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2   Göçmenler konferansı 
30 Mart’da yapıldı 4  Türkiyeli göçmen 

kadınlar  
Greve hazırlanıyorlar

3  Yabancı diplomalar 
tanınsın 
Çifte ayrımcılığa son

AB ile yapılan serbest dolaşım sözleşmesi, işçilere daha fazla hak tanımak için atılmış önemli 
bir adımdır. Bu sözleşme ücretlerin korunması ilede bağlantılı olmak zorundadır. Mevcut AB 
çerçeve anlaşması ücretlerin korunmasını budamak istiyor – Unia buna karşı mücadele ediyor.

2002den bu yana yürürlükte olan 
AB’li ile yapılan serbest dolaşım 
sözleşmesi işçi haklarını güçlen-
dirmiştir. Daha önce, insanlık dışı 
olan mevsimlik işçi statüsü vardı. 
Son derece düşük ücretlerle ve her-
hangi bir sosyal koruma olmadan 
çalışmak zorunda olan mevsimlik 
işçilerin sömürülmesi tüm ücret-
ler üzerinde bir baskı oluşturdu. 
Serbest dolaşım sözleşmesi ile bu 
insanlık dışı uygulama sona erdi ve 
tüm çalışanlar için daha fazla hak ve 
eşit hak için temel oluştu.

Ücretlerin korunması
Serbest dolaşımın yürürlüğe girmesi 
ile birlikte, sendikalar etkileyici ted-
birleri uyguladılar. Etkileyici tedbir-
lerin somut olarak anlamı : iyi toplu 
iş sözleşmeleri, daha fazla bağlayıcı 
asgari ücret, işverenlerin sözmeşlere 
uyması için her yıl yaklaşık 45 000 
kontrolün yapılması. Kontrollerde 
binlerce ihlal ortaya çıkıyor : Kontrol 
edilen şirketlerin neredeyse dörtte 
biri düşük ücret ödüyor ve kontrol-
ler sonucu bunu düzeltmek zorunda 
kalıyor. Buda gösteriyor ki, etkileyi-
ci önlemlerle ücretlerin korunması 
sağlanabiliyor.

Ücretlerin korunması şarttır
Ücretlerin korunması şarttır : göç-
menlere ayrımcı statü verilmesi 
veya tam esneklik daha fazla üc-
ret baskısına, sömürüye ve kaçak 
çalışmalara neden oluyor. Ayrıca, 
şimdiye kadar AB ülkeleride biliyor 
ki İsviçre’deki yüksek ücret seviyesi 
özel korumayı gerektirmektedir.

Koruma tedbirlerine son 
verilmek isteniyor
Kurumsal çerçeve anlaşmasına iliş-
kin taslakta şimdi « iş pazarına » ve 
işçi gönderen şirketlerin çıkarlarına 
öncelik verilmektedir. Şimdiye ka-
dar İsviçre tarafından düzenlenen 
etkili, önleyici tedbirler AB yönet-
meliğine tabi kılınmaya çalışılıyor. 
Bu uygulama işçiler açısından ciddi 
olumsuz sonuçlara yol açacaktır :
Özellikle, işçi gönderen şirketlerin 
ve göstermelik firmaların, kontrol 
edilmesinde büyük bir azalma olma 
rizikosu vardır.

İşçi gönderen şirketlerde, kont-
rolden kısa bir süre önce bildirme 
yöntemiyle yapılan kontroller da-
hada zorlaştırılacaktır.
Kurallara uymayan firmaların öde-

diği kefalet ve caydırıcı cezalara izin 
verilmeyecektir.
Ortak denetim organlarının yaptı-
rımları, kurallara uymayan firma-
ların hizmetlerinin engellenmesi 
kısıtlanacaktır.
Yeni önleyici tedbirlein alın-
ması mümkün olmayacak, çün-
kü tartışmalı durumlarda AB-
yönetmeliğine göre Avrupa mah-
kemesi karar verecektir.

Tüm çalışanlar kaybedecek
Böyle bir çerçeve anlaşması ile tüm 
çalışanlar kaybedecek. İlk olarak, 
çoğunlukla AB'den gelen kısa sü-
reli oturumu olan 240 000 işçinin 
ücretleri artık korunamayacak. An-
cak yerleşik işçilerin koşulları da 
baskı altında olacak. Avrupa mah-
kemesi, toplu işçi sözleşmesi'nin 
uygulanmasını engellerse ve belir-
lenen ücretler değiştirilirse, bunun 
tüm çalışanlar için öngörülemeyen 
çok olumsuz sonuçları olacaktır.

Sosyal Avrupa'da açık bir 
İsviçre için
Avrupa işgücü piyasasının açılma-
sı, patronların emeği sömürmeleri 
ve ücretleri azaltmaları için kapı-

ların açılması anlamına gelmiyor. 
Güçlü ve herkes için eşit haklar 
sömürücü politikaya karşı etkili 
olacaktır. Aksi takdirde, yabancı 
düşmanlığı, ayrımcılık ve dar gö-
rüşlü milliyetçilik için zemin ha-
zırlanacaktır. Bunu istemiyoruz. 
Aksine : Sosyal Avrupa'da açık bir 
İsviçre'yi istiyoruz.

