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Merhaba
8 Mart şenlikleri için bütün gruplarımızın
seferber olduğu şu günlerde yeni bir sayımızla
daha karşınızdayız. Bu sayımızda da
Almanya ve dünya da kadınların
gündemlerine tanıklık eden çok sayıda yazı
bulacaksınız. Dergimize bu sayımızda da çok
sayıda kadın katkı sundu. Berlin’deki
arkadaşlarımız bir sürü yazı ve redaksiyonel
anlamda katkıları ile bu sayımıza güç
katarken Mehtap Çallı haberleriyle, Semra
Çelik çevirileriyle, İsaf Gün yalnızca söyleşiyle
değil aynı zamanda Mini Job’larla ilgili
olarak hazırladığı bilgilendirme yazısıyla
katkı sundu. Burada ismini anmadığımız çok
sayıda arkadaşımız da önerileriyle,
fotoğraflarıyla, bölgesinde olup bitenleri
aktarmasıyla dergimizin size ulaşabilmesinin
olanaklarını yarattı. Hepimizin eline sağlık.

Bir başka teşekkürü de redaksiyonumuzun
yeni bir bilgisayara kavuşmasına destek veren
bölgelere borçluyuz. Düsseldorf, Neuss,
Frankfurt, Berlin, Köln, Dortmund ve
Bochum bölge örgütlerimizin destekleriyle
dergimizi hazırlamanın önündeki teknik kimi
engelleri bertaraf etmiş olduk. 
Bundan sonrası da yine bizi bekliyor.
Ardında görünen ya da görünmeyen bir sürü
emeği barındırarak çıkardığımız dergimizi
daha fazla sayıda kadına ulaştırma görevi de
hepimize düşüyor.

Keyifli okumalar.



Die kapitalistische Gesellschaftsordnung macht aber in den
meisten Fällen  einen Konflikt zwischen Berufspflichten und
Familienpflichten  unvermeidlich.  
Bald müssen die einen, bald die anderen leiden; nur aus-
nahmsweise starke  Frauenindividualitäten können beiden
gerecht werden, und auch sie nur um  den Preis einer
vorzeitigen Hinopferung ihrer Kraft. Ein harmonisches
Ausleben als Vollmensch wird damit der Mehrzahl der
Frauen zur Unmöglichkeit

Clara Zetkin



2014 • NO 22 KA DIN

4

14 Şubat'ta dünyanın 190 ülkesinde ve Almanya'nın bir
çok şehrinde kadınlar, şiddet, taciz, tecavüz, yapısal
adaletsizlik, kadınların toplumsal yaşama katılım hakkının
gasp edilmesini prostesto ederek adalet ve eşitlik tale-
biyle sokaklara, dans etmeye çıktı. 

İlki geçen yıl yapılan ‘Bir Milyar Kadın Ayaklanıyor!’ eyleminde bu yıl
kadına karşı hukuki ayrımcılık protesto edilerek hayatın her alanında
eşit haklar talep edildi.  14 Şubat Cuma günü Almanya’da binlerce
kadın yaşadıkları şehirlerdeki merkezi alanlarda toplanarak ortak bir
müzik ve koreografi ile dans etti. Yapılan konuşmalarda dünyanın yarı-
sından çoğunu oluşturan kadınların hala yasalar karşısında bile eşit ol-
madığı, erkek şiddetinin yoksullaşma ve savaşlara bağlı olarak arttığı,
kadınların düşük ücretli, sosyal sigorta kapsamında olmayan işlerde is-
tihdam edildiği belirtildi. Kadınlar, haklarını elde etmek için mücadele
etmeye kararlı olduklarını ifade ettiler. Almanya’da en büyük etkinlik
Berlin’de yapıldı. Münih, Köln, Dortmund, Hamburg, Frankfurt gibi şe-
hirlerde de yüzlerce kadın sokağa çıktı.  One Billion Rising Almanya
seksiyonunun açıklamasına göre en küçük yerleşim birimlerinde dahi
adalet talebiyle eylem ve etkinlikler yapıldı. Göçmen Kadınlar Birliği’ne
bağlı çalışma sürdüren değişik kadın grupları da eylemlere katıldılar. 

