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İsviçre’nin dört biryanında, Le Locle ve Le Sentier’den Wangen’a Winterthur’a Cenevre’den, Grenchen’e kadınlar birçok 
işyerinde taleplerini dile getirdiler : daha fazla saygı, daha fazla ücret, daha fazla zaman. Sokakları işgal ettiler, üniversite-
lerde, okullarda gösteri düzenlediler. Ekonomide, politikada, toplumda eşit hakları, kadın haklarını tartıştılar, tartıştırdılar.  
500 bini aşkın kadın tarih yazdı, kendi tarihlerini yazdı.

İsviçre saat endüstrisinin kalbi 
olan, 1991 kadın grevinin başladığı 
fabrikada 500 den fazla kadın ve Le 
Locle’da Swatch-grubu Nivarox da 
çalışan kadınlar uzatılmış iş mo-
lası ile greve katıldılar. Luzern’de 
temizlik personali sabahın erken 
saatinde greve giderek, işverenle-
rinden işe giderken yolda geçen 
sürenin ödenmesini talep etti-
ler. Bern’de satış elemanları saat 
11 de yapılan gösteriye katılarak 
Markgasse’yi işgal ettiler.

Bern’de kadınlar 14 
Haziran’da tarih yazdılar

Sabahın erken saatlerinde sokak-
lara çıkan kadınlar Bern’nin taşına, 
toprağına kadınların taleplerini yaz-
dılar. Mahallelerde,sokaklarda, 
parklarda kahvaltı yapıp, tiyatro 
sergilediler, dans ettiler, müzik 
çaldılar ve çeşitli eylemlerle so-
kakları işgal ettiler.

14 haziran grev kararı alınır alın-
maz, Bern’de de diğer kantonlarda 
olduğu gibi kordinasyon komitesi 
olusturuldu. Kordinasyon komi-
tesinde siyasi partiler, sendikalar, 
farklı düşünce’ye sahip sivil toplum 
kurumlar (feministler,marxsistler, 

anarşistler,yerli ve göcmen kadın 
grupları,kiliselerden feminist teo-
loglar, üniversite gençligi) ve kişiler 
birey olarak yer aldılar. Komitedeki 
katılımcıların hepsi canla başla, bü-
tün güçlerini ortaya koyarak çalıştı-
lar. Fabrikalarda,bürolarda, bütün 
çalışma alanlarında, sokaklarda, 
evlerde çalışma yürüttüler.

Bern’de saat 11.00 de Unia Sen-
dikası alışveriş merkezi olan 
Marktgasse’de ki caddeyi işgal 
ederek, tramvayların geçişini dur-
durdu ve alışveriş mağzalarına 
girerek grevinin amacını anlatan 
kısa konuşmalar yaptı, greve destek 
veren yaklaşık 500 satış elemanı ile 
birlikte caddede gösteri düzenledi. 
Satış elemanları, yaptıkları işe saygı 
duyulmasını, alışveriş mekezleri-
nin açılış saatinin aile durumu gö-
ze alınarak belirlenmesini ve ücret 
zammı talep ettiler. Gösteride 200 
metre uzunluğundaki kadınların 
grev taleplerini dile getiren pan-
kart taşınarak, konuşmalar yapıldı 
sloganlar atıldı. Eş zamanlı, anneler 
kucağındaki bebekleri ve ellerini 
tutukları çocukları ve çocuk ara-
balarıyla yürüdüler. Taşıdıkları 
pankartlarda ev işlerinin sadece 
kadın işi olmadığını, ev işlerinin 

ücretli işe dahi edilmesi gerektiği-
ni belirttiler. Göçmenlerin maruz 
kaldığı çift ayrımcılığın son bulma-
sını talep eden pankartda taşındı. 
Saat 15.30da parlamento önünde 
yapılan mitingde yapılan konuş-
malarla danslarla, müzikle kadın-
ların sorunlarına dikkat çekilerek, 
eşitlik sağlanana kadar mücadele-
ye devam edileceği belirtildi. Saat 
17 :30 yaklaşık 50 bin kadın ve on-
ları destekleyen erkeler yürüyüşe 
geçti. Yürüyüş boyunca yapılan ko-
nuşmalarda grevin amacı anlatıldı, 
yürüyüş kortejini izleyenlere çağrı 
yaplıdı. Korteje büyük ilgi vardı. 
Avusturya’dan greve katılmak için 
gelen bir katılımcı, yaptığı konuş-
mada kadınların devasa gücünden 
çok etkilendiğini belirterek « İsviçre 
Kadın Grevinin tüm dünya kadın-
larına örnek oldu, kadınların dünya 
genelinde eşit olmasını sağlamak 
için bu tür grevler, gösteriler her 
ülkede yapılmalıdır » dedi.
Kadınlar, farklılığımız gücümüz-
dür, dayanışmamızı sürdürecegiz 
dediler,

YASASIN KADINLARIN ORTAK MÜ-
CADELESİ.

Emine Sarıaslan, M. Hülya Geniş

Sevgili arkadaşlar

Mayıs 2019 dan itibaren Unia göç-
menler bölümünün sorumluluğu bana 
verildi. 15 yıl önce Unia göçmenler 
bölümü sekreteri olarak çalıştım ve 
daha sonra Unia nın bir bölgesinde 
yönetici olarak sendikal çalışmama 
devam ettim. Ve şimdi il başladığım 
alana, göçmenler bölümüne, köküme 
geri döndüm.  

Bana duyulan güven beni onurlandırı-
yor ve çok sayıda sendika aktivistiyle 
ve kararlı bir ekiple birlikte çalışacağım 
için mutluyum. Hep birlikte zorluklara 
karşı mücadele edeceğiz. Profesyo-
nel sendikacılarla, gönüllü militanların 
birlikte yürüteceği çalışma, sendikal 
mücadeleyi güçlendirecektir. 

Deneyimler, çalışmalarımızın üyelerin 
yaşamının iyileştirilmesinde doğrudan 
bir etkiye sahip olduğunu göstermek-
tedir. Örneğin, 2006 yılında, Unia'nın 
uzun süren mücadelesinden sonra, 
üçüncü dünya vatandaşları için Avrupa 
Birliği (AB) ülkelerinden geçmek için 
gerekli olan transit geçiş vizesi kaldı-
rılmıştır. Unia ‚nın yürüttüğü mücadele 
sayesinde, üyelerimiz AB'den vize al-
mak için elçiliklerin önünde saatlerce 
beklemek zorunda kalmadılar.

Siyasi atmosfer dahada sertleşti. 
Sağcıların göçmenlere karşı yürüttü-
ğü propaganda, yabancı düşmanlığını 
tekrar toplumsal olarak kabul edilebilir 
kılmıştır. Yabancıları etkileyen yasalar 
oldukça serteştirildi ve çoğu üyemizin 
yaşantısını doğrudan olumsuz olarak 
etkiledi. İsviçre'de, ücretler üzerindeki 
baskı giderek artıyor. Aynı zamanda, 
ücretlerin korunmasına karşı politik bir 
saldırı var. Ayrıca, SVP „çıkış insiyati-
fi“ ile serbest dolaşım anlaşmasına 
saldırıyor. Fakat birlikte elde ettiğimiz 
haklarımıza ve ilerici değerlerimize yö-
nelik saldırılara karşı başarıyla müca-
dele edeceğiz. Çok kişiyiz ve çeşitlilik 
içinde birliğimiz bizim gücümüzdür!

Hilmi Gashi, göçmenler bölümü müdürü

Başyazı

500 bini aşkın kadın İsviçre’yi salladı

Saat endüstrisinden, mağzalara, 
okullara, sokaklara kadar İsviçre sallandı

500 bini aşkın kadın toplumu değiştirmek için greve gitti, taleplerini sokağa taşıdı

Unia’nın talepleri
 ■ En az 4000.– frank asgari ücret. 

Kadınların çalştığı branşlarda (bakım, 

perakende satış, temizlik, saat endüst-

ri, kuaför) maaşlara zam yapılması. 

 ■ Ücret ayrımcılığına son verilmesi: 

Buna uymayan işverenlere yaptırım 

uygulanması.

 ■ Kadınların çalıştığı branşlarda, 

İsviçre genelini kapsayan toplu iş söz-

leşmelerin imzalanması.

 ■ Emeklilik yaşı arttırılmadan, onur-

lu bir yaşam sürdürecek, emekli maa-

şının ödenmesi. 

 ■ Sekiz hafta babalık doğum izni, 

18 hafta doğum izni ve en az 24 hafta 

aile izni.

 ■ Çalışma saatlerinin kısaltılması, 

çağrı üzerine çalışmanın ve sürekli eri-

şebilir durumda olma zorunluluğunun 

kaldırılması.

 ■ Akraba bakımı için yeterli tatil sü-

resinin verilmesi

 ■ Kamu tarafından finanse edilen 

kreşler ve günlük okullar

İşverenler ekim ayına kadar talepleri 

hayata geçirmelidiler: İlk olarak kadın-

ların maaşlarına zam yapılmalıdır!
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Ücretlere saldırıya karşı mücadele
Unia, Zürich’de Avrupa’daki en 
büyük ücretlere saldırı vakasını 
açığa çıkardı
İsviçre'de iş koşulları giderek daha da zorlaşıyor. Ücretlerin korunmasına karşı 
saldırı arttı. Unia, ücret ayrımcılığına karşı mücadele ediyor ve isviçreli işçilerin 
AB'den gelen işçilere karşı kullanılmasını engellemek istiyor.

Ücretlere saldırı İsviçre'de yaygındır. 
Sürekli olarak ücret skandalları man-
şetlerde yer alıyor. Ama bu buzdağının 
sadece görünen yüzü. Ücret dampingi 
yaygın bir problemdir ve birçok branş-
da mevcut.

Çalışlanları yaklaşık 10 milyon 
dolandırdı 
Unia uzun süredir Goger-Swiss şirke-
tinde ücret baskısına karşı tek başına 
mücadele ediyor. Detaylı kontrol ve sa-
yısız prosedür, Unia'nın haklı ve doğru 
yolda olduğunu kanıtladı! Goger-Swiss 
şirketi, Zürih bölgesindeki en büyük üc-
ret skandalından sorumludur. Goger-
Swiss AG, çalışanlarını 10 milyon do-
landırdı. 