İnsanların serbest 
dolaşımını ve ücretlerin 
korunmasını savunmalıyız
Unia işçi ücretlerinin ve çalışma 
koşullarının güçlü bir şekilde ko-
runması için ve her türlü ayrımcı-
lağa ve sömürüye karşı mücadele 
ediyor. Ancak bu şekilde gerçek 
anlamda serbest dolaşım sağlana-
bilir. Avrupa ile olan bütün iliş-
kilere zarar verecek olan SVP’nin 
« serbest dolaşım sözleşmesini iptal 
insiyatifinin » halk tarafından red-
dedilmesi için, İsviçre’de ücretlerin 
ve çalışma koşullarının korunması 
gerekiyor.

Philipp Zimmermann,  

Basın sözcüsü/komunikasyon & kampanya 

Serbest dolaşım ve 
ücretlerin korunması 
birbirini tamamlıyor

Serbest dolaşım ve ücretlerin 
korunması birbirinden ayrılamaz. 
Bunlar İsviçre’nin sosyal olarak 
ilerlemesinde önemli mihenk 
taşlarını oluşturuyorlar : Mevcut 
AB çerçeve anlaşması ücretle-
rin korunmasını tehlikeye atıyor. 
Çalışanların değil, işverenlerin 
korunmasına öncelik tanıyor. 
Bu durumda, işyerlerinde özel-
likle sahte firmalarla ilgili yapı-
lan kontrollerin sayısı azalacak. 
Gelecekte, Avrupa Mahkemesi 
İsviçre’nin hangi ücret koruma 
önlemlerini alabileceğini belirle-
yecek. Ücretler üzerindeki baskı-
dan dolayı, yeni önlemlere acilen 
ihtiyaç duyulsa bile iyileştirmeler 
pek mümkün olmayacak. Bu ne-
denle, İsviçre’deki tüm sosyal or-
taklık sözleşmesi ve kontrol siste-
mi tehlikededir. Bu durumda tüm 
çalışanlar kaybedecek. İlk olarak, 
ücretleri artık korunamayan kısa 
süreli çaılşma izni olan işçiler, 
daha sonra, rizikolu branşlarda 
çalışan işçiler etkilenecek. Bu 
durumdan faydalanacak olanlar 
ise sınır bölgelerindeki işçi gönde-
ren firmalar ve işçileri İsviçre’de 
az ücretle çalıştıran sömürücüler 
olacak.

Politik olarak bu durumdan fay-
dalanacak olan ise SVP : SVP işçi 
haklarına ve iş pazarının kontrolü-
ne karşı. SVP kötü sözleşme taslı-
ğından faydalanarak, göçmenleri 
günah keçisi ve ücretlerin üze-
rindeki baskının nedeni olarak 
gösterecek. Ve SVP bu durumu 
« serbest dolaşım sözleşleşmesi-
nin iptali » insiyatifinin kabulu için 
kullanacak. Buna izin veremeyiz. 
İsviçre ve AB daha iyi bir çerçeve 
anlaşmasını hak ediyor.

Vania Alleva

Başmakale

AB ile Çerçeve Anlaşması

Serbest dolaşıma evet, 
ücretlerin korunmasına evet

Emekçiler sosyal bir Avrupa için yürüdüler. Sınırları değil ücretlerimizi koruyun dediler
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SGB-göçmenler konferansı 30 martda yapıldı
Göçmenler politikası ve serbest 
dolaşım-sendikal vizyon
Bern’de 30 martda yapılan SGB-göçmenler konfernasına katılan yaklaşık 50 sen-
dika üyesi, adil ve onurlu bir göçmen politikası için nelerin yapılması gerektiğini 
tartıştı. İsviçre bir göçmenler ülkesi ve bu durma uygun bir politika geliştirmelidir.

Konferans da üç uzman kişi göçmen 
plitikasını üş değişik açıdan ele alarak 
sunum yaptı.
Patrick Kury (Uni Luzern) sunumunda 
İsviçre’nin tarihi gösteriyor ki, İsviçre 
bir göçmenler ülkesi dedi. Geert van 
Dok (Helvetas) göçmenler politikasını, 
enternasyonal düzeyde ele aldı ve Ni-
na Vladovic (VPOD) SVP nin serbest 
dolaşım sözleşmesini iptal insiyatifini 
ve AB-çerçeve sözleşmesini anlatarak, 
bu konularda sendikaların büyük bir 
sorumlulukla karşı karşıya olduklarını 
belirtti.
BM-Çarta ve insan hakları sözleşmesi-
ne göre hareket etmek (Orientierung 
an UNO-Charta und Menschenrecht-
skonvention)

