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TİS geçici çalışanlar

İstismarları önlemek için daha
iyi bir TİS e ihtiyaç vardır

Baş makale

Sevgili arkadaşlar

Temporer işçilere eşit haklar

İşverenler, işçileri geçici işe almayı tercih ediyorlar. Birçok işyerinde geçici işe alınan işçiler, sürekli
işe alınan işçilerden daha kötü koşullarda çalıştırılıyor. Ve birçok şirket geçici işçi çalıştırmak için
sürekli işçileri işten çıkartmakta çekinmiyorlar. Kötüye geçici geçişleri azaltmak için acilen TİS nin iyileştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. İstismarları önlemek için daha iyi bir TİS ne ihtiyaç duyulmaktadır.
Bombardier örneği
Bu yaygın bir uygulamadır : çalışanları işten çıkartarak, geçici işçiler işe alınmaktadır. Vaud'daki
Villeneuve'deki Bombardier örneğinde olduğu gibi (28.9.2017 tarihli Workzeitung haberi) : sürekli
iş sözleşmesi ile işe alınan 170 işçi,
işten çıkartılarak, 480 geçici işçi işe
alındı.
Ancak bu toplu işten çıkartma işleri
devam ederken, Kanada demiryolu yine yeni geçici işçileri işe aldı.
Mekanisyen Jean Müller (isim değiştirildi) bu durma çok öfkelendi:
«Ağustos ayından itibaren yeni geçici işçiler işe alındı ! Ve aynı zamanda işten çıkarmalar devam ediyor.»
İşten çıkarılan işçiler, dünyanın en
büyük geçici temporer firması Adecco tarafından işe alındılar. «Adecco
birisini görevden alırken, aynı zamanda diğerini de işten atıyor. Bu
gerçekten korkunç bir durum ! Hepimiz dehşete kapıldık» diyor Müller.

Emeklilikten kısa bir süre
önce işten çıkartılıyorlar

TİS sömürgeci çalışma
modeline karşı

Bu durum inşaat alanında da yaşanıyor, örneğin Cenevre’de. Çok
acı bir durum : İşten atılan inşaat
işçileri, emekliliğin eşiğinde olan ve
başka bir iş bulamayan yaşlı işçilerdir. İşverenin gerekçesi : Bir işçinin
ücretiyle iki geçici işçi çalıştırabiliriz. Unia sendikası Cenevre sekreteri José Sebastião bu kabul edilemez
dedi : "işe alınan geçici işçilere asgari
ücret ödenmiyor, çok çalıştırıyorlar
ve iş bulmamaktan korktukları için
seslerinide çıkarmıyorlar, şikayet
edemiyorlar.

Şirketler, işçiyi koruma yasası ve
TİS ile ilgili yasal hükümlerden
kaçınmak için çekinmeden geçici işçi işe alıyorlar. Geçici işçiler,
TİS kapsamında yer alıyor. TİS si
27 Eylül 2017 itibarıyla yeniden
müzakere edilecektir. İşçi örgütleri,
geçici işçilerin kötüye kullanılmasını engellemek için sözleşmenin
iyileştirilmesini istiyorlar.

Unia nın talebi : Geçici işe
almaları sınırlamak
Unia uzun bir süredir geçici işe alnan işçilerin sayısının azaltılarak
yüzde 10 ile sınırlandırılmasını talep ediyor. Çünkü geçici işe alınların üçretleri ve sosyal hakları baskı
altına alınıyor ve buda TİS i yetkisizleştiriyor.

Dört talep
TİS e taraf olan dört işçi örgütü, dört
noktada anlaşmaya vardı :
Kimya, makine endustrisi, ilaç ve
grafik endüstrileri, gıda endüstrisi
ve lüks mal endüstrisi : Geçici işçilere mevcut TİS'e uygun çalışma
koşulları verilmelidir.
 amu ve yarı-kamu sektöründe
K
(örneğin sağlık) asgari ücret : Geçici
işçiler, kalıcı işçilerle aynı haklara
sahip olmalı ve sosyal ortakların



imzaladığı sektör anlaşmalarına
uyulmalıdır.
T
 İS nin dahi iyi olduğu herhangi
bir branşda çalışmayan geçici işçi,
tüm işçilerin ücretlerine zam yapılmalıdır.



Federal sertifika veya diplomaya
sahip çalışanlar için 5200 CHF asgari ücret (yüksek ücret bölgelerinde
5600 CHF) ve üniversite mezunları
için 6000 CHF (CHF 6500) olarak
belirlenmelidir.