Zincirlerimizi kıralım!
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PELiN ŞENER

Günler, aylar, yıllar geçiyor. Dönüp arkamıza
baktığımızda birlikte ne çok zaman geçirdiği-
mizi ama tam da o anda daha ne kadar çok
zaman geçirmek istediğimizi fark ediyoruz.
Odalarının kapısı sıkı sıkıya kapatılmış bir ka-

dına gün ışığını işaret ediyoruz, kamaşan gözlerine el-
lerimizle siiper oluyoruz, bir diğerini yanımıza
çağırıyoruz, sesimizin ancak birlikte haykırırsak güçlü
bir çığlığa dönüşeceğini anlatıyoruz, birinin temizlik
yapmaktan yaralanmış ellerini usulca sarıyoruz. Sonra
ne zaman bir araya gelsek gülüyoruz çok ama çok gü-
lüyoruz. İstiyoruz ki bütün kadınlar gelsin etkinlikleri-
mize, bizimle birlikte ağız dolusu gülsün. Üstüne üstlük
birimizin derdini hepimiz dert ediniyoruz. Çünkü biliyo-
ruz ki paylaşmak acıları hafifletir, sevinçleri çoğaltır.
Bazen dönüp dolaşıp aynı kapılara çıkıyoruz, ama
olsun, hiç ama hiç yılmıyoruz. Bir daha, bir daha deni-
yoruz.  Denemek mi? Evet denemek! İşte bundan hiç
korkmuyoruz. Oysa bir süre önce “bir dene „ deselerdi
belki bir çoğumuz kararlı bir şekilde „hayır“ der, „nasıl
olsa değişmiyor, neyi deneyeceğiz ki?“ sorusunu yö-
neltirdik. Şimdi ise bu soruyu yönelten kadınlara „de-
nemeye değer!“ diye sesleniyoruz.

Hayatlarımız akıp gidiyor. Hepimizin, herkesin.
Bazen çok gülüyoruz desek de, aslında dudaklarımıza
bir gülümsemeyi yerleştirebilmek için bile ne çok uğ-
raşmamız gerekiyor. Bunu en iyi biz biliyoruz. Başka
şeyleri de biliyoruz. Kadınların dünyanın bir çok ülke-
sinde hatta bu kocaman zengin ülkede bile nasıl yok-
sullukla boğuştuğunu, emeklerinin nasıl yok sayıldığını,
şiddetin her gün ama her gün yüzlerce, binlerce kadı-
nın yaşamını nasıl mahvettiğini, gericiliğin bir sürü ül-
kede devam eden tartışmalarda görüldüğü gibi
kadınların üzerine nasıl bir karabasan gibi çöktüğünü
biliyoruz. Yaşıyoruz, tanıklık ediyoruz, görüyoruz, du-
yuyoruz!

Ah eşitliğin hepimiz, herkes için hayal olmaktan çık-
tığı bir dünyayı çok özlüyoruz. Ama durmuyoruz,
çünkü hayallerimizin ancak bir araya gelerek, bir diğe-

rini karamsarlığa kapılmak yerine adım atmaya çağıra-
rak gerçek olacağını biliyoruz. Bakın işte yine deniyo-
ruz.  Belki de sırf bu yüzden akşamları yastığa kafamızı
koyduğumuzda gündelik sorunlarla boğuşup oradan
oraya dönüp dursak  da sonunda yüreğimiz rahat uyu-
yoruz.

Bizi bunca yıl dolandıranlara, yalan söyleyip olmaya-
cak dualara amin dedirtenlere önce nanik yapıyoruz.
Sonra da karşımıza geçip yeniden ama yeniden aynı
yalanları söylemelerine, duygularımızı, içtenliklerimizi,
değerlerimizi alaşağı etmelerine isyan ediyoruz!

Büyüyoruz! Her birimizin emeğiyle. Emek harca-
dıkça, özenip üzerine titredikçe, nasıl gelişip serpildiği-
mizi fark ederek. Ne de çoğuz! Ama bazen ne de azız!
Dedim ya aynı kapılara çıksak da bundan korkmayarak,
çelişkilerle başetmekten yılmayarak, eksikliklerimize
dövünmek yerine tamamlamaya çalışarak, yanımıza bir
kadını daha alınca daha da sevinerek, daha da kararlı
yürüyerek büyüyoruz. 

Biriktiriyoruz. En çok da deneyimlerimizi. Sonra
elden ele, elden ele... 