Daha fazla koruma gerekli
Ortaya çıkan olay, İsviçre'de daha faz-
la ücret korumasına ihtiyaç olduğunu 
açıkça ortaya koyuyor. Zürich Mey-
danı’ndaki sıva işleri, iş pazarında en 
büyük işi oluşturuyor.  Hiç bir firma 
Goger'dan daha ucuz değildi; pratik 
olarak tüm kazançlı ana sözleşmeler 
Goger’a gitti. Sözleşmelerin denetlen-
memesinin zararını, dürüst çalışan tüm 
işçiler çekti. 

Cenevre toplu taşıma 
inşaatında çalışan işçiler 
sömürülüyor
Zürih ve Ticino'dan sonra Cenevre’de, 
toplu taşıma hizmetlerinde çalışan iş-
çilerde ciddi bir sömürü ile karşılaş-
tılar. Güney İtalya'dan gelen yaklaşık 
elli işçinin ücretlerinin bir kısmı banka 
hesaplarından alındı. İhlallerdeki bu ar-
tış, İsviçre’de ücretlerin korunmasının 
güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha 
açıkça göstermektedir.

Güvenli ve onurlu işler için
İsviçre'de ücretlerin korunması ve ça-
lışanların haklarının güçlendirilmesi 
gerekiyor. Unia, eylemlerle bu konuda 
baskı yapmaya devam edecek ve ücret-
lerin düşürülmesi vakalarını acımasızca 
araştırarak açığa çıkaracaktır. 
Herkesin güvenli ve onurlu bir iş de 
çalışma hakkı vardır.

Unia’nın İnternet sayfasından alındı (£Osman 
Osmani tarafından uyarlandı)

 
Gastronomi veya temizlik alanında 
çalışıyorsun ve meslek içi eğitim mi 
yapmak istiyorsun?
Progredir – Gastronomi veya temizlik alanında çalışan 
göçmenler için mesleki eğitim proğramıdır. 

•  Birkaç yıldır Gastronomi ve temizlik alanında mı çalı-
şıyor sun?

•  Dil yeteneğini ve mesleki becerilerini derinleştirmek 
mi istiyor sun?

•  Gastronomi ve temizlik mesleğinde yeterlilik diploma-
sını almak ister misin?

Bizimle iletişime geçin!

Eğitim eylül 2019'da başlıyor, Lozan veya Vevey'de ger-
çekleşiyor.
Aşağıdaki telefonu arayarak, email yazarak bilgilendirme 
toplantısı için başvurabilir ve kurs konusunda daha fazla 
bilgi edinebilirsin:
Unia Vaud, Isabelle Smekens,  
T 079 515 63 13, isabelle.smekens@unia.ch
ECAP Vaud, Andrea Leoni,  
T + 41 320 13 27, aleoni@ecap.ch, www.progredir.ch

Sendikal haklar: İsviçre kara listede
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İsviçre'yi sendikal hak-
lara yeterince saygı göstermeyen ülkelerin yer aldığı kara 
listeye aldı. ILO, işçi temsilcilerinin işten çıkarmalara karşı 
yeterli derecede korunmadığını belirterek eleştirdi. ILO 
2004’ten bu yana, İsviçre’den, ILO sözleşmelerinde yer 
alan ve İsviçre’ninde onayladığı, işten çıkarmalara karşı 
korunma konusundaki uluslararası standartları yasalarında 
yer vermesini talep etti. Ancak yerel işverenler ısrarla buna 
karşı çıkıyor. İsviçre’nin bu konuda bir adım atmaması ne-
deniyle, ILO şimdi baskıyı arttırıyor. Sendikalar gibi, ILO’da 
haksız çıkışlarda işverenin ceza ödemesinin12 aya kadar 
çıkartılmasını ve tekrar işe alma hakkının verilmesini talep 
ediyor.

İsviçre'de en az dört hafta doğum  
izni gerekiyor
İsviçre'de hala çocuk bakımına sadece kadının görevi ola-
rak bakılıyor. Çocuklar hastalanırsa anne evde kalır. Eğer 
bebek bakıcısı yoksa ya da baba  kısa sürede izin alamazsa, 
anne işini organize etmek zorunda kalıyor. Ve çoğu ailede, 
babalar tam zamanlı, anneler yarı zamanlı veya ücretsiz 
çalışıyor. 
Dört ya da iki hafta babalık izni: Bu konuda karar verecek 
olan Kantonlar Konseyi. Açık olan bir şey var: İsviçre aile 
politikasını değiştirmek ve çocuk bakımını, sadece annenin 
değil anne ve babanın görevi olarak  görmek zorundadır. 
Ancak Kantonlar Konseyi’nin bu yaz oturumunda asgari 
çözüm aranacaktır. İsviçre’nin babalık iznine ihtiyacı var-
dır. İnsiyatife göre babalık izin süresi dört hafta olmalıdır. 
Kantonlar Konseyi Komisyonu sadece iki haftalık babalık 
iznini öngörüyor. Böylece tüm babalar, işverenden bağımsız 
olarak, ailelerinin bir parçası olabilirler, çocuklarının sorum-
luluğunu üstlenirler ve annelerin yükünü hafifletebilirler. 
Böylece çocuk bakımı sadece annenin deği, anne ve baba-
nın ortak sorumluluğunda olur. 

Kısa haberler

İsviçre'de geçici işlerde çalışma rahatsız edici bir oranda arttı : 1995ten beri geçici işlerin toplam iş 
hacmindeki payı yüzde 2,6 büyüdü.

2012 yılında başlatılan toplu iş sözleş-
mesi (TİS) ile geçici işçilerde çalışanlar 
için önemli gelişmeler sağlandı . Ancak, 
buna rağmen geçici işçilerde çalışanlar, 
kalıcı işlerde çalışanlara kıyasla hala de-
zavantajlı durumdalar. Genellikle daha 
az kazanıyorlar, daha yüksek iş kazası 
riskine maruz kalıyorlar ve meslekele-
rinde ilerleme şansları daha kötü.

Sendikalar eşit çalışma 
koşulları talep ediyorlar
İsviçre Sendikalar Birliği Konfederas-
yonu (SGB) nun basın toplantısında, 
Unia ve diğer sendikalar geçici işçile-
rin çalışma koşullarının iyileştirmesine 
yönelik tedbirlerin alınmasını istediler. 
Geçici işlerde çalışan işçilerde aynı iş 

koşullarına sahip olmalıdırlar. Ayrıca 
Konfederasyon ve kantonlar geçici işte 
çalışanların sayısını, üst sınırı belirle-
meliler.

Geçici işler normalleştirilemez
Unia’nın başkanı Vania Alleva basın 
konferansında « toplu iş sözleşmesinin 
olduğu tüm sektörler ve işyerlerinde, 
TİS’de alınan kararlar »kiralanan« çalı-
şanlar içinde uygulanmalıdır » dedi. Ay-
nı zamanda, güvencesiz çalışma koşul-
larının normalleştirilmeye çalışıldığını 
ve bunun kabul edilmeyeceğini belirtti : 
« Eğer biz İsviçre'deki çalışanlara sadece 
bir iş değil, geleceklerini inşa edebi-
lecekleri iyi ve güvenli bir iş sunmak 
istiyorsak, geçici çalışma normalleşti-

rilemez. Geçici çalışma en fazla geçici 
bir çözüm olmalıdır. »

Geçici çalışanlar için de geçerli 
olmalıdır : eşit işe, eşit ücret
Geçici işler artıyor. 1995ten bu yana 
İsviçre’de geçici çalışanlar tarafından 
yapılan iş hacmi, beş kat arttı. İşveren-
ler, « esnek » çalışma modelini hayata 
geçirmeye çalışarak, geçici, süreli iş-
lerde çalışanların sırtından kar etmeye 
çalışıyorlar. Sendikalar ise bunu engel-
lemek için, eşit işe eşit ücret mücadele-
sini sürdürüyorlar.

Webseite Unia (adoptiert O. Osmani

Güvencesiz geçici işler
Sendikalar geçici işler için 
düzenleme yapılması çağrısı yapıyor

Unia, İsviçre’de ücretlerin korunması için mücadele ediyor

Güvencesiz, geçici işlere son verilmeli. Her alanda eşit işe eşit ücret



horizonte Nr. 4 | Haziran 2019 | türkçe 3

21 – 24 Mayıs tarihleri arasında 14. Avrupa Sendikalar Kon-
federasyonu Kongresi Viyana'da yapıldı. İsviçre Sendikalar 
Konfederasyonu ve Travail.Suisse de kongreye katıldı. 
Horizonte, kongre hakkında Unia Göçmenler Bölümü Sek-
reteri Marília Mendes ile konuştu.

Marilia, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ASK) 
Kongresi’ne İsviçre Sendikalar Konfederasyon’nun dele-
gesi olarak katıldın. Kongrenin ana konusu neydi ?
Kongre, Avrupa Parlamentosu seçimleri haftasında yapıldı ve bu 
en önemli konuydu ; Nasıl bir Avrupa Birliği (AB) ve AB kendini nasıl 
şekillendirecek konusuda diğer önemli bir gündemi oluşturdu. AB 
Parlamentosunda daha fazla temsil edilmek ve böylece sosyal 
Avrupa'yı yok etmek isteyen aşırı sağ ve milliyetçi grupların saldırı-
ları hakkındaki endişede çok büyüktü.Kongrenin « işçiler için adil, 
sosyal bir Avrupa » sloganı sendikaların politikasını ve taleplerimizi 
özetliyor. Sadece sosyal Avrupa talebi bu korkuyu yenebilir ve anti-
demokratik güçlere karşı koyabilir.

Geleceğin zorluklarıda gündeme alındı : dijitalleştirme ve otomatik-
leşmenin sonuçları neler olacak ? Sürdürülebilir, kalıcı bir ekonomi 
nasıl olmalıdır ? Ve çalışanların rolü nedir ? Eşitlik, gençlik politikası 
ve göç, delegelerin ele aldığı konulardı.