SGB konferansına katılanlar, sendika-
ların göçmen politikasını belirlerken, 
emekçileerin yıllardır mücadele ederek 
elde ettiği BM-Çarta ve insan hakları 
sözleşmesine göre hareket etmesi ge-
rektiğinde hem fikirdiler. Sendikaların 
göçmenler politikası, insanlık onurunu 
ve insan hakkını koruyan ve geliştiren, 
hukuk devleti ve insan haklarını temel 
almalıdır denildi. Ayrıca göçmenliği 
doğuran nedenlere karşı, ki bu neden-
lerin arasında doğal felaketlerde yer 
almalıdır mücadele etmenin gereklili-
ğide vurgulandı. Emekçileri birbirine 
düşürmeye çalşan yabancı düşmanı po-
litikaya karşı, İsviçre sınırlarınıda aşan 
bir dayanışma geliştirilip güçlendiril-
melidir denildi.

İsviçre bir göçmenler ülkesi
Göçmenlerin bir sorun olduğu propa-
gandasını yapanlar, İsviçre’nin uzun 
bir süredir göçmenler ülkesi olduğunu 
unutuyorlar. 19. Yüzyılda, İsviçre hal-
kının üçte biri başka ülkelere göç etti. 
Yarım milyon İsviçreli komşu ülkelere, 
yarım milyon ise daha uzak ülkelere 
göç etti. Göç edenler, başka bir ülkede 
daha iyi bir gelecek aradılar ve gittileri 
ülkelere yerleştiler. Daha sonra İsviçre 
ekonomisin gelişmesiyle birlikte, İsviçe 
göç almaya başladı ve binlerce göçmene 
kapısını açtı. Ve birinci Dünya savaşın-
dan sonra, İsviçre göçmenler politikası 
gericileşmeye başladı ve 1970 li yıllarda 
ve şimdi en yüksek boyuta ulaştı.

Sosyal ve dayanışmacı bir Avrupa : 
serbest dolaşımı ve ücretlerin ko-
runmasını savunun

SGB başkan yardımcısı Vania Alle-
va, koferansın kapanış konuşma-
sında, İsviçre’nin bir göçmen ülkesi 
olduğunu ve bunun büyük bir değer 
olduğunu belirtti.

Das Fazit der SGB-Vizepräsidentin 
Vania Alleva bringt es auf den Punkt : 
Die Schweiz ist ein Migrationsland 
und das ist wertvoll. Deshalb müssen 
wir die– denn das eine funktioniert 
nicht, ohne das andere. Alle zusammen 
müssen wir mit ganzer Kraft die SVP-
Kündigungsinitiative bekämpfen – und 
uns für ein soziales und solidarisches 
Europa einsetzen.

Regula Bühlmann, SGB-Zentralsekretärin  
(adoptiert durch O. Osmani)

 
Özel güvenlik branşı : 1000den fazla 
imza toplandı
Özel güvenlik branşından Unia üyeleri, ücretlerin daha iyi 
korunması ve uzun süreli çalışma saatinin engellenmesi 
için binden fazla imza topladılar. Güvenlik branşında toplu 
iş sözleşmesinin yenilenmesi dikkate alınarak, toplanan 
imzalar İsviçre Güvenlik Hizmet Şirketleri Birliği'ne teslim 
edildi. Unia toplu iş sözleşmesiz bir durumu önlemek için 
müzakere görüşmelerinin başlatılması için çağrı yaptı : 
işverenler bu bahar güvenlik personeli olarak çalışanların 
taleplerine açık olmalıdır ! Sosyal ortaklar bu bahar çalışan-
lar için tatmin edici bir çözüm bulmalıdırlar !

Bahçe çalışanları için Toplu iş 
sözleşme Müzakereleri : Bahçıvanlar 
İsviçre'nin her yerinde geçerli olacak 
adil çalışma koşullarını talep ediyorlar !
Şu anda, sadece bazı bölgelerde iyi ve bağlayıcı olan bir 
toplu iş sözleşmesi (TİS) bulunmaktadır. İsviçre’nin alman-
ca konuşulan bölgelerinin çoğunluğunda sadece, bağlayıcı 
olmayan TİS mevcuttur. Bu, el işi branşındaki en geri TİS dir : 
erken emeklilik için olanak yok ve daha düşük ücret ödeni-
yor, daha az tatil imkanı veriliyor. Şimdi, İsviçre'nin almanca 
konuşulan, TİS’in olmadığı bölgelerde de, bütün bölgeyi 
kapsayacak olan, ve bağlayıcı olmayan TİS müzakereleri 
başlatıldı. Unia Bahçıvanlar Konferansı, işverenler derneği 
JardinSuisse’ni sendika ile müzakere masasına oturmaya 
ve iyi ve bağlayıcı çalışma koşullarını oluşturmaya çağırıyor. 
Bu durumdan, sadece bahçıvanlar değil, aynı zamanda ciddi 
şirketlerde faydalanacaktır.