Hınçlanıyoruz, öfkeleniyoruz. Ama her seferinde
daha kararlı oluyoruz. Birine daha anlatmak, yanımız-
dakine de ulaşmak için.

Dayanışıyoruz. Dünyanın başka ülkelerindeki ıslak
gözlerle, aynı bizim gibi öfkeli bakanlarla, değiştirmek
için yola çıkanlarla. Kaderimiz diyenlere karşı çıkıyoruz!
Hep  birlikte. Belki şimdi bunu söylemenin üstelik daha
yüksek sesle söylemenin bir kez daha tam sırası diyo-
ruz. Bunu durmadan yineliyoruz! „HAYIR! Kaderimiz
değil!“

Ah nasıl da herşeyin yarısına, hatta en azına razı
edildiğimizi görüyoruz. Lokmanın en küçücüğüyle kar-
nımızı doyuramayacağımızı, ücretin en düşüğüyle ayın
sonunun gelmeyeceğini, hakların asgarisiyle rahat ya-
şayamayacağımızı da biliyoruz. 

Bu yüzden biz bu 8 Mart’ta, yarım olanı değil, hak-
kımız olanı istiyoruz!

Yarım olanı istemiyoruz!
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Sendika üyeleriniz ve yönetimler iniz iç in -
dek i kadın oranı ,  üyelere yönel ik ne tür çal ış-
malar yapıyorsunuz? 

İsaf Gün: Almanya'daki yaklaşık 2,3 milyon kadın
ve erkek işçi IG Metall sendikasına üye. Üyelerimizin
yaklaşık yüzde 20'si kadın. IG Metall her zaman iş piya-
sasında gerçek bir şans eşitliğine ulaşılması için çaba
verdi. Kadın politikalarına ilişkin taleplerimizden, çalışma
yaşamıyla ilgisi bulunan en önemli üç konuyu şöyle sıra-
lamam mümkün:

−Gerçek anlamda bir ücret adaleti talep ediyoruz.
−Çalışma yaşamı ile günlük yaşamın birbiriyle daha

iyi bağdaştırılabilir olmasını istiyoruz. Hem kadınlar hem
de erkekler açısından, iş ve yaşam daha iyi birbiriyle
bağdaştırılabilir duruma getirilmek durumunda.

−Meslek yaşamına girişte ve mesleki kariyer yapa-
bilme açısından şans eşitliği istiyoruz. Bu yüzden şir-
ketlerin yönetim ve denetleme kurullarında kadın kotası
uygulanmasını istiyoruz. Sendika olarak da bu konudaki
çalışmalara katkı sunuyoruz. 2011 yılında, şirket de-
netleme kurullarında sendika temsilcileri için ayrılmış
üyeliklerin yüzde 30'unun kadınlara verilmesi için bir
kota uygulama kararı aldık.

Bu konularda işletmelerdeki çalışmalarımızı da yay-
gınlaştırıyoruz. Örneğin Mart ayını, kadınları ilgilendiren
konu ve eylemlere, bunların tanıtılmasına ayırdık. Ulus-
lararası Kadınlar Günü ve Equal Pay Day (Eşit işe eşit
ücret eylem günü) bağlamında Almanya çapında çok
sayıda aktivite yapıyoruz. Bugünlerde, kadın ve erkek
işçilere seslenerek ücret adaleti, şans eşitliği ve iş ve
yaşamın bağdaştırılabilirliği konularını ele alacağız.

İş  hayat ında ve dış ında kadına ş iddet var
mı,  nası l , neler oluyor?

Almanya'da her dört kadından biri şiddet mağduru.
Aile ortamı, kadınlar için en tehlikeli ortam. Ulusal ve
uluslararası araştırmalar ayrıca, kadının işyerlerinde de
yaygın olarak cinsel tacize uğradığını gösteriyor. Buna
göre her iki kadından biri, en azından bir kez çalıştığı iş-
yerinde cinsel taciz görmüş. İLO, dünya ekonomik krizi
ve güvencesiz işlerin yaygınlaşmasına bağlı olarak, ay-
rımcılık tehlikesinin arttığına dikkat çekiyor. Bunun ne-
deni de; düşük ücretli işlerde çalışmayı kabul eden
kadınların sayısının giderek artması. Bu işletmelerde ka-
dına yönelik saldırılar artarken, kadınların kendilerini sa-
vunma olanakları giderek daralıyor.