Katılım nasıldı ve kongreye kimler katıldı ?
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu 39 Avrupa ülkesinden 45 milyon 
üyeyi temsil ediyor. Kongreye 38 ülkeden yaklaşık 90 sendikadan 
600 delege ve 10 Avrupa Branşlar Federasyonu katıldı. Batı sen-
dikalarından (örneğin İrlanda'dan) doğudan (örneğin Türkiye'den), 
güneyden (örneğin Portekiz) kuzeyeden (örneğin Finlandiya’dan) 
delegeler vardı. 14 dilde konuşuldu ve çeviri yapıldı. Ayrıca yaklaşık 
400 misafir katıldı. Amerika’dan, Kanada’dan ve Latin Amerika 
Sendikalar Konfederasyonu’ndan sendikacılarda bu misafirler ara-
sında yer aldı.

Özellikle İsviçre Sendikaları açısından önemli olan kararlar 
alındı mı ?
Hayır. Geçen yıllarda İsviçre Sendikalar Konfederasyon’u, AB 
sendikalarından çerçeve anlaşması ve ek önlemlerin savunulması 
konusunda çok destek aldı. Kongrenin sosyal bir Avrupa talebi 
bu çizgiyi doğruluyor. Kongre’de alınan bir karar bizim emekliler 
komisyonumuzu rahatsız etti. FERPA, Emekliler Federasyonu ve 
üyelerimizden bazıları ASF’da çok aktif. Ancak FERPA'nın organla-
rında oy kullanma hakları yoktur. Bir kez daha, oy kullanma talebi 
için önerge verildi, maalesef önerge yine reddedildi. Bu can sıkıcı 
bir durum, çünkü emekliler sendika yaşamına önemli bir katkıda 
bulunuyorlar ve toplumun önemli bir kesiminin taleplerini dile getiri-
yorlar. Kongrenin dört yıl sonra yapılacak olan kongrede farklı karar 
vereceğini umut ediyoruz.

Sermaye ve şirketler küresel olarak hareket ediyorlar 
ve kendi aralarında « dayanışmacı » bir politika ve lobi 
çalışması yürütüyorlar. Ancak sendikalar yerel ve / veya 
ulusal olarak çalışıyorlar ve uluslararası alanda fazla aktif 
değiller. Sendikaların uluslararası ortak çalışmasını genel 
olarak nasıl değerlendiriyorsun ?
Doğru. Çoğu zaman tek başına ve ulusal alanda çalıştığımız duygu-
sunu yaşıyoruz. Benzer sorunları ve talepleri olan milyonlarca işçi ve 
aynı talepler için çalışan birçok sendika var. Birbirimizden çok şey 
öğrenebilir ve birlikte çok şey yapabiliriz. Ve yine de sandıldığından 
daha fazla uluslararası çalışma var. Buna bir örnek vermek isterim ; 
İsviçre’de ek önlemlerin korunması için AB sendikaları ile dayanış-
ma içinde çalışma yürüttük. Biz Unia olarak daha fazla uluslararası 
düşünmeye, aktif olmaya çalışıyoruz. Kongrede mücadelenin ulus-
lararası boyutu açıkça göze çarpıyordu. Çok daha fazla uluslararası 
işbirliğinin ve koordinasyonun gerekli olduğu açıktır.

Son sorum : Kongreden hangi sonuçlar çıktı ? Senin genel 
izlenimin nedir ?
AB'nin daha sosyal olması, işverenlerin ve sermayenin çıkarlarını 
daha az temsil etmesi düşüncesi gittikçe daha fazla destek buluyor. 
Nobel ödüllü Joseph Stiglitz, sendikaların rolünü böyle özetledi : iş 
dünyası eşitsizlik ve ayrımcılıkla üzeriene kuruluyor ve bu demokra-
siyi yok ediyor ; Sendikalar bu yıkıcı güçlere karşı mücadelenin bir 
dayanak noktasıdır. Bu bize çok fazla sorumluluk ve aynı zamanda 
olumlu değişiklikler üzerinde çalışma fırsatı veriyor : çalışanlar ve 
toplumun zayıf olanları için daha fazla adalet, eşit haklar ve eşit 
fırsatlar. Sendikalar bu talepler için ortak çalışacaklar. Hayatın her 
kesiminden bu kadar çok insanla aynı yerde olmak, aynı duyguları 
yaşamak, böyle bir kongrede yaşanacak en güzel duygulardan biri. 
Bu bana çok çeşitliliğin olduğu bir dünyada yaşamanın mümkün 
olduğunu ve bunun için mücadele etmenin gerektiğini gösterdi.

Osman Osmaniı

Avrupa Sendikalar Konfederas-
yonu sosyal bir Avrupa istiyor

Kadın grevi, 14 Haziran 2019
Çok yönlü ayrımcılığa, hem kadın, 
hem göçmen olarak Hayır

Yeni AB Parlamentosu seçildi
26 mayısda 28 ulus, yeni bir 
parlamento seçti

Dünyada göç eden insanların yaklaşık yarısı kadındır. Geçmişte, göçmen kadınlar çoğunlukla aile birle-
şimi çerçevesinde İsviçre'ye geliyorlardı, bugün ise kadınlar eşlerinden bağımsız olarak göç ediyorlar. 
AB ülkelerinden gelen kadınlar İsviçre'ye kolayca gelebilirken ve İsviçre'de çalışabilirken, üçüncü dünya 
ülkelerinden gelen kadınlar ancak aile birleşimi yoluyla gelebiliyorlar. İsviçre’de kalmaları ise « eş ile 
evli olma » ile bağlantılıdır. Eşlerinden ayrılınca, İsviçre’yi terk etmek zorundalar. Bu durum, özellikle 
evlilikde şiddete maruz kalan kadınlar için büyük bir sorun oluşturuyor.

Eğitim ve diploma tanınmalıdır
AB bölgesinden gelen birçok kadın, 
genellikle « tipik kadın işlerinde » dü-
şük ücretli işlerde çalışıyorlar : bakım, 
gastronomi, temizlik, tarım vs.. Birçok 
sınır işçisi, İş Yasasına tabi olmayan 
evlerde kötü çalışma koşulları altın-
da çalışmaktadırlar. Kadınlar ülke-
sinde parasızlıkla boğuşan ailelerinin 

ekonomisine katkıda bulunmak için, 
kendi eğitimlerini finanse etmek için 
veya kendi geleceklerini kurmak için 
çalışıyorlar. Göçmen kadınların eğitim-
leri ve diplomaları İsviçre'de sıklıkla 
tanınmıyor. Bu nedenle, birçok göçmen 
kadın, niteliklerinin altındaki işleri ka-
bul etmek zorunda kalıyorlar. Finansal 
ve sosyal güvence eksikliği, güvencesiz 

ikamet izni veya « kağıtsız » olarak ya-
sadışı yaşamak, kendilerinin sömürüye 
ve şiddete karşı mücadele etmelerini 
zorlaştırıryor.

Çok yönlü ayrımcılığa son
14 Haziran Kadın Grevi, göçmen ka-
dınlara yaşadıkları çoklu ayrımcılığa 
dikkat çekmek ve sona ermelerini talep 
etmek için önemli bir olanak sundu. 
İsviçre, göçmen kökenli kişilerin dip-
lomalarını, eğitimlerini, yeterlilikleri-
ni ve becerilerini tanımak zorundadır. 
Kadınsal nedenlerle yapılan iltica baş-
vuruları tanınmalı ve kadınlara şiddet 
ve sömürüye karşı güvenlik ve koruma 
sunulmalıdır. Ayrıca, bakım işleri, iş 
yasasına göre uyarlanmalı ve uygun 
olmayan çalışma koşullarına son veril-
melidir.

Hilmi Gashi, SGB komisyon üyesi

Seçimlere katılım yüksek oldu, 450 milyon AB vatandaşı oy kullandı. 
Seçim sonuçları : sağcı radikaller ve milliyetçiler sevindi. Yeşiller de 
çok güçlenirken, büyük partiler, Sosyal Demokratlar ve sağcıblok’da 
oy kaydetmeye devam etti.

Sağcılar güçlendi
18 ay önce Fransa'nın Le Pen'i veya 
İtalya'nın Matteo Salvini'si gibi sağcı 
milliyetçiler Euro’dan ve AB'den çık-
mak istiyordu. Şimdi ise güçlenerek 
EU parlamentosuna girmek için ça-
lışıyorlar. Ve ülkelerindeki en güçlü 
parti oldular. Avrupa’nın ultra sağcıları 
bölünmüş olmasaydı, belki de 170 mil-
letvekili ile (751den), AB Parlamento-
su’ndaki en büyük fraksiyon olabilirdi. 

Bazı yerlerde yüksek oy aldılar. Salvinis 
Lega oyların % 34 ünü aldı. Macaristan-
lı Viktor Orbán daha fazlasını yapmayı 
başardı : salt çoğunluğu kazandı. Yine-
de şimdilik, aşırı sağcı parti yanlıları 
iktidarı ele geçirmediler.

Yeşiller
İklim felaketi ve diğer ekolojik felaket-
ler Yeşillere oy verilmesinde teşvik edi-
ci oldu. Yeşiller Almanya'da, % 21 oy 

alarak ikinci en güçlü parti, Fransa'da 
ise inanılmaz bir başarı elde ederek 
üçüncü oldular. Ancak Yeşiller sade-
ce Avrupa'nın batı kesiminde varlar. 
Böylece en fazla 79 üyeyle ( % 10dan 
biraz fazla) Strazburg'da yer alacaklar. 
Bu oran gençliğin mobilizasyonu ve 
belirleyici bir ekolojik yön değişimi 
için çok az.

Sosyal değişim
Kıta için önemli olan bir diğer konu ise 
sosyal güvenlik ve adalet konusunda 
yapılacak olan değişim ve dönüşüm. 
Avrupa’nın her köşesi yanıyor. Ancak 
yeni milletvekillerinin üçte ikisinden 
fazlası kapitalizmin sömürüsüne hiz-
met ediyor. Tartışmasız olarak, yeni 
seçilen yaklaşık 100 milletvekilli sosyal 
bir Avrupa için çalışma yürütecek.

Sokaktan gelen güç
Toplumsal ve ekolojik değişim için itici 
güç dışarıdan gelmelidir. Sendikalar-
dan. Ve sokaktan.