Unia İşsizlik kasası « Mükemmelliğe 
Taahhüt » EFQM sertifikasını aldı
20 Mart'ta, Unia İşsizlik Kasası « Mükemmellik Taahhüt » 
sertifikasını aldı. Böylece İsviçre'nin ödüle layık görülen 
ilk işsizlik kasası oldu. Sertifikanın yanı sıra, iyileştirme 
projelerinin tanıtılması da çok önemli bir rol oynamaktadır. 
Bu projeler, Unia işsizlik kasasını geleceğe hazırlamaya 
yardımcı olmaktadır. EFQM Mükemmellik Model sertifikası 
alan organizasyolar, dışardan uzman kişilerin gözlemleme 
sürecinde, sistematik ve tutarlı bir şekilde kalitesini geliş-
tirmek ve kalitesini güvence altına almak için çalışır. Bir 
yıldan uzun bir süre önce, Unia işsizlik fonu EFQM modelini 
incelemek ve Unia İşssizlik Fonunun bir EFQM denetçisi 
tarafından değerlendirilmesine karar verdi.

Kısa haberler

Yaklaşık 2.850 iskele işçisine 1 Nisan'dan itibaren genel maaş zammı yapılacak. Ek ola-
rak, asgari ücretlerde arttırıldı. Emekçiler bunu hakediyorlar. Unia uzun zamandır iskele 
yapımında çalışan işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele etti. 2015 
yılında bir eylemle adil bir ücret artışı için mücadele başlatıldı – resimde görüldüğü gibi.

Genel olarak, 31 Mart 2018in maaşı baz 
alınarak maaşlara 50 frank zam yapıla-
cak. Uzman bilgisi olmayan iskele işçi-
lerinin (şu anda 4293 frank) maaşı 100 
ve grup şeflerinin maaşı 78 frank (yeni 
5160 frank) arttırılacak. Maaş artışları 
1 Nisan 2019da yürürlüğe girecek ve 
iskele yapımında çalışan tüm şirketler 
için bağlayıcı olacak. Ayrıca bu karar 
İsviçre'de iskele yapım alanında fir-
ması olan yabancı şirketler ve geçici 
işçiler de çalışan işçiler içinde geçerli 
olacaktır.

Diğer sektörlere bir sinyal
İnşaat-iskele sektöründe başarı elde 
edildi : bu branşta işler iyi gidiyor ve 
şimdi bundan çalışanlar da faydalana-
bilecekler. Bu zamla diğer branşlarada 
önemli bir sinyal verildi. Diğer branş-
larda da çalışanların ücretlerine zam 
yapılmalıdır. Ekonomi iyi, tüketim 
ürünlerinin fiyatları artıyor. Çalışanlar 
her yerde verimlilik artışlarına katıl-
malıdırlar. Şirketler tüketim ürünleri 
fiyat artışlarının, maaş artışlarını erit-
mesini, yok etmesini engellemelidirler.

Emine Sarıaslan Zor işlerde çalışan iskele işçileri mücadele ettiler, maşlarına zam  yapıldı

İsviçre Sendikalar Federasyonu Göçmenler Konferansında adil bir göçmen politikası talep edildi

TİS sonrası Pozitif bilanço
1 Nisandan itibaren iskele yapımında 
maaş artışı



horizonte Nr. 3 | Mayıs 2019 | türkçe 3

Remzije Arnavut dil grubundaki akti-
vitelere katıldıktan sonra, bölgesindeki 
kadın grubunada olarak katılmaya baş-
ladı. Sendikal çalışmasını ilerleten Rem-
zija, Unia Bölgesi Zürih-Schaffhausen 
yönetim kuruluna seçildi. Kendisi aynı 
zamanda bu bölgenin delegesi. Unia sen-
dikası içinde çeşitli etkinlik ve eylem-
lerin yanı sıra hem Arnavutça hem de 
Almanca dillerinde verilen seminer ve 
eğitimlere katıldı. Bu seminerlere katılı-
mı Remzije'ye aktif bir sendikacı olmak 
için ihtiyaç duyduğu bilgiyi edinmesine 
yardımcı oldu. Sendikal örgütlenmenin 
sadece daha iyi çalışma koşulları ya-
ratmak için değil, aynı zamanda, eşit 
haklar ve kadın hakları içinde önemli 
olduğundan emin olan Remzije'ye hem 

satış personali, hemde kadın olarak mü-
cadelesine devam ediyor.
« İşyerinde adaletsizlik ve çifte ayrımcılık 
var : bir yandan kadın olarak düşük ücret 
alıyoruz, diğer yandan, başka bir ülkeden 
geldiğimiz için göçmen olarak ayrımcılığa 
maruz kalıyoruz – bu ayrımcılık birçok 
meslektaşımı ve milyonlarca kadını etki-
liyor. Yabancı diplomaların tanınmaması 
ve göçmen olarak var olan becerilerimin 
kabul görmemesi nedeniyle farklı alanlarda 
çalışmak zorunda kaldım. Bununla birlikte, 
Unia sendikasına aktif katılımam saye-
sinde, çok şey öğrendim ve Unia içindeki 
Arnavut grubun aktif bir üyesi olmaktanda 
gurur duyuyorum. »

Osman Osmani

Remzije Rashiti, Kosova'nın Gjilan kentinden geliyor ve 1992den beri 
İsviçre'de yaşıyor. Çeşitli mesleklerde çalışan Remzije, şuan bir satış 
elemanı olarak çalışıyor. Remzija, iki buçuk yıldır Unia üyesi. Unia içinde 
Arnavutca konuşan üyeler grubunun oluşturulması hakkında bilgilendirilen 
Remija, Unia Sendikası’na üye oldu ve gruba katılarak birçok meslektaşı 
ile tanıştı, sendikal çalışmalara katıldı.

Portre Remzije Rashiti 

Ben kadınlara eşit haklar verilmesi için greve katı-
lacağım. Kadınların maaşları, yaşamlarını sürdürme-
lerine yetmiyor. Kadınlar, erkeklerle aynı değerdeki 
işleri yapsalar da erkeklerden daha az ücret alıyorlar. 
İş yerinde çalışıyoruz, evde çok çalışıyoruz, çocukla-
rımıza bakıyoruz, ancak yaptıklarımıza, hizmetimize 
saygı duyulmuyor. Kadınların mesleki ve kişisel 
gelişimleri için, eğitim için çok az zamanları var. Bu 
yüzden de çoğunlukla erkekler işyerlerinde, politi-
kada yönetici pozisyonunda yer alıyorlar. Toplumda 
ayrımcı, cinsiyetçi bir politika hakim. Ek olarak, 
biz göçmen kadınlar olarak çifte ayrımcılığa maruz 
kalıyoruz. Bunu değiştirmek istiyoruz ! Bu nedenle 
göçmen kadınlar olarak 14 Haziran Kadın Grevine 
katılıyoruz. Toplumu değiştirmek istiyoruz !

Hülya Genis, Unia Bern Kadın Grubu Başkanı

Hülya Geniş neden 14 Haziran 
grevine katılıyor?

Kadın grevi 2019
Ücret eşitsizliğine son verilmeli

Göçmen kadınlar 14 haziran grevine katılıyorlar
Çifte ayrımcılığa son-yabancı 
diplomalar tanınsın

Geçen yıl kadınlar karar vedi : Kadınlar grev yapmak istiyorlar. Eşitlik yasasının, bir 
kaç kez revize edilmesine rağmen, erkeklerle eşit değerdeki işi yapmış olmalarına 
rağmen kadınlar hala daha az ücret alıyorlar. Artık buna bir son verilmelidir.

Eşitsizliği değiştirmek için İsviçre’de 
harekete geçildi, İsviçre'nin tüm böl-
gelerinde, yerel kolektifler oluşturul-
du. Örneğin, Appenzell' de de artık 
bir komite kuruldu. Diğer bir örnek, 
her hafta kadınlarla erkekler arasındaki 
eşitsizlikle ilgili yeni istatistik yayın-
layan Federal İstatistik Bürosu’ndaki 
kadınlar grev grubu oluşturdular. Yerel 
gruplar düzenli olarak toplanarak 14 
Haziran'daki grevi planlıyorlar. Aynı 

zamanda, kadınların bir araya geldi-
ği bilgi alışverişinde bulunduğu, grev 
ağının oluşturulduğu komiteler de 
oluşuyor. Kantonlardaki yeni feminist 
faaliyetler çok ilgi görüyor ve kadın 
hareketi daha da büyüyor. Gün geçtikçe 
daha fazla sayıda kadın grev komitele-
rine katılıyor. Kadın hareketi sadece 
komitelerden değil, aynı zamanda sa-
yısız bireysel inisiyatif ve eylemlerden 
oluşuyor. Örneğin, İsviçre'nin kırsal 

bölgelerinden gelen kadınlar güçlerini 
birleştirdiler ve 7 Haziran'da İsviçre'de 
grev ateşi yakacaklar.

İşyerlerinde eylemler
Aynı zamanda, iş yerlerinde büyük bir 
bilgilendirme çalışması yürütülüyor. 
Unia iş yerlerine giderek kadınlara grev 
hakkında bilgi veriyor. Gittikçe daha 
fazla kadın grev çalışmalarına katılıyor 
ve giderek daha fazla erkek, kadınlarla 
dayanışıyor. Hepsinin talepleri : « Saygı 
– daha fazla ücret – daha fazla zaman ! » 
Önümüzdeki birkaç hafta içinde bizde 
işyerlerine gideceğiz. Çünkü hedefimiz 
14 Haziran'da sizlerle birlikte işyerle-
rinde birçok farklı eylem gerçekleştir-
mek. Bunun için desteğinize ihtiyacı-
mız var : 14 Haziran’daki greve nasıl 
katılabileceğini öğrenmek istiyorsan, 
bölgendeki Unia sendiaksından bilgi 
alabilirsin. Birlikte daha fazla ücret, da-
ha fazla zaman ve saygı için mücadele-
mizi güçlendirelim.