Araştırmaya göre, özellikle sağlık alanında şiddete
maruz kalma riski, örneğin imalat sanayisine göre sekiz
kat daha yüksek. Ancak tacize maruz kalan kadın hem-
şirelerin yüzde 70'inin suç duyurusunda bulunmadığı
ifade ediliyor.

Kadınlar  çal ışma yaşamında ne tür sorunlar
yaş ıyorlar? Göçmen kadın işçiler  diğer işçi lere
göre ne tür fark lı  sorunlar yaş ıyorlar? Bu ko-
nuda ne tür örnekler aktarab i l irsin iz?

Bugün Almanya'da kadınlar hala, erkeklere göre or-
talama yüzde 22 daha düşük ücret alıyor. Düşük ücretli
ve güvencesiz işlerden ortalamanın üstünde etkileni-
yorlar. Ayrıca yaşlılıkta yoksulluk da kadınları daha
derin etkileyen bir sorun. Öte yandan kadınlar doğum
yaptıktan sonra, yeterli çocuk bakımı hizmeti sunulma-
dığı için mini iş dediğimiz, haftalık çalışma süresiyle, üc-
reti düşük, güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kalıyor.
Bu işlerde istihdam edilenlerin yüzde 80'ini, aile içi yü-
kümlülüklerinden dolayı kadınlar oluşturuyor. Bunun so-
nucunda, kadınlar gelirleriyle kendi ayakları üzerinde
duramıyor, ailelerini geçindiremiyor veya yeterli dü-
zeyde emeklilik maaşı hakkı kazanamıyor. 

Göçmen kadınlar bu olumsuzluklardan, hem kadın
hem de göçmen olarak bir kat daha fazla etkileniyor.
Cinsiyet ayrımcılığınının yanısıra, göçmen kadın olarak
da ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Yüksek vasıf gerektiren
ve refah içinde yaşama güvencesi sunan düzeyde bir
gelir getiren işlerde erkek ve kadın göçmenler daha
düşük düzeyde temsil ediliyor. Buna karşılık mini iş-
lerde, süreli sözleşmeli işlerde ve kiralık işlerde, görece
olarak Alman işçilerden daha yüksek oranda temsil edi-
liyorlar. Bu yüzden Almanya çapında asgari ücret uygu-
lanması, hızla gelişen düşük ücretli işlere karşı önemli
bir adım olacaktır. Federal Hükümet ortaklarının koalis-
yon sözleşmesinde, 2015 başına dek 8,50 euroluk as-
gari saat ücreti uygulamasına geçilmesi öngörülüyor.
Ama aynı zamanda istisnalar ve geçiş süreleri de öngö-

Cinsiyet üzerinden yapılan toplumsal işbölümü
geleneksel rolleri pekiştiriyor
IG Metall Merkez Yönetim Kurulu Sekreteri ve
Göçmen Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu üyesi
İsaf Gün çalışma yaşamında kadınların
yaşadıkları sorunlara dair sorularımızı yanıtladı.
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rülmüş durumda. Buna göre ülke çapında ve bağlayıcı
nitelikteki asgari ücret, 2017 yılından itibaren uygula-
nacak.

Mini  iş ler konusunu açabi l i r  mis iniz?
Bugün tipik olmayan işlerde istihdam edilen kadın iş-

çilerin sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Mini işler de, tipik
olmayan işlerden. 7,5 milyon işçi, bir mini işte istihdam
edilmiş durumda. Aldıkları ücret ise, yaşamlarını idame
etmelerine yetmiyor. Bu rakam, Almanya'da istihdam
edilenlerin yüzde 20'sinin bir mini işte çalıştığı anlamına
geliyor. Mini işlerde çalışanların üçte ikisi ise kadın. Yani
kadınlar, aileye ek gelir sağlayan bir konuma getirilirken,
erkeklere biçilen „ailesinin karnını doyuran reis“ şeklin-
deki geleneksel rol devam ediyor. Oysa giderek artan
sayıda kadın açısından bakıldığında, mini iş ile kazanılan
ücretin bir ek gelir olmaktan çıktığı görülüyor. Çünkü bu
kadınