt ve Negri, 2005) karşısında ko-
numlanır. Jeopolitik ekonomi okulunun bakış açısından, ekonomi ve sınıflar önemlidir, 
çünkü ulus-devletlerin maddi varoluşu öncelikli olarak ekonomik kalkınma ve sınıf müca-
delesi süreçlerine bağlıdır. Coğrafya düzleminde devletler arası mücadeleye tekabül eden 
jeopolitik ise, ağırlıklı olarak ekonomik ve toplumsal kalkınma süreçlerinin eşitsizliğine 
dayalı küresel mücadelelerin arka planını teşkil etmektedir (Desai, 2013). O halde, Avrupa 
bölgeciliğini anlamak için Avrupa’nın kendi içindeki sosyo-ekonomik farklılaşmasının, 
ekonomik dönüşümünün ve stratejik kararlarının etkileri değerlendirilmelidir.  

2000’li yıllarda Avrupa bölgeciliğinin gelişiminin jeopolitik ve sosyo-ekonomik di-
namikleri, süreç analizi yöntemi ışığında incelenecektir. Niteliksel ve yorumlamacı süreç 
analizi geleneği, süreç analizini “belirli bir sonuca ilerleyen nedensel bir gidişatın öyküsel 
anlatımına” (Vennesson, 2008: 235) dayanan bir teknik olarak görür. Bu anlatımda, man-
tıksal çıkarımlar, tarihsel gelişmeler ve incelenen siyasal aktörlerin kullandığı araçlar, güdü-
leri, öncelikleri, algıları ve fırsatları öncelikli yer kaplar (George ve Bennett, 2005; 
Vennesson, 2008; Bennett, 2010; Collier, 2011). Dolayısıyla, yorumlamacı süreç analizinin 
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aktör merkezli siyasal-sosyolojik çıkarımları, sınıf perspektifine sahip jeopolitik düşünce 
geleneği ile de son derece uyumludur. Söz konusu çıkarımlar, ilerleyen satırlarda üç kısım 
altında toplanacaktır. Avrupa bölgeciliğinin krizinin jeopolitik dinamiklerini inceleyen ilk 
kısmı takiben, ikinci kısım, neoliberalizmin krizinin Avrupa’ya etkilerini ele alacaktır. Son 
kısım ise, olduğu gibi krizin siyasal sosyolojik dinamiklerine yoğunlaşacaktır.  

Rusya ve Avrupa Birliği’nin (AB) Stratejik Krizi 

Rusya’nın Sovyetler Birliği altındaki yükselişi, Avrupa bütünleşmesinin en önemli te-
tikleyicileri arasında yer alır (Gürcan, 2019a). İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD), küresel hakimiyetine en büyük tehdidin Sovyetler Birliği’nden 
geldiğine kanat getirmişti. ABD’ye göre Sovyetler Birliği’nin yayılmasını engellemenin 
yolu, komünizm karşıtı ve güçlü bir Avrupa birliği yaratmaktan geçiyordu (Friedman, 
2016). Tabii, Rusya tehdidinin Avrupa bütünleşmesini tetikleyici etkisi, Sovyetler Birli-
ği’nin dağılmasından sonra da değişmemiştir. 2000 yılından itibaren sonra Putin Rus-
ya’sının atağa kalkmasına koşut; 2004 yılından itibaren, Orta Avrupa ülkelerinin (Estonya, 
Latviya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Bulgaristan, Roman-
ya ve Slovenya) AB genişlemesine dahil edilmesi stratejik açıdan önemlidir (Kuus, 2007).  

Aslında Rusya, 1999 yılında Yugoslavya’nın NATO tarafından bombalanmasından 
beri, kendini gittikçe daha fazla çevrelenmiş hissetmektedir. Dönemin ABD Başkanı Bill 
Clinton’un Yugoslavya müdahalesinin insani müdahale ile sınırlı olacağı sözüne karşın, 
Yugoslavya bombalanmıştır. Bombalama sırasında, NATO, Vaşington’da toplanıp 50. 
yıldönümünü kutlamış ve Yeni Stratejik Konsepti’ni dünyaya ilan etmiştir. NATO, henüz 
1995 yılında, Doğu Avrupa’da daha fazla ilerlemeyeceği sözünü vermişti. Ancak, verilen 
bu söz tutulmamıştır (O’Loughlin ve Kolossov, 2002). 2000’li yıllar boyunca, ABD ve 
AB, kendine bağlı NGO’lar vasıtasıyla, Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerinde renkli dev-
rimler örgütleyerek bu ülkeleri NATO’ya yakınlaştırmaya uğraş vermiştir (Gürcan, 2019 a; 
2015).  

2008 yılında Rusya’nın Gürcistan’a müdahalesinden sonra, NATO’nun AB ile birlik-
te doğuya doğru ilerlemesi yeni bir ivme kazanmıştır (Friedman, 2016). Benzer bir şekilde, 
Batı’nın, Rusya’nın stratejik bir yabancı deniz üssünün bulunduğu Suriye’ye müdahalesi; 
2011 yılından itibaren, AB nezdindeki stratejik krizi derinleştirmiştir. Bu bağlamda, kısa bir 
parantez açmakta yarar vardır ki Batı, Libya ve Suriye’ye müdahalede bulunarak kendi 
ayağına kurşun sıkmış ve Avrupa’da yaşanan stratejik krizi derinleştirmiştir: İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra yaşanan en yoğun göç dalgasının Avrupa’nın fakir ve ekonomik krizden 
en çok etkilenen güney ülkelerini vurması, AB içerisindeki ırkçı ve AB karşıtı akımları 
kuvvetlendirmiştir. Ukrayna’da Rusya karşıtı aşırı sağcıların ve neo-Nazi örgütlerin destek-
lenmesi, sağ için “enternasyonalist” bir bütünleşme ortamı yaratarak Avrupa’daki aşırı 
sağcılaşma sürecini pekiştirmiştir (Gürcan, 2019a). 

Hem göçmen krizinin hem de ekonomik krizinin etkilerinin Avrupa projesine etkileri, 
Avrupa Komisyonu ve Pew Araştırma Merkezi’nin anket sonuçlarına yansımıştır. Avrupa 
şüpheciliğinin yükselişiyle ilgili, Eurobarometer Aralık 2006’da açıklanan anket sonuçları 
göstermektedir ki Avrupa kamuoyunun %17’si Avrupa Birliği’ne kesinlikle olumsuz 
bakmakta ve % 34’ü kararsız yaklaşmaktadır. Aralık 2013’te, ekonomik krizin ve göçmen-
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lik krizinin etkilerinin iyiden iyiye hissedilmeye başlanmasıyla bu oranlar sırasıyla % 28 ve 
% 39’a yükselmiştir. Buna göre, geriye Avrupa Birliği’ne sıcak bakan salt % 31’lik bir 
kısım kalmıştır (OECD, 2016). Benzer bir şekilde, 2016 yılında gerçekleştirilen bir 
Eurobarometer anketinde kamuoyu, Avrupa Birliği’nin karşılaştığı en önemli sorunların 
işsizlik, eşitsizlik, göç ve terörizm olduğunu belirtmiştir. % 45’lik bir kesim için işsizlik en 
önemli sorundur. % 36’lik bir diğer kesim ise eşitsizlik ve göçmenliğin en önemli sorunları 
teşkil ettiğini belirtmiştir. % 31’lik bir kesim için terörizm Avrupa’daki en ciddi sorundur 
(European Commission, 2016: 2). Avrupa’da ırkçılık ve yabancı düşmanlığının yükselişiy-
le ilgili olarak, 2016 yılında gerçekleştirilen bir Pew Araştırma Merkezi anketine göre, 
kamuoyunun en az yarısı göçmenlik sorunun ekonomik kriz ve terörizm ile ilgili olduğunu 
belirtmiştir (Pew Research Center, 2016a). Suriye ve Iraklı göçmenler en büyük tehdit 
olarak gösterilmiştir (Pew Research Center, 2016b). 

Rusya ve Ukrayna arasındaki çekişmenin 2014 yılında şiddetlenmesi, Avrupa’da yeni 
bir stratejik krizin doğuşuna yol açmıştır. Ukrayna’nın NATO ile yakınlaşması ve AB 
desteğiyle Rus kökenli yurttaşları üzerindeki siyasal baskıları arttırması, doğrudan Rusya’yı 
hedef almaktadır. Ukrayna, Rusya için hem ekonomi hem de savunma anlamında son 
derece önemlidir. Ekonomik olarak, AB doğal gaz ihtiyacının % 45’inden fazlasını Rus-
ya’dan temin ededursun; Rus enerjisinin Avrupa’ya ulaşımı, ağırlıklı olarak Ukrayna üze-
rinden sağlanmaktadır. Rusya’nın Avrupa’ya yönelik doğal gaz ihracatının % 80’i Ukray-
na üzerinden iletilmektedir. 2013 yılında Ukrayna-Rusya yakınlaşması, enerji ekonomisi 
bu iki ülkeye bağımlı Batı tarafından endişeyle karşılanmıştır. Güvenlik anlamında ise, 
Rusya’nın Baltık ve Balkan ülkeleri üzerinden çevrelenmesine Ukrayna etkeninin eklen-
mesi söz konusudur (Eriş, 2016; Friedman, 2016).  

Ayrıca, daha çok Rusya’ya karşı gelişen AB genişleme süreci, bu kurum içerisinde 
yaşanan stratejik ayrışmaları iyiden iyiye görünür kılmıştır. Bu ayrışmaları, iki grupta sınıf-
landırabiliriz. İlk olarak, AB genişlemesine koşut; çekirdek ülkelerinin (Almanya, Fransa, 
İngiltere, Avusturya, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg) 
AB içerisindeki ayrıcalıklı konumu sağlamlaşmıştır. Çevre ülkeleri, Avrupa’nın güneyi 
(Portekiz, İspanya, Yunanistan, Malta ve Kıbrıs), ortası (Macaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Slovenya, Slovakya ve Polonya) ve doğusunda (Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, 
Estonya, Letonya ve Litvanya) yoğunlaşmaktadır (Magone vd., 2016). Merkez-çevre 
kutuplaşması, kendini AB bütçe tartışmalarında keskin bir şekilde belli etmektedir. Bütçe 
artışına en fazla karşı çıkan ülkeler, merkez ülkeleri arasındandır (İngiltere, Almanya, Fran-
sa, Finlandiya, İsveç, Avusturya ve Hollanda). 2008 yılında ABD’de patlak veren ekono-
mik krizin Avrupa’ya sıçramasıyla; merkez-çevre ayrışması, bütçe tartışmalarının ötesine 
taşınmıştır. AB tarihinde ciddi anlamda yaşanan bu ilk ekonomik kriz, birçok çevre ülkesi-
nin AB’ye bakışının değişmesine yol açmıştır (Magone vd., 2016). Bu krizden önce, AB, 
çevre ülkelerinin gözünde, daha çok hayırsever bir kurum olarak canlanmaktaydı. İtalyan-
ca’dan gelen “vincolo esterno” (dış halka) terimi, gündelik AB terminolojisine yer etmişti. 
AB; çevre ülkelerde sözde demokrasi ve şeffaflığı sağladığı için, dış halka olarak görül-
mekteydi. Zaten birçok çevre ülkesi, AB’ye, siyasal ve ekonomik gelişme hayalleriyle 
katılmıştı. Ancak, merkez ülkeler, ekonomik krizin kökenini; AB’nin dayattığı neoliberal 
siyasetlerden ziyade, çevre ülkelerdeki sözde savurganlığa, tembelliğe ve yolsuzluğa bağ-
lamıştır. Merkez ülkelerdeki kamuoyu, yükselen ırkçılığa koşut, benzer görüşleri savun-
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maya başlamıştır. Kamuoyu baskısı altındaki merkez ülke hükümetleri; ekonomik krize 
çözüm olarak, kapsamlı bir para yardımındansa, daha fazla neoliberalleşme anlamına gelen 
kemer sıkma siyasetlerini önermiştir (Magone, 2016; Magone vd., 2016).  

Neoliberal Siyasetlerin Yıkımı: AB’de Ekonomik Kriz 

Avrupa’da 2008 yılında patlak veren kriz, kendini belki de en fazla yıllık büyüme 
oranlarının düşüşünde ve işsizlik oranlarının tırmanışında hissettirmiştir. Dünya Bankası 
verilerine göre, ekonomik daralmanın başını, 2009’da % 5.62 ile Almanya, %5.48 ile İtalya 
ve % 4.57 ile İrlanda çekmiştir. Yunanistan, 2011’de % 9’un üzerinde küçülerek bütün 
Avrupa’yı sarsmıştır. Ayrıca, işsizlik oranlarındaki artışın, 2013 yılında rekor düzeylere 
eriştiği gözlemlenmektedir. İşsizlik, Yunanistan ve İspanya’da % 26’nın üzerine çıkmıştır. 
Aynı yıl, genç işsizlik oranları İspanya’da % 57, İtalya’da % 39 ve Portekiz’de % 37’nin 
üzerine fırlamıştır. Yunanistan’ın performansı ise % 58 olarak kayda geçmiştir (World 
Bank, 2016). 

Neoliberalizm öncesi Avrupa’da tüketim; devlet tarafından hoş görülen yüksek sendi-
kalaşma oranları, istihdam yaratıcı yatırımlar, sanayi merkezli üretici bir ekonomi modeli ve 
bunlar sayesinde güvence altına alınan görece yüksek ücretlere dayanarak destekleniyordu. 
AB projesi sayesinde yaygınlaştırılan neoliberal dönüşümlerle birlikte devlet destekli sendi-
kasızlaştırma, özelleştirme, sanayisizleşme ve emeğin esnekleştirilmesi; tüketim oranlarının 
finansallaşma ve aşırı borçlanma aracılığıyla sürdürülmesini gerekli kıldı. Dolayısıyla, en 
son tahlilde söylenebilir ki; Avrupa’da yaşanmakta olan ekonomik krizin en büyük sorum-
lusu, neoliberal bir model üzerine inşa edilen AB projesidir (Gürcan, 2019a).  

Almanya, dünyanın dördüncü büyük ekonomisi ve üçüncü büyük ihracatçısıdır 
(Crawford, 2015). Zamanında AB’nin itici gücü olarak gösterilen Almanya; krizden en az 
etkilenen ülke olmasına ve kıtanın en zengin ülkesi konumuna karşın, krizle boğuşan Av-
rupa ekonomilerine yardım etmekle ilgilenmemektedir. Tersine, Avrupa’nın çevre ekono-
milerini mali sorumsuzlukla ve tembellikle suçlayıp; bu ülkelere kemer sıkma siyasetleri 
dayatarak, Avrupa’nın birliği ve dayanışması hayalinin ne kadar gerçekten uzak olduğunu 
kanıtlamaktadır (Stockhammer, 2016). Ne var ki, Almanya, neoliberal ve serbest ticaret 
yanlısı Avrupacılık tutumuna ters bir şekilde; kendi sınırları dahilinde neo-merkantilist bir 
ekonomik siyaset izlemektedir (Bellofiore vd., 2011; Lucarelli, 2011). Gerhard Schröder 
döneminde, anonim bir Alman gazeteci; Alman dışişlerinin ve toplam 230 konsolosluğu-
nun tek uğraşının, olduğu gibi ihracat sektörünün ilerlemesini kolaylaştırmak olduğunu 
ifade etmiştir (Kundnani, 2015). Gerçekten de, devlet siyaseti; net ihracat fazlası sağlayıp 
ithalattan kısmak ve bunlardan kazandığını üretici faaliyetlere yatırmaktan yanadır. Al-
manya’nın ekonomisi; hane halkı harcamalarından çok, ihracat gelirlerine dayanmaktadır 
(Overbeek, 2012; Crawford, 2015). Alman Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) % 35 
ila % 40’ı ihracata dayanmaktadır. Dünyanın ikinci büyük ihracatçısı ABD’nin ihracat 
gelirleri bile, GSYH’sının % 10’undan azdır. İhracatta dünya lideri Çin’de, bu oran % 
30’dur (Friedman, 2016). 

Alman ihracatının neredeyse yarısı AB’ye yöneliktir (Friedman, 2016). Ancak, son 
yıllarda Almanya; dikkatini AB ekonomisi aleyhine, Avrupa dışı pazarlara doğru yönelt-
mektedir. Dolayısıyla Almanya’nın dış siyaset öncelikleri de, kimi zaman AB öncelikleriy-
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le çelişebilmektedir. Almanya, Orta Doğu’da en büyük ihracatçı olarak bilinmektedir 
(Crawford, 2015). Çin, Rusya ve Avrasya’nın geri kalanı; Almanya için yeni ve öncelikli 
keşif alanları teşkil etmektedir. 1991 yılında; şimdiki AB alanı, Alman ihracatının % 
51.3’ünü emiyordu. Bütün AB söylemine karşın; 2010 yılına gelindiğinde, bu oran % 41’e 
düşmüştü. Ancak, Asya’ya yönelik Alman ihracatı % 16’ya fırlamıştı (Szabo, 2015).  

Avrupa’nın Krizinin Siyasal ve Sosyolojik Yansımaları: Kemer Sıkma 
Siyasetleri Karşıtlığı ve İşçi Sınıfı Merkezli Sol Hareketlerin Yükselişi  

Avrupa’daki ekonomik kriz ortamında patlak veren kemer sıkma siyaseti karşıtı ve 
emekçi karakterdeki toplumsal hareketler, kendisini en fazla İtalya, Portekiz, İspanya ve 
Yunanistan gibi çevre ülkelerinde hissettirmiştir. Tabii, Fransa’daki Sarı Yelekliler Hareke-
ti, bu sürecin bir uzantısı olarak değerlendirilebilir (Gürcan, 2019b).  

İtalya, Avrupa’da neoliberal siyasetlere karşı sınıfsal hareketlerin en erken örneklerine 
sahne olmuştur. Sadece 2009-2014 döneminde, sendikaların, İtalya’da gerçekleşen 
neoliberalizm karşıtı eylemlerin neredeyse yarısına katılım sağladığı bilinmektedir. Eylem 
katılımcılarının % 70’ine yakın bir kısmının da, işçi sınıfına mensup olduğu tahmin edil-
mektedir. Avrupa Birliği tarafından tepeden dayatılan kemer sıkma siyasetlerine karşı, işçi 
örgütleri adalet ve demokrasi sloganlarını öne çıkarmıştır. Kamu kesintileri, özelleştirme ve 
toplumsal hizmetlerin sınırlandırılması kitlesel bir tepki toplamıştır (Andretta, 2017).  

Portekiz’deki eylemler de, Avrupa’da kemer sıkma siyasetlerine karşı toplumsal ha-
reketlerin başlıca öncüllerindendir. Avrupa Birliği tarafından özellikle 2010 yılından beri 
dayatılan sigorta ve maaş kesintileri, vergi artırımları ve toplumsal hizmetlerin sınırlandı-
rılması, insanları sokağa dökmüştür. Bu eylemlerde sendikalar başı çekmiştir. İlginçtir ki, 
Portekiz 1974-2009 döneminde sadece beş farklı genel grev yaşamıştır. Ancak, 2010-2014 
dönemi, aynı sayıda genel greve sahne olmuştur. Sendikalar, kemer sıkma karşıtı eylemler 
dahilinde salt grevler aracılığıyla değil, ancak yürüyüş ve gösteri katılımlarında da başı 
çekmiştir. “İş, Sağlık ve Eğitim! Troika Değil!”, bu eylemlerde kullanılan başlıca slogan 
haline gelmiştir (Fernandes, 2017).  

Tıpkı Portekiz gibi, İspanya’da da neoliberalizm karşıtı eylemler 2010 yılında sendi-
kaların genel grev çağrılarıyla başlamıştır. Bu çağrıları takiben, 2011 yılında üniversite 
öğrencileri eğitimde bütçe kesintileri ve yüksek okul ücretlerine karşı bir grevin başını 
çekmişlerdir. Kendilerini “evsiz” ve “işsiz” olarak niteleyen Geleceksiz Gençlik (Juventud 
Sin Futuro) platformu, ekonomik krize karşı eylemler gerçekleştirmiştir. İşgal ve yürüyüş 
gibi çeşitli eylem biçimlerini benimseyen Öfkeliler (Indignados) hareketi, Mayıs ayında on 
binleri toplayan etkin bir katılım örgütlemiştir, ki bu hareket zaman içerisinde İspanya’daki 
neoliberalizm karşıtı hareketin simgesi halini almıştır ve tıpkı Arap Baharı gibi ABD’deki 
işgal hareketlerinin temel esin kaynağı işlevini görmüştür (Perugorría vd., 2016). İspan-
ya’daki hareketin temel talepleri arasında; demokrasinin yanı sıra bankaların denetim altına 
alınması, barınma hakkı, işsizlikle mücadele ve kamusal hizmetler gibi sınıfsal temeller yer 
almıştır. Her ne kadar Öfkeliler hareketi, eylemleri boyunca geleneksel sendikaların 
hükûmetlere karşı ikircikli tavrına eleştiriler yöneltmiş olsa da; sendikaların daha önce hiç 
olmadığı kadar yoğun bir eylemlilik dönemine adım atması son derece etkili olmuştur. 
Geleneksel sendikaların yanı sıra, sol ve toplumsal hareket sendikaları (social unionism) da 
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önemli bir rol üstlenmiştir (Romanos, 2017). Ne var ki, İspanya’da işçi sınıfıyla ilişkili 
temel ekonomik taleplerin ve kapitalizme yönelik eleştirilerin tek kaynağı sendikalar ol-
mamıştır. Örneğin, Öfkeliler hareketinin feminist mensupları, neoliberal kemer sıkma 
siyasetlerinin ve toplumsal hizmetlerdeki kesintilerin, evlerde kadının karşılıksız emek 
yükünü artırdığına dikkat çekmiştir (Romanos, 2017).  

Yunanistan, işçi sınıfının görünürlüğünün belki de en şiddetli hissedildiği bir Avrupa 
ülkesidir. Avrupa’daki ekonomik krizin en fazla hissedildiği ülkeler arasında da olan Yu-
nanistan, İspanya’yı takiben Troika ve kemer sıkma karşıtı eylemlerde başı çekmeye baş-
lamıştır (Della Porta, 2015; Dufour vd., 2016). Bu çerçevede, Yunanistan’ın kemer sıkma 
siyasetlerine karşı direnişinde işçi örgütlerinin baskın çıkması dikkate değerdir. Yunanistan, 
sadece 2010 ve 2013 yılları arasında, işçi sınıfının başını çektiği birçok eylemin yanı sıra, 
en az 27 genel greve sahne olmuştur. Ayrıca, en kitlesel kemer sıkma karşıtı eylemlerin işçi 
sınıfı örgütlerinin katıldığı eylemler olduğu bilinmektedir. 2011 yılında, protestoların zirve-
ye çıktığı 28-29 Haziran tarihlerinde genel grev yaşanmaktaydı ve 800 protestocu polis 
müdahalesi sonucu yaralanmıştı (Della Porta, 2015; Kriesi, 2016; Vogiatzoglou, 2017).  

2007-2008 yıllarından beri yaşanan süreç bugünlere kadar devam etmektedir. Bu sü-
recin belki de en güncel ve keskin tezahürü günümüzde Fransa’da yaşanmaktadır. Fransa, 
meşhur 1968 ayaklanmasından beri deneyimlediği en büyük toplumsal olayı Sarı Yelekli-
ler ayaklanmasıyla yaşamaktadır (Gürcan, 2019b). Emmanuel Macron, 2017’de Fransa 
Başkanlığı görevine başladığında, aşırı sağa karşı son çare olarak seçilmiş ve yeni, genç 
yüzlü bir siyasetçi olarak ününü pekiştirmişti. Ancak, bu durum son derece kısa sürdü ve 
Macron’un ismi kısa zamanda “zenginlerin başkanı” (Stangler, 2018) olarak anılır oldu.  

Şüphesiz, Macron’un iş çevrelerini kayırıcı siyasi eylemleri ile kibirli ve halk düşmanı 
söylemleri, Sarı Yelekliler hareketinin başlıca tetikleyicileri arasındadır. Macron dönemin-
de emekçi kesimler arasında iyiden iyiye ayyuka çıkan öfke, en nihayetinde bir sene içeri-
sinde % 23 artış göstermiş olan dizel ve % 14 artış göstermiş olan benzin fiyatlarının 2019 
yılında vergiler aracılığıyla daha da artırılacağı haberinin yayılması üzerine patlama gös-
termiştir (Dianara, 2018). Macron’un kitlesel eylemler üzerine yakıt vergisini geri çekmesi 
protestoları durdurmaya yetmemiştir. Çünkü, birçok protestocu esas olarak Macron’un 
istifa etmesini ve neoliberalizme karşı servetin yeniden dağıtılarak toplumsal hizmetlerin 
güçlendirilmesini talep etmektedir (Diallo, 2018). 

Sonuç ve Değerlendirme 

Neoliberal AB bütünleşmesi, bugüne kadar ideal bir bölgecilik modeli olarak sunul-
muştur. Bu modelin çekiciliğini sağlayan en önemli özelliklerden biri, AB’nin yüce de-
mokratik idealler üzerine kurulu hayırsever ve barışçıl bir kurum olduğudur. AB’nin 
1950’li yıllardan beri tarihini incelemek, başlı başına bu sahte idealizm örtüsünü kaldırma-
ya yeter. Nitekim, Suriye ve Ukrayna konusunda AB’nin takındığı Rusya karşıtı tavır, 
AB’nin idealist bir yapılanmadan çok dar bir stratejik çıkar birliği olduğunu ortaya koy-
muştur. Batı’nın Suriye müdahalesi ve Ukrayna’da Rus azınlıklara karşı tutumu ile Rus 
karşıtı aşırı sağ örgütlere desteği, AB’nin barışçıl imajını yerle bir etmiştir. Hatta, ABD ve 
AB’nin ön ayak olduğu Libya ve Suriye müdahalesi sonucu yaşanan ve İkinci Dünya 
Savaşı’nda beri en büyük göçmen krizi olarak adlandırılan insanlık trajedisinin Avrupa’da 
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ırkçılığı ve AB karşıtlığını tetiklemesi manidardır. Ayrıca, AB genişlemesi sonucu Avru-
pa’daki merkez-çevre ayrımlarının derinleşmesi de, AB’nin çevresindeki hayırsever idea-
lizm bulutlarını dağıtmaktadır. AB’nin kendi yarattığı bu stratejik krizin etkisi, 2008 yılında 
patlak veren ekonomik krizle iyiden iyiye artmaktadır. AB karşıtlığı ve ırkçılığı daha da 
tetikleyen bu ekonomik krizin sorumlusu; bizzat AB’nin dayattığı neoliberal finansallaşma, 
borçlanma ve sanayisizleşme siyasetleridir. Bu gerçeğe karşın, Almanya krizden çevre 
ülkelerini sorumlu tutmakta ve bu ülkelere yardım elini uzatmaktansa, çözüm için 
neoliberal kemer sıkma siyasetlerini dayatmaktadır. Avrupa’da halkın kemer sıkma siya-
setlerine karşı tepkisi, emekçi tabanlı sol hareketlerin canlanmasına da yol açmıştır. İtalya 
ve Portekiz'de neoliberalizm karşıtı eylemlerde işçi sınıfının katılımının öne çıkması ve 
genel grevlerdeki tarihsel artışlar dikkate değerdir. İspanya’da neoliberalizmi reddeden 
ekonomik taleplerin yoğunlaşması ve Yunanistan'daki ayaklanmalara işçi sınıfı hareketle-
rinin aşırı militanlığının damga vurması benzer yönde gelişmelerdir. Fransa ise, 
neoliberalizmin krizi altında keskinleşen sınıfsal mücadelelerin en güncel örneklerinden bir 
tanesini teşkil etmektedir. İşte bütün bu koşullar altında AB’nin bütün büyüsü bozulmuştur.  
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