İstismarı durdur
İşçi örgütleri, geçici işçiler için TİS
ni iyileştirmek ve uzun vadede geçici çalışmayı güvence altına almak istiyorlar. Bu branşda geçici işçi
statüsünün kötüye kullanılmasının
engellemesi faaliyetlerin merkezinde yer alıyor.
kalacaktır.

Eylül ayının sonunda İsviçre
seçmenleri emeklilik reformu
2020 yi çok az bir farkla reddedi.
Böylece AHV/AVS nin güçlendirilmesi, emekliliğin garanti edilmesi ve yarı zamanlı çalışanlar
için emeklilik (kadınlar !) ve yaşlı
işsizler için var olan bir şansda
kaçırıldı.
Hayır oyu kullananların çoğunluğu, kadın emekli yaşının yükseltilmesine karşı çıktı veya gelecekte emekli olacakların daha
fazla emekli maaşı almasını kabul
etmedi.
Bu nedenle, hayır oyu, işverenlerin ve onların yıkım politikasını
savunan partilerine evet demek
değildir. Bunlar dayanışma prensibine dayalı finanse edilen AHV/
AVS nın güçlenmesini istemiyorlar : Yüksek maaşlılar da dâhil
olmak üzere herkes emeklilik
primi ödemek zorundadır, ancak
emeklilik maaşı limiti sınırlıdır.
Yani ayda yüz bin frank kazananda, beş bin frank kazananda
aynı miktarda emekli maaşı almaktadır. İşverenler ve partileri
AHV'de maddi sorunun yaşanmasını sağlayarak, emeklilik yaşını
67 ye ve daha fazlaya yükseltmek
istiyorlar. AHV yerine, ikinci direk
pansiyon kasayı güçlendirmek istiyorlar. Pansiyon kasada bireysel
fonlar özel olarak yönetiliyor ve finansal kuruluşları kârlı kazançlar
sağlayabiliyorlar.
Unia, yaşlılık sigortasını kötüleştirme ve AHV'yı zayıflatma
girişimlerine karşı mücadele etmeye devam edecektir. Kadınların eşit ücret alması sağlanmadan, kadınların emeklilik yaşı
arttırılamaz. Emeklilik yaşını 67
yıla çıkarmak yerine, yaşlı işçiler
işten atılmaya karşı korunmalıdır.
Unia, AHV'nin güçlendirilmesi ve
herkes için emekliliğin artmasını
sağlamak için çalışmaya devam
edecektir.
Vania Alleva, Unia başkanı

/ Osman Osmani
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İş dünyası ve digitalleşme

Kısa
haberler Unia sosyal bir digitalleştirme istiyor
Robotlar, yapay zeka, üç boyutlu yazıcılar veya online platformlar: Digital teknolojiler harika bir izlenim
bırakıyor, ama korkuyada neden oluyor. Unia, digitalleşmenin insanın yararına kullanılması için neyin
gerektiğini bu yazıda ele alıyor.

Unia ve GeneraliPersonali için ödül
Uluslararası sendikal konfederasyonu UNI Global Union, olağanüstü sendikal faaliyetler için
« mücadele » ödülünü aldı. Bu
ödül, Nyon (VD) da ki Generali çalışanları ve Unia' nın oluşturduğu
heyete verildi. Generali çalışanları, Unia'nın da desteğiyle, 2016
yılında İsviçre sigorta sektöründe
eşi görülmemiş bir grevle kapatılmakla tehdit edilen yüz kadar işi
kurtardı. İtalyan sigorta firması
Nyon'daki bürosunu kapatarak
108 kişiye çıkış vermeyi planlamıştı. Bu plan mücadele ile yok
edildi.

Ammann
çalışanları sosyal
planı kabul ediyor
Ammann çalışanları önerilen
sosyal planı onayladı. Personel
komitesi ve Unia sendikası, sosyal planı, yönetim temsilcileri
ile görüştüler. Müzakere edilen
sosyal plan aşağıdaki kararları
içermektedir :çalışanlarla durum
değerlendirme görüşmeleri, iş görüşmesine hazırlık için uygulamalı eğitim, Ammann Grubu'ndaki
diğer işlerin temini ; yaşlı işçiler
için çıkış süresinin uzatılması ve
işçilerin iş bulması için yapılan
yardımın yoğunlaştırılıması ve
kalifiye olmayan işçiler için mesleki eğitim imkanı ; kişisel eğitim
ve öğretim imkanı ve ekonomik
olarak zor durumda olanlar için
bireysel destek ; bu durumdan
etkilenen çalışanların hepsi için
kıdem tazminatı ve 60 yaşından
itibaren erken emeklilik imkanı ;
sosyal planın yorumlanması ve
uygulanması için üçlü komisyonun oluşturulması. Sosyal plan
2018 sonuna kadar geçerlidir.