Oliver Fahrni, workzeitung’dan alındı, 
(Marilia Mendes uyarladı)Avrupa Parlamentosu seçimleri 28 ülkede yapıldı

Yapılan konuşmalarda, Göçmen kadınlar çok yönlü ayrımcılığa karşı mücadele edeceklerini belirttiler

Göçmen kadınlar taleplerini kadın grevine taşıdılar



horizonte Nr. 4 | Haziran 2019 | türkçe 4

 

www.unia.ch

Impressum: Beilage zu den Gewerkschaftszeitungen work, area, Événement syndical | Herausgeber Verlagsgesellschaft work AG, Zürich | Chefredaktion: 
Marie-José Kuhn; Événement syndical SA, Lausanne | Chefredaktion: Sylviane Herranz; Edizioni Sociali SA, Lugano | Chefredaktion: Gianfranco Helbling | 
Redaktionskommission O. Osmani, E. Sariaslan, D. Filipovic, M. Martín, M. Mendes | Sprachverantwortlich Emine Sariaslan | Layout I. Schmieder, 
Unia | Druck NZZ Media Services AG, Tagblatt Print | Adresse Unia Redaktion «Horizonte», Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, osman.osmani@unia.ch 

Basel Kadın Grevi, « Kadın isterse hersey durur »
Basel`de 40 000`den fazla kadın aktif olarak greve katıldı. Saat 15 :24de bütün iş kollarından kadınlar, 
ev kadınları, bilim kadınları ve çiftçi kadınlar iş bırakarak yürüyüşün başlayacağı Theaterplatza doğru 
yola çıktılar. Caddeler lilaya bembeye büründü yarım saat içinde.

Grev hazırlıkları esnasında yaratıcılığın 
sınırı yoktu.Genç kızlarımız, fabrika 
bacalarına tırmanıp bayraklar astılar. 
İlaç firması Roche’un gökdelenine ge-
celeyin projektörle grev amplemini 
yansıttılar. Dağlarda kocaman gelenek-
sel mücadele uyarı ateşleri yakıldı. Grev 
şarkıları bestelendi söylendi, tiyatro, 
kabera, performans gösterileri vardı. 
Yok yoktu.Evdeki şiddete karşı hep be-
raber dans kareografisi « Flashmobs » 
yapıldı ve grev günü kalabalık merkez-
lerde hep beraber, şiddete dur demeyi 
temsilen hareket halindeki tramvayları 
durdurup dans ettik.

Trafik durduruldu
« Kadın isterse hersey durur » sloganını 
canlı bir şekilde göstermek için, saba-
hın erken saatlerinde trafik durdurul-
du. Günlük rutini bozmak için, genç 

kızlar sabah yedide Basel Üniversitesi 
nin önünde piknik yapıp tencere tava 
ve müzik çaldılar. Hastanelerde bakım 
yurtlarında düşük ücretle, kötü koşul-
larda çalışan ve sağlık sektörü olduğu 
için greve sınırlı sayıda katılabilen sağ-
lık emekçilerini selamlamak ve yanla-
rında olduğumuzu göstermek için, 40 
binden fazla kadın Üniversite haste-
nesinin önüne kadar yürüyüp, dakika-
larca alkışlayıp destek sloganları attık. 
Çalısanların temsilcisi sorunlarını ve 
taleplerini anlatan bir konuşma yaptı. 
Anneler çocukları kucağında, sırtında, 
bebek arabalarında yürüdüler. Biz ka-
dınlar, gün boyunca dayanışma içinde, 
taleplerimizi haykırdık. Dışardan gelen 
sataşmaları, hep beraber kendimiz etki-
siz hale getirdik. Polislerin ve erkeklerin 
güvenliği sağlama talepleri kabul edil-
medi. Akşamın geç saatlerine kadar sü-

ren etkinliklerin ardindan hep beraber, 
grev sonrasi partisine gidip, turnede 
olan ve İsviçre kadın grevini destekle-
mek için Basele gelen Meksika`lı kadın 
müzik grubu « Corroncha Son »`nun 
söyledigi, özellikle kadınların acılarını 
ve mücadelelerini dile getiren şarkıları 
hep beraber söyleyip hep beraber dans 
ettik. Anlatacak cok sey var. Hep bera-
ber olunca cok güzeliz ve çok güçlüyüz.

2019 daha iyi organize edildi
1991 Grevine katılan kadınların yo-
rumları ise ayrıca sevindiciydi. 2019 
Kadın grevinin daha iyi organize edil-
diğini, daha coşkulu kutlandığını ve 
kadınların geçmişten aldıkları mirası 
geliştirerek sürdürmelerine memnun 
olduklarını dile getirdiler.

Nilgün Özdal, Unia üyesi

Zürich’de 80 bin kadın Kadın Grevine katıldı
Zürich’te Kadın Grevi 14 Haziran 00 :01 de bir meydanda müzikler, tencereler çalınıp gürültü yapıp yol kapama ile başladı. Bir 
gurup kadında arabalarla kornalar çalarak kent içinde tur atarak grevi ilan ettiler. Sabah 7 :00 den itibaren tren garlarında ve 
duraklarda bildiriler dağıtıldı. Küçük iş yerlerindeki kadınlara destek verildi ve o gün alış veriş yapılmayıp kadın tezgahtarların 
işinin hafifletilmesi doğrultusunda çalışıldı.