Virginia Köpfli, kadın grevi kampanyası

Dünyada erkeklerden daha fazla kadınlar göç ediyorlar. İşgücü pi-
yasasındaki eşitsiz şartlar ve var olan kaynakların eşitsiz dağıtımı 
nedeniyle, yoksulluğun kadınlaştırıldığından söz edilebilir. Kadın 
olmak ve yabancı olmak belirli dışlamalarıda beraberinde getiriyor.

Göçmen kadınlar iş dünyasında kadın 
ve yabancı olarak çok zorluk yaşıyorlar. 
Göçmen ve kadın olarak çifte ayrımcı-
lığa maruz kalıyorlar. Yvonne Riaño 
und Nadia Baghdadi 2004 yılda yap-
tıkları araştırmada, latin amerikalı ve 
müslüman mesleki vasıfı olan göçmen 
kadınların meslek yaşamına entegre 
olmasını araştırdılar. Bu araştırmanın 
sonuçlarına göre:
Üçte birinden fazlası (% 37) çalışmıyor.
Üçte biri (% 27) mesleki vasıfının altın-
daki işlerde çalışıyor.
Yaklaşık üçte biri kendi mesleki vasıfı-
na uygun işlerde çalışıyor, ancak çalış-
ma koşulları kötü ve güvencesiz. 

% 10 mesleki vasıfına uygun ve güvenli 
işlerde çalışıyor
Tüm çalışanlar yarı zamanlı ve birkaç 
istisna dışında süreli sözleşme ile çalı-
şıyorlar. 

Göçmen kadınların çoğu ya işsiz, ya 
kendi  mesleki vasıflarının altındaki 
işlerde veya güvencesiz işlerde çalışı-
yorlar. Genellikle gastronomi, temiz-
lik, perakende satış gibi düşük ücretli 
branşlarda ve ev temizliğinde çalışı-
yorlar.

Ayrıca, göçmen kadınların eğitimle-
ri ve diplomalar İsviçre'de genellikle 

tanınmamaktadır. Bu nedenle, birçok 
vasıflı göçmen kadın, niteliklerinin 
altındaki işleri kabul etmek zorunda 
kalmaktadır. İşsiz ve yoksul göçmen 
kadınların sayısı orantısız bir şekilde 
fazla. Çalışanların çoğunluğuda düşük 
ücretli sektörlerde çalışmaktadırlar. Bu 
nedenlerden dolayı, göçmen kadınların 
grev yapmak için daha fazla nedenleri 
vardır ve 14 Haziran Kadın Grevine 
aktif olarak katılacaklardır. Yaşamın 
her alanında, göçmen kadınlara karşı 
ayrımcılık yapan uygulamalar ve yasa-
lar sona ermelidir. 

Emine Sariaslan

Kadınlar eşit haklar için 14 Haziran grevine hazırlanıyorlar
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Boşanma: AHV/IV – AVS/AI ye 
ödenen primler ne olacak ?

Eşim ve ben birkaç yıldır evliydik ve şimdi 
boşanıyoruz. İkimiz de çalışıyoruz. AHV/
IV–AVS/AI katıklarının (ödenen primlerin) 
boşanmada eşlere bölündüğünü duydum. Bu 
doğru mu ve ne anlama geliyor ?

Philip Thomas: Evet doğru. Eşlerin bir yıldan uzun süredir 
evli olmaları koşuluyla, evlilik sırasında ödenen AHV / IV 
katkıları, boşanma durumunda iki eş arasında bölünür. Bu 
bölünmeye gelir paylaşımı veya gelirin bölünmesi denir. Bu 
bölünmede, her iki eşin de sadece AHV / IV ile sigortalı 
olduğu yıllar geçerlidir. Eşlerin evlendiği ve boşandığı 
yıllarda ödedikleri primler paylaştırılmaz. Gelir bölüşümü 
için boşanma sürecinin başında başvuruda bulunmalısınız. 
Katkıların dağılımı yasa ile düzenlenmiştir. Bunu bir evlilik 
sözleşmesiyle kaldıramazsın.

Work, 29.03.2019

İşitme cihazı: AHV veya IV/AVS/AI 
bana bir katkı yapar mı ?

İşitme yeteneğim son iki yılda çok azaldı. 
Kulak, burun ve boğaz doktorum işitme kaybı 
teşhisi koydu. Bu yüzden işitme cihazına 
ihtiyacım var. Bir meslektaşımın bilgilerine 
göre, AHV/AVS veya maluliyet sigortasından 
maddi destek alabiliyorum. Bu doğru mu ? Eğer 
doğruysa nereye başvurmalıyım ?

Philip Thomas: Evet, doğru. AHV'den ya da IV'dan maddi 
destek alıp alamayacağınız, çalışıp çalışmadığınıza,  
çalışabilecek durumda olup olmadığınıza veya emekli 
olmanıza bağlıdır. Çalışan bir kişi olarak, IV'dan, tek 
taraflı işitme cihazı için 840 frank, iki taraflı işitme cihazı 
için 1650 frank yardım alırsınız. İşitme cihazınızı 6 yılda 
bir yenisiyle değiştirme hakkınız vardır. AHV 1 Temmuz 
2018’den bu yana, her iki kulak için işitme cihazı için toplu 
bir ödeme yapmaktadır (önceden sadece bir kulak için 
ödeme yapıyordu). Eğer AHV’dan emekli maaşı alıyorsanız, 
AHV'den bir kulak işitme cihazı için 630 frank ve her iki 
kulak işitme cihazı için de 1237.50 frank alacaksınız. 
Cihazınızı 5 yılda bir yenisiyle değiştirebilirsiniz. IV 
tarafından tanınan bir kulak burun boğaz uzmanı doktorun 
işitme kaybını teşhis etmesi önemlidir. Parayı almak için 
bir kayıt formu doldurmanız ve ikamet ettiğiniz yerin IV 
bürosuna başvurmanız gerekmektedir. Kayıt formunu tüm 
IV bürolarından, emeklilik sandığından ve şubelerinden veya 
www.ahv-iv.ch adresinden elde edebilirsiniz. Bu arada, bazı 
ek sağlık sigortalarıda işitme cihazlarının maliyetine katkıda 
bulunurlar. Sağlık sigortanıza sorarak öğrenebilirsiniz.

Work, 15.2.2019

Sorular & 
Cevaplar

Kadın grevi : Türkiyeli göçmen kadınlar
14 Haziran kadın grevine hazırlık 
toplantısı
Unia sendikasının çağrısı üzerine, 13 nisan cumartesi günü Bern’de biraraya 
gelen yaklaşık otuz türkiyeli göçmen kadın 14 haziran grevine nasıl hazırla-
nacaklarını tartıştılar.

Toplantı, Unia göçmenler grubu Bern başkanı Emine 
Sarıaslan’ın ve Unia kadın sekreteri Stepanie Cranach’ın 
kadınları selamlaması ve kadın hakları için mücadelede 
yaşamını yitiren kadınlar için yapılan saygı duruşu ile baş-
ladı. Unia kadın grubu Bern başkanı Hülya Geniş yaptığı 
konuşmada, kadın grevi için geniş bir komitenin oluştu-
rulduğunu, grevin öz güçlenmenin bir aracı ve kadınların 
politik mücadelesinin bir parçası olduğunu belirterek 14 
Haziran Kadın Grevinin taleplerini anlattı. Toplantıya 
katılan kadınlar 1991 de yapılan Kadın Grevini anlatan 
belgesel filmi izledikten sonra grup çalışmasında göçmen 
kadınların taleplerini ve greve nasıl katılacaklarını tartışıp, 
bilgi alışverişinde bulundular.

Grup çalışması
Göçmen kadınlar, hem göçmen olarak hemde kadın ola-
rak iki kez ayrımcılığa uğruyorlar. En çok işsizliğe maruz 
kalıyorlar, işten atılma korkusu yaşıyorlar, ülkelerindeki 
diplomaları İsviçre’de tanınmıyor. Dil yetersizliğinden do-
layı, yeterli bilgiye ulaşamıyorlar, İsviçre’deki haklarını bil-
miyorlar. İşsiz kalan, sosyal yardım alan kadınların yurtdışı 
edilme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Grup çalışmalarında 
göçmen kadınlara, ücretsiz dil kursları, meslek egitimi imka-
nı verilmesi, kreşlerin ücretsiz olması, yabancı diplomanın 
tanınması talep edildi ve hem kadın erkek arasındaki, hemde 
yerli ve yabancı kadınlar arasındaki ayrımcılığın son bulması 
gerektiği belirtildi. Göçmenlerin ve yerlilerin birbirine karşı 
düşman gösterilerek, emekçilerin mücadelesinin bölünmeye 
çalışıldığı bir ortamda, yerli ve göçmen kadınların dayanış-
ma içinde olarak, haklarını alıncaya kadar mücadele etme-
sinin önemi vurgulandı.

Greve katılma çağrısı
Hülya Geniş toplantı sonrası yaptığı konuşmada şunları 
söyledi : « İster iş alanlarında, ister evde, sokakta, kısacası 
yaşamın her alanında kadınlar gücü oranında greve ka-
tılabilirler. Bir dakika kollarını kavuşturarak, yarım gün 
veya tüm gün çalışmayarak, işini yavaşlatarak,iş molasını 
uzatarak, mor kıyafet giyerek, İsviçre’nin birçok yerinde 
yapılacak olan saat 11 deki ve 15.30 daki eylemlere katılarak 
destek verebilirler. Erkeklerde, kadın grevi ile dayanışarak, 
grevin güçlenmesine katıkıda bulunabilirler. 14 temmuzda 
kadınları sokaklara, gücümüzü göstermeye davet ediyoruz. 
İzlandalıların deyimiyle bu toplum kadınları değil, kadınlar 
toplumu degistirecek ».