Yeni teknoloji insanları fiziksel olarak çok yoran ve çok tekrarlanan
işlerin yapımında ve işlerin geliştirilmesi için kullanılabilir. Ancak birde
madalyonun diğer tarafı var: Stresin
artması, randevu baskısı ve sürekli
erişilebilirlik talebi nedeniyle çalışanlar, çok fazla baskı altında kalıyor.

Teknik ilerleme tüm insanlara hizmet etmelidir
Unia, digitalleşmeyi tekellere ve hissedarlarına bırakmak istemiyor. Bunlar, teknolojiyi sadece kendi karlarını
artırmak için kullanmak istiyorlar ve
çalışanları sadece, masraf faktörü
olarak görüyorlar. Unia, digitalleşmenin toplumun yararına kullanılmasını istiyor. Teknik ilerleme, tüm
insanlara ve çalışanlara fayda sağlamalı, hayatımızı kolaylaştırmalı ve
çalışmalarımızı daha keyifli ve ilginç
hale getirmelidir. Sosyal digitalleşme,
herkesin yeni teknolojiye erişme im-

kanın olması anlamına gelir. Bu, aynı
zamanda herkesin iyi ve doyurucu
bir işte çalışması anlamına da geliyor.
Buna adil ücretler, sosyal güvenlik
ve düzenli ve kısa çalışma saatleri de
dahildir.

Neye ihtiyaç var ?

devrim yaratıyor. Verimlilik artacak, ancak çalışanlar için sonuçlar
belirsizdir. Digitalleşme iş alanlarının yok olmasına neden olurken,
İsviçre’nin yeniden sanayileşme
potansiyelini de beraberinde getiriyor. Bilgi ve iletişim alanında yeni iş yerleri oluşuyor. Digatelleşme
kimseye zarar vermemelidir. İşini
kaybeden insanlara yeniden eğitim
hakkı verilmelidir. İşsizlik sigortası,
bu yeniden eğitim kurslarını finanse etmelidir.

Unia, digitalleşme stratejisi geliştirdi.
Bu stratejinin temel talepleri:
 Eğitim ve öğretim : İşin nasıl gelişeceği açık olarak öngörülebilir
değildir. Kesin olan, meslekler ve
çalışanların profilleri değişecektir.
Bu nedenle, özellikle de vasıfları
az olan çalışanlar kalıcı, ödeyebilecekleri eğitim ve meslek geliştirme imkanlarına sahip olmalıdırlar.
Eğitim programları düşük gelirli ve
yarı zamanlı çalışanlara göre uyarlanmalıdır.

Çalışan her kişi korunmalıdır :
Mevcut çalışma normları ve yasalarına uyulmalı, ücret baskısı yapılmamalıdır. Ana gereksinim, tüm
digitalleşmiş işlerin, iş hukukuna
göre, toplu iş sözleşme kapsamında
düzenlenmesidir.

İşyerleri :Endüstri, robot, ağ kuran
ve kendinden iletişimli makinelerle

İşyerlerindeki verilerin toplanması kesinlikle sınırlı olmalıdır. Çalı-

şanlar, kendi haklarında toplanan
bilgileri inceleme, düzeltme ve silme hakkına sahip olmalıdırlar.

Çalışma saatleri açık olarak düzenlenmeli ve bu düzenlemenin
dışına çıkılmamalıdır. Aynı zamanda bu düzenleme, işyeri dışında (ev
ofisi) çalışanlar için de geçerli olmalıdır. Çalışanların, çalışma saatleri
dışında, kendilerine ulaşılmama
hakkı vardır. Çalışanların digital
çağda da boş zamana ve dinlenmeye ihtiyaçları vardır.

Digitalleşme düzenlenmelidir
Digitalleşme bir tehdit olmamalıdır.
Bütün insanların faydalanabilmesi
için düzenlenmelidir. Teknolojik
modernizasyonun sermayeye mi,
insanlara mı hizmet edeceği politik
bir karardır ve bu kararı hepimiz etkileyebiliriz.
/ Beat Baumann

Bakıcılar branşı

Bakıcılar daha iyi çalışma koşulları istiyor
Bakıcılar Bern’de eylem yaparak taleplerini sokağa taşıdılar. Eylemciler Senevita’nın Muri'deki merkezi bürosuna giderek göüşme
talebinde bulundular.
Ulusal eylem günü 7 ekimde, bakım
branşında çalışan 200 kişi biraraya
gelerek Bern’de gösteri düzenledi.
Gösteride, Unia nın başlattığı «insan
için yatırım yapın, karınızı arttırmak
için değil» kampanyası kapsamında,
işverenlerin, çalışanların sırtından
karlarını arttırmasına karşı çıkıldı ve
çalışma koşullarının iyileştirilmesi
talep edildi.