Zürich etkinliği Saat 11 :00 de Backeranlage de a 
başladı. Alana gelen kadınlar, dayanışmacı erkek-
ler, müzik gurubu eşliğinde grev şarkıları söylen-
diler, konuşmalar yapıldı. Torunları olan kadınlar 
da gurup halinde geldiler. Daha sonra engelliler 
kendi özel araçları ile bakıcıları eşliğinde birazda 
yolu kapatarak alana girdiler.

Cezaevi önünde gösteri
Saat 14 :00 civarında Bezirk Gebaude’deki cezaevi 
önünde, İsviçre cezaevlerindeki tutuklu kadınla-
rın kötü koşullarını protesto ve onlarla dayanışma 
için eylem yapıldı. Buradaki cezaevinin çevresi 
400 metre uzunluğunda daha önceden dikilmiş 
pankartlarla kuşatıldı ve etrafında gürültü yaparak 
sloganlar atarak çevresinde turlandı. Sonra Helve-
tia Platz’da beklemekte olan kadınlar ve erkeklerle 
birlikte yürüyüşe geçildi. Burada kalabalık 20 000 
lere ulaşmıştı. Çok canlı coşkulu bir şekilde Zürich 
merkez Garı’na doğru yüründü.

Salyongoz böceği maketi yakıldı
Yürüyüşün başlama noktası olan Central’e ge-
lindiğinde gözlerimize inanamadık. Bahnhof’tan 
göle kadar giden yollar ve köprüler kadın selleri 

ile doluydu. Yürüyüş başlama saati olan 17 :00 
den üç saat önce buralarda toplanmaya başlamıştı 
kadınlar ve trafik o saatten itibaren durmuştu. 
17 :00 de yürüyüş başladı. Yürüyüş kolu Zürich’in 
ana caddesi Bahnhofstrasse’de durarak kadın üc-
retlerinin salyongoz gibi ağır ağır eşitlenmesini 
sembolleştiren bir salyangoz böceği maketi yakıl-
dı. Sonra yürüyüş devam etti. Ucu bucağı görül-
meyen yürüyüş kolunun bitmesi saatler aldı. Son-
ra Helvetiaplatz’da kutlama başladı. Konuşmalar 
yapıldı, çeşitli müzik gurupları konserler verdiler.

Kadınların grevi farklı olur
Zürich Kadın Grevi çok coşkulu ve kadınların or-
ganize ettiği her hali ile belli olan başarılı bir şekil-
de tamamlandı. Kadınlar gülen yüzler, çoşkuları, 
başkalarını düşünen koruyan, kollayan özellikleri 
ile bir gösterinin nasıl yapılması gerektiğine de 
örnek oldular. Anılardan asla silinmeyecek bir 
grev ve gösteri oldu.

Şimdi ne olacak ?
Ama şimdi önemlisi bu grevin sonuçları ne ola-
caktır. Kadınlar bu protestoları ile neler kazana-
caklardır ? Talepleri yerine getirilmeye başlanacak 

mıdır ? Getirilmediğinde bu oluşan kadın gurupla-
rının tepkisi ne olacaktır ? Dağılıp gidecekler midir 
kafalardaki soru budur. Zaten şimdiden temmuz 
ayında yeni toplantı tarihleri belirlenmiştir ve 
orada bu konular tartışılacaktır.

Güneş Cerit, Unia üyesi

Luzern de « geleceğimize sahip 
çıkmak için grevdeyiz »
Luzern 'li kadınlar kadın grevine kitlesel katılım sağladı. Luzern’deki 
14 Haziran Kadın Grevi tüm gün süren bir festival havasında gerçek-
leşti. Luzern erkek kalesi işgal edilerek, « kadın kalesi » yazılı pankar 
asıldı. Theaterplatz’da kurulan standlar ve sahne ile sabahın ilk sa-
atlerinden itibaren bir araya gelen kadınlar gün boyu süren coşkuları 
ile taleplerini dile getirdiler.

Her dilden yazdıkları pankart ve afişleri 
Theaterplatz’a asan kadınlar çevreden 
geçenlerinde ilgi odağı oldular. Sah-
neden yaptıkları konuşmalarla grevin 
taleplerini dile getiren kadınlar eşit-
lik vurgusu yaparak kazanıncaya ka-
dar mücadelelerini sürdüreceklerini 
söyledi. Sahneden her çeşitli dillerde 
konuşma yapan kadınlar ayrıca göç-
men kadınların yaşadıkları sorunları 
dile getirdiler. Okula gitmeyerek alana 
gelen üniversiteli genç kadınlar « gele-
ceğimize sahip çıkmak için burdayız 
grevdeyiz » diye konuştular. Geçtiğimiz 

ay yapılan kanton başkanlığı seçiminin 
tek kadın adayı Korintha Bärtsch ise 
seçimi kaybetsek bile afişlerimizi astı-
ğımız binlerce ev balkonu ve pencere 
kazandık, gelecekte zafer biz direnen 
kadınların olacak şeklinde konuştu. 
Müzik dans gösterilerinin yanısıra ve 
atölye çalışmaları da yapılan grev alanı-
na kadınların yoğun ilgisi dikkat çekti. 
Luzern kadın grevi 10 binin üzerinde 
kadının katıldığı yoğun coşkulu yürü-
yüşün ardından sonra erdi.

Duygu Yavuz