Emine Sariaslan

19 mayıs halk oylaması
Bern Kanton’u sosyal yardımı 
azaltmak istiyor
Başını SVP li Schnegg in çektiği sağ çoğunluklu Bern Kanton parlamentosunun sosyal yardımı azaltma 
kararına karşı, alternatif olarak etkili bir sosyal yardım (halk önerisi, Volksvorschlag) önerildi. Sağcı 
partiler temel ihtiyaçlar için ödenen paradan % 8 ile % 30 arasında kesinti yapılmasını istiyor. Sosyal 
yardım alan herkesten % 8 oranında kesinti yapılacak. % 30a kadar olacak olan kesinti ise, altı ay içeri-
sinde, dil seviyesini A1e yükseltemeyen göçmenler için öngörülmekte. Bu uygulama ile Bern Kanto’nun 
10–19 milyon frank tassaruf etmesi planlanıyor.

Sağcı partilerin önergesi ka-
bul edilirse sosyal yardım 
alan bir kişiye ayda 986 frank 
yerine 907.– frank ödenecek. 
Çocuğu ile birlikte yaşayan 
(tek çocuklu) bir kişiye 1509 
frank yerine 1388.– ödene-
cek. Sosyal yardım alanların 
üçte birini çocuklar, üçte bi-
rini çalışıp da geçinmek için 
yeterli ücret kazanamayan 
yoksullar oluşturmaktadır. 
Bu yasanın kabul olması ile 
çocuklar ve gençler, yaşam-
larının en önemli dönemin-
de ağır yoksulluğa mahkum 
edilecekler. Bern Kantonu 
sağ ağırlıklı hükümeti ve 
parlamentosu ile şirketlere 
vergi indirimi yapmayı ve 
sosyal yardımı kısıtlayarak 
yoksulluğu derinleştirmeyi 
planlıyor.

Kısıtlamaya karşı 
halk önerisi 
(Volksvorschlag)
Kanton Parlamentosu’ndan 
geçen sosyal yardımın kısıt-
lanması kararına karşı ye-

şil ve sol partiler, Bern gibi 
büyük şehirler ve sosyal da-
nışmanların meslek kurumu 
Avenir Social, karşı bir öner-
ge sundular. «Halk önerisi» 
ni (Volks vorschlag) formü-
le ederek, 10 bin den fazla 
imza toplayıp halkın karar 
vermesini sağladılar. Böyle-
ce hem yasanın çıkması en-
gellenmiş olabilecek, hemde 
yasa değişikliğine karşı yeni 
eklemelerde de bulunabile-
cek. Eğer sağcıların ve sol 
kesimin öneriside kabul edi-
lemez ise, var olan durum 
devam edecek.

Volksvorschlag
Volkvorschlag’ta sadece 
kısıtlamalara karşı çıkılmı-
yor, aynı zamanda da 55 yaş 
üzerindeki sosyal yardım 
alan kişilerin bazı kıstasları 
yerine getirmesi durumun-
da, tamamlayıcı sigortanın 
(Ergänzungsleistungen – EL) 
öngördüğü miktarda eko-
nomik destek alabilmeside 
öneriliyor. Yıllarca müca-

dele edilerek alınan sosyal 
haklara bir darbe vurulmak 
isteniyor. Bu saldırıları dur-
durmak için sağcı partilerin 
önerisine HAYIR ve Halk 
önerisine (Volksvor schlag) 
EVET diyelim. Eşitlik du-
rumunda Volksvorschlag 
tercih edelim. Bir oy bile 
önemli, oy kullanmayı ihmal 
etmeyelim.

Bern Kanton’u diğer 
kantonlara kötü örnek 
olacak
19 Mayıs’taki sosyal yar-
dımın kısıtlamasını öngö-
ren halk oylamasının Bern 

Kantonu’nda kabul edilmesi 
durumunda, Almanca ko-
nuşulan diğer kantonlarda 
da ki sağcı partilerde sosyal 
yardıma karşı büyük bir sal-
dırıya geçeceklerdir. Bern 
Parlamentosu’ndan geçen 
bu karardan sonra, Kanton 
Basel-Land ve Aargau’da da 
sağ partiler tarafından he-
men benzeri yasa önerileri 
verilerek sosyal yardımın 
% 30 oranında azaltılması 
istendi.

Daniel Flückiger, sosyal danışman, 
Verkehrt kampanya grubu

Foto Fotolia

Türkiyeli göçmen kadınlar çifte ayrımcılığa karşı 14 Haziran kadın 
grevine katılacaklar