Senevita ile görüşme talebi
Unia, Senevita Grubu’nun bakım
evlerinde bakıcı olarak çalışan personala, bakıma muhtaç kişilere ve
onların ailelerine karşı kötü muamelede bulunmasına uzun süredir karşı
çıkmaktadır. Sendika, Senevita’nın
çalışanların ve bakıma muhtaç kişilerin sırtından kar etme hırsını eleştirerek, insan yaşamı ve sağlı için yatırım yapması çağrısında bulundu.
Bu yıl mayıs ayında yapılan göste-

rilerde, Senevita’nın bakım evlerindeki olumsuz koşullar dile getirilerek
bu durumun hemen değiştirilmesi
istendi. Şimdiye kadar yöneticiler
bu taleplere sessiz kalarak herhangi
bir açıklama yapmadılar. Son birkaç
ayda, giderek artan sayıda, kaygılı
ailelerin yanı sıra eski ve yeni Senevita personeli de Unia’ya başvurarak
şikayetlerini ilettiler.

Hem çalışanlar, hemde
bakıma muhtaç kişiler için
daha iyi koşullar
Unia biliyor: Hem çalışanların, hemde bakım evinde yaşayan kişilerin

kendilerini iyi hissetmeleri için, hem
çalışma koşullarının düzenlenmesi
hem personal sayısının arttırılması
hemde işverenin sosyal ortaklarla
görüşmeye hazır olması gerekiyor.
Unia, Senevita AG’nin yöneticisi
Hannes Wittwer’in görüşme isteğini
kabul etmesini talep ediyor. Bu konuyla ilgili detaylı bilgileri bu internet sitesinde bulabilirsiniz: https://

www.unia.ch/de/arbeitswelt/
von-a-z/dienstleistungsberufe/
pflege-betreuung/.
/ Emine Sariaslan

Dikkat:
elektrikçiler
gerilim altında
İsviçre’nin dört bir yanından gelen elektriciler, meslek gruubu
toplantılarında, toplu iş sözleşmelerini yenilemek için ulusal
kampanya başlatma kararı aldılar. Elektriciler inşaat sektörünün
yetim çocukları olmak istemiyorlar. İsviçre genelinde sendika komiteleri kurulmaya başlandı.

7 ekimde, bakım branşında çalışan 200 kişi Bern’de gösteri düzenledi. «İnsan için yatırım yapın, karınızı arttırmak için değil»
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Danışmanlık hizmeti
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Röpörtaj

Taciz? Bize yazın! Biz
yardım ederiz. Güvenilir
İşyerlerindeki cinsel tacizde, yeni online-danışma : belästigt.ch. İş yerinde cinsel ve cinsiyet ayrımcılığı
tacizi genellikle tabulaştırılmış bir gerçektir. Görünüşte tesadüfi dokunuşlar, rahatsız edici övgüler,
açık resimler ve sözler, belirsiz davetlerin tekrarlanması, cinsiyet ayrımcılığı sözleri – bunların hepsi
cinsel veya cinsel taciz biçimidir. Sizin kendinizi savunma hakkınız vardır !
Bu yıl yaz ayından itibaren danışmanlık hizmeti veren belästig.ch internet sitesi açıldı. Burada, işyerinde
cinsel tacize maruz kalmanız durumunda tecrübeli danışmanlara, danışabilirsiniz. Danışmanlık gizlik ilkesi
temelinde yapılır. Danışma ekibine İngilizce, Fransızca,
Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Boşnakça,
Sırpça veya Hırvatça yazabilirsiniz. Üç iş günü içinde
bir yanıt alırsınız. İnternet sitesinde bu konuyla ilgili
video klipleri, ipuçları, bilgileri ve kantonunuzdaki
danışmalık ve ilk başvuruyu yapacağınız büroların
adreslerini bulacaksınız.

Danşmanlık hizmetini tanıtmak için yardımcı olun, arkadaşlarınızı, tanıdıklarınızı ve çevrenizi bilgilendirin.
Daha fazla bilgiyi bu basın açıklamasında yer
almaktadır : https://www.stadt-zuerich.ch/prd/
de/index/ueber_das_departement/medien/
medienmitteilungen/2017/170629a.html
Online-ilk danışmanlık: https://www.belaestigt.ch
Facebook: https://www.facebook.com/belaestigt.ch/

Funda Yılmaz

/ Karin Grütter

Funda Yılmaz röpörtaj
Bazı belediyeler ve kantonlar, keyfi uygulamayla vatandaşlığa geçişi engellemek ve göçmenleri bıktırmak
istiyorlar. Böyle bir uygulamaya tabi kalan Funda Yılmaz
yaşadıklarını anlattı.
Horizonte : Funda sen İsviçre’de doğdun, burada büyüdün. Vatandaşlığa geçiş yasası 2018 den itibaren sertleştirilecek. Sen ne
zaman vatandaşlığa geçmeye karar verdin ?
Funda : Vatandaşlığa geçiş konusu ile uzun süredir ilgileniyorum.

İlk olarak meslek okulunda seçim konulu derste konu ilgimi çekti.
Ancak vatandaşlığa geçmek için ilk adımı atma cesaretini gösteremesim. Birçok arkadaşım şimdiye kadar neden vatandaşlığa geçmediğimi ve şimdi neden girişimde bulunmadığımı sordular. Ben
sessiz ve çekingen bir kişi olduğum için kendime güvenemedim,
komisyonla yapılacak olan konuşmadan çekindim. Geçen sene
vatandaşlık konusu tekrar gündeme geldi. Nişanlım beni cesaretlendirdi, komisyon üyeleride insan, korkmana gerek yok dedi. Uzun
süre düşündükten sonra, cesaretimi topladım ve gerekli belgeleri
alıp belediye ye giderek başvurdum. Fakat vatandaşlık komisyonu
başvurumu reddetti.

Göçmenlerle dayanışma

Horizonte : Bu kararın ardından sen sadece İsviçre’de değil, dünya
basınında da « basın yıldızı » oldun. Basın bu red kararı ile neden
bu kadar ilgilendirdi ?

Tesin’de Yürüyüş
Unia göçmenler komisyonu 14 ekim pazar günü Bellinzona’da toplantı yaptı. Toplantı sonrası Unia
delegeleri İsvçire’de yeni bir göçmen politikası için düzenlenen yürüyüşe katıldılar.
Göçmenler komisyonun’da Vasco
Pedrina yaptığı sunumla yeni kurulan Asbest fonu hakkında bilgi
verdi. Bu fon, asbestin yol açtığı,
genellikle ölümle sonuçlanan hastalığa yakalanan asbest kurbanlarına gelecekte yeterli tazminat verecek ve hastaların destek almalarını
sağlayacaktır. Ayrıntılı bilgi www.
stiftung-efa.ch vakfı'nın internet
sitesinde ve Unia'da bulabilirsiniz.
Delegeler, bu bilgileri İsviçre’de yaşayan ve ülkelerine dönmüş göçmenlere iletme kararı aldılar.

Yeni göçmenler politikası
için yürüyüş
Delegeler, göçmenler komisyonu
toplantısı sonrası İsvçire’de yeni bir
göçmen politikası için düzenlenen
yürüyüşe katıldılar. İşyerlerinde
ve özel hayatta ayrımcılık, birçok
göçmenin gündelik yaşamının bir
parçası oldu. Bu durum, yasaların
bazen keyfi olarak yetkililer tarafından uygulanmasıyla daha da
kötüleşiyor. Yaklaşık 500 kişinin
katıldığı yürüyüşde konuşan Unia
başkanı Vania Alleva, ırkçılığa, ay-

rımcılığa ve dışlanmaya karşı yürütülen mücadelenin dahada güçlendirilerek sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Sendikalar ve sivil
toplum örgütlerinin katılımı ile
oluşturulan platform yeni bir göçmenler politikası için 10 maddelik
bir manifesto sundu. Manifesto,
insan haklarının merkezde olduğu
bir göçmen politikasını talep edip,
ırkçılığa karşı mücadelenin devam
edeceğini bildirdi.
/ Zoltan Doka

Funda : Belediyenin red kararını alınca üzgün ve kızgındım, çünkü
ren gerekçesi kabul edilemezdi. İlk olarak hukuk danışmanımdan
bana yardımcı olmasını talep ettim, ancak maalesef bana kesinlikle yardımcı olamadı çünkü henüz karar kesinleşmemişti. Daha
sonra Unia sendikasının 2018 de yürürlüğe girecek olan yeni vatandaşlık yasası konulu bilgilendirme toplantısına katıldım. Bu toplantıda göçmenler komitesi başkanı Florim Kadriu ile tanıştım ve
kendisinden bana yardımcı olmasını istedim. Böylece yolculuğum
başladı. Beni politikacılar destekledi ve bir danışmanlık bürosu
bana destek oldu. Basından gelen röpörtaj isteğini kabul ettim...
Ve bu röpörtajdan sonra telefonum susmadı.
Horizonte : Başvurun topluma entegre olmadığın gibi saçma bir
nedenle, reddedildi. İsviçre kamuoyundan büyük bir destek aldın.
Neler hissettin bu süreçte.
Funda : Red gerekçesini anlamadım ve kabul etmedim. Yardım
edecek kişi ve kurum aradım ve buldum, yardım aldım. Böylesine
hararetli bir tartışmayı beklemiyordum. Olumlu reaksiyonlar beni
çok mutlu etti : Bana mutluluk dileyen, cesaretimi öven ve başarı
dileyen çok mektup aldım ; birçok kişi, televizyona ve belediyeye
benim yanımda olduklarını belirten mektup yazmışlar, mektupları
yazan kişiler bana kopilerini gönderdiler ; birinci sınıftan eski iki
sınıf arkadaşım bana kart gönderdiler, cadede karşılaştıklarım
benimle çok içten konuştular...Hiçbir olumsuz yorum almadım.
Horizonte : Vatandaşlığa geçiş aynı zamanda siyasi katılımıda
beraberinde getirir. Şimdiye kadar politik çalışmalara katıldın mı ?
Funda : Hayır, politik yaşama katılma cesareti yok bende ve ben konuşkan biri değilim. Kesinlikle oylamlara aktif olarak katılacağım.
Bir partiye üye olmayı düşünüyorum, fakat benim resmimi hiçbir
zaman afişlerde göremeyeceksiniz.

Funda’nın olayı basına taşıması, halktan destek alması belediyenin düşüncesinin değişmesine neden oldu ve ikinci görüşmede
Funda nın vatandaşlık başvurusu kabul edildi.
Osman Osmani

Bellinzona’da yürüyüş, insan haklarının merkezde olduğu bir göçmen politikası talep edildi, ırkçılığa karşı mücadelenin devam edecek
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Kadına karşı şiddete son

Siz Sorun
Unia Cevaplasın

Kadına Yönelik Şiddet
Ortadan Kaldırılmalıdır
Kadına yönelik şiddet yaygın bir toplumsal sorunudur. Evrensel olarak bütün dünyada her
yerde, her yaş ve cinsiyete karşı uygulanan bir insan hakkı ihlalidir. Aile içinde şiddet daha
çok eşe yönelik ve erkeğin kadına uyguladığı şiddet biçiminde olmaktadır. Kadına yönelik
şiddetin kaynağında cinsiyet ayırımcılığı yatmaktadır. 25 Kasım'da kadınlara yönelik şiddet
olaylarına karşı çeşitli etkinlikler yapılacaktır.
Kadına yönelik şiddet, dünyada kentli – köylü ; eğitimli – eğitimsiz ; varsıl – yoksul ; genç – yaşlı ; ev kadını
– çalışan kadın farkı olmaksızın kadınların büyük çoğunluğunun yaşadıkları ortak sorundur. Dünya Sağlık
Örgütü tarafından yapılan araştırmalara göre, her üç
kadından birisi fiziksel ve / veya cinsel şiddette maruz
kalıyor. 2009–2014 yıllarında İsviçre'de düzenlenen
polis suç istatistiklerine göre, her yıl 15 000 kadın aile
içi şiddete maruz kaldı. Kadına yönelik şiddet, aynı
zamanda insan hakları ihlalidir. Aile içi şiddet çeşitli biçimlerde ortaya çıkar ve ilişkilere, cinsiyete ve yaşa göre
farklılıklar gösterir. Psikolojik şiddet : İhmal, hakaret,
aşağılama, aptal veya deli diye açıklamak vb. Fiziksel
şiddet : Dayak, itmek, sallamak vb.. Cinsel şiddet : Karşı
taraf üstünde kontrol ve güç oluşturmak amacı ile kişinin isteği dışında cinsel ilişkide bulunmak ya da zararlı
cinsel davranışlara zorlamaktır, tecavüzdür. Ekonomik
şiddet : Çalışmaya zorlama, ücrete el konması, kredi
alma anlaşmasını zorla imzalatma vb..

Toplumsal şiddet
Kadına yönelik şiddet toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
farklı boyutlarını oluşturan cinsiyete dayalı işbölümü,
sosyo-ekonomik durum, eğitim ve sağlık hizmetlerine
erişim gibi faktörlerden beslenen sosyal bir sorundur.
Kadınlar arasında eğitim oranı daha az, işsiz kadınların
sayısı daha fazla. Hala günümüzde kadınlar erkeklerden
daha az ücret alıyor, üst düzey görevde alan kadınların
sayısı daha az. Ayrıca göçmen kadınlar ayrımcılığa,
ırkçılığa maruz kalıyor. Savaşlarda kadınlar tecavüze
uğruyor.

Toplumsal mücadele gerekiyor
Kadına yönelik şiddet, ister kamusal alanda ister özel
yaşamda meydana gelsin, kadının ziksel, ruhsal, sosyal,
cinsel ve ekonomik açıdan zarar görmesine, acı çekmesine, onurunun zedelenmesine, kadının özgüvenini
yitirmesine ve kadınlara karşı ayrımcılığın sürmesine
yol açan bir eylemdir.Kadına yönelik şiddet olaylarına
işyerinde, sokakta, okulda, gözaltında, savaşlarda rastlanmaktadır. Ancak, kadınlar en korunduğu yer diye
düşünülen « aile içinde » kendi evinde sevgi, saygı beklediği insan(lar) tarafından daha yaygın bir şekilde şiddete uğramaktadır. Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet
sorunu çözümlenmedikçe, kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadınlar açısından süregelen özel ve kamusal
alanlar arasındaki uçurumun kapatılması mümkün ola-

mayacaktır. Kadınların karar verici konumlarda yeterli
sayıda temsil edilememeleri, mağdurun korunması ve
şiddetin önlenmesi için kalıcı çözümlerin getirilmesini
engellemektedir.Toplumsal cinsiyete dayalı yapının
getirdiği şiddete ve aile içi şiddete karşı mücadele birçok
boyutta ele alınmalıdır. Kadına eşit hakların verilmesi,
eğitim, iş vb. birçok alanda kadınların güçlendirilmesi
kadına yönelik şiddetle mücadelede önemlidir.

İstanbul sözleşmesi
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan « Kadına
Yönelik Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Sözleşme » uluslararası hukukta
kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet konusunda yaptırım gücü olan ilk sözleşme niteliği taşıyor. Sözleşme,
İstanbul’da imzaya açılmış olması nedeniyle İstanbul
Sözleşmesi olarak anılmaktadır. İlk defa bağlayıcı ve
kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunun vurgulandığı bu sözleşmede, ayrıca bağımsız bir
denetim mekanizması kurulmasına ilişkin düzenlenme
yapılmıştır. Sözleşme’de, şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin bir sonucu olduğu vurgulanmıştır. Sözleşme’nin,
kadına yönelik şiddete ve aile içi şiddete son veril – miş
bir Avrupa yaratmak amacıyla düzenlendiği önemle
vurgulan – mıştır. Sözleşme’de kadına karşı şiddetle
mücadele için kapsamlı bir hukuki çerçeve oluşturmak
üzere önleme, koruma, kovuşturma ve mağdur destek
mekanizmaları oluşturma politikaları konularına yer
verilmiştir. Bu konuda uluslararası bağlayıcılığa sahip
ilk hukuki belge olan Sözleşme, Avrupa Konseyi üyeleri
dışındaki ülkelerin de imzasına ve onayına açılmıştır.
Sözleşme 2015 itibariyle Türkiye’ninde içinde yer aldığı
40 ülke tarafından imzalanmıştır.
İnsan haklarının evrensel bir değer olarak tanınması ve
geliştirilmesi ailede ve toplumda kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması mücadelesinde önemlidir.
Bu kadına yönelik şiddetin önlenmesi mücadelesinin
de hareket noktasını oluşturmaktadır. Kadınlara yönelik devlet ve erkek şiddetine karşı mücadeleye devam
edilmelidir.

Etkinlikler
25 kasım da düzenlenecek birçok etkinlik ile kadına yönelik şiddete karşı mücadele tartışılacak. Bölgenizdeki
Unia’dan bu konuda bilgi alabilirisniz.
/ Emine Sariaslan

25 kasımın tarihçesi
25 Kasım 1960ta Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı mücadele eden üç kız kardeş Patria,
Minerva, Maria Mirabel'in cesetleri bir uçurumun
dibinde bulundu. Mirabel kardeşlerin, tecavüz edilerek
vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı ve onlar diktatörlüğe
karşı mücadelenin sembolü oldu. Bütün dünyada yankı
bulan bu gelişmeler karşısında Birleşmiş Milletler 17
Aralık 1999da, 25 Kasım'ın « Kadına Yönelik Şiddetin
Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü » olarak benimsenmesine karar verildi.

61 yaşında çıkış : Hemen işsizlik kasasına başvurun !
15 yıldır küçük bir aile şirketinde elektrikçi olarak çalışıyorum. 3
Ocak'ta 61 yaşında olacağım. Doğum günümü kutlama sevincim
patronumun kararı nedeniyle kursağımda kaldı. Patronum alıcı bulamadığı için, firmayı kapatma kararı aldı, bana ve iki arkadaşıma
kasım ayının sonunda, çıkış süresine uygun bir biçimde çıkış verdi.
Bu yaşta iş piyasasında benim iş bulmam zor. Bir arkadaşım zaman
kayıp etmeden, işsizlik parasında kesinti olmaması için işsizlik
kasasına başvurmamı önerdi. Bu iyi bir tavsiye mi ?
REGULA DICK : Hayır, sizin durumunuzda bu kötü bir tavsiye. 3 Ocağa kadar işsizlik kasasına kayıt yaptırmadan beklemeniz sizin için daha iyi olur.
Normal emeklilik yaşınızdan dört yıl önce işsizlik fonuna başvurursanız,
normal hakkınız olan günlük ödeneğe ek olarak 120 Frank alırsınız. Buna
ek olarak günlük ödeneği, normalde olduğu gibi sadece iki yıl değil, dört
yıl boyunca (veya düzenli emekli oluncaya kadar) alabilirsiniz. Bunun sizin
için anlamı : Size çıkış verilmeden önce, son iki yıl süresince düzenli olarak
çalıştınız ve gerekli olan aylık süreyi 520 günlük ödenek için tamamlamış
oluyorsunuz. Ayrıca buna ek olarak yaşınızdan dolayı 120 günlük ödenek
eklenir. Bu nedenle günlük ödenek 640 gündür. Bu ödeneği 65 yaşında
emekli oluncaya kadar alabilirsiniz.
work, 31.08.2017

Düşük nafaka : Ayrıldıktan hemen
sonra iş aramak zorunda mıyım ?
15 yıl evliydim ve kısa bir süre önce ayrıldım. Son on yıl evdeydim ve çocuklarımı büyüttüm. Maalesef ayrılma sürecinde aldığım nafaka çok düşük, bu nedenle çalışmak zorundayım. Uzun
süredir çalışmadığım için, iş bulmam çok zor olacak. Bana ne
önerirsiniz ?
MARKUS WIDMER : Son iki yılda ücretli bir işte çalışmamış olmanıza rağmen, işsizlik parası alma hakkınız vardır. Ön koşul, diğer şeylerin yanı sıra,
ayrılığın son bir yılda gerçekleşmiş olması ve sizin bu süreçte İsviçre'de
ikamet etmiş olmanız. Buna ek olarak, yazılı bir ayrılık anlaşması olmalıdır
ve maddi nedenlerden dolayı bir iş aramak zorunda kalmalısınız.
Sizin durumunuzda bu şartlar yerine getirildiği için, size İş Ve İşçi Bulma
Kurumu’na başvurmanızı tavsiye ediyorum. İşsizlik sigortası, ilk olarak
ne kadar günlük ödenek alacağınızı hesap eder. Günlük ödenek miktarı
sizin eğitim düzeyinize göre belirlenir : Her çalışma günü için 102 Frank
(zorunlu okul, diplomasızlar için) ve her çalışma günü için 153 Frank (yüksek okul, pedagoji yüksek okul ve üniversite diploması vb. için). Zorunlu
sosyal sigorta ödenekleri kesildikten sonra günlük ödeneğin yüzde 80 ni
size ödenir. Günlük ödeneği 90 iş günü süresince alabilirsiniz. Bu miktar
sizin ve çocuğunuzun yaşama maliyetini karşılamıyorsa, ek olarak sosyal
yardım da alabilirsiniz. Bu durumda, ikamet ettiğiniz belediyede sosyal
yardım kurumuna başvurmalısınız.

Mirabel kardeşlerin öldürülmesinden sonra ertesi sabah gazetelerde bu ölümlerin bir kaza sonucu meydana
geldiğini anlatan bir haber çıktı. Ama gerçek göründüğü gibi değildi. Mirabel kardeşler, ülkelerinde siyasal
özgürlük için kararlılıkla mücadele ederek Latin Amerika'daki diktatör Rafael Leonidas Trujillo'ya meydan
okudu .Bu yüzden diktatörlük tarafından zulme uğrayarak pek çok kez hapsedildiler ve en son olarak da 25
Kasım 1960 yılında arabalarından zorla indirilerek tecavüz ve işkenceyle katledildiler. Sonrasında, bu katliam
kayıtlara « araba kazası » olarak geçti.

work, 28.09.2017

Adlarına şiir kitap yazıldı
Pedro Mir (Dominikli şair) tarafından « Amén de Mariposas » (Kelebeklerin Amini) adlı, üç kız kardeşin katlini
kınadığı şiirinde kullanıldı. Aynı dönemde, Dominik Cumhuriyeti'nde ve Amerika'da en çok satan yazar olan
Julia Alvarez, Mirabel kız kardeşlerin hayatını anlattığı romanını In the Time of The Butterflies (Kelebekler
Zamanı) yayımladı. Ve bu kitap, Mirabel kız kardeşlerin kelebekler olarak tanınmasına neden oldu. 2000 yılı
25 Kasım'ında Mirabel Kardeşlerin cesetleri doğdukları köye kadın örgütleri tarafından taşındı.
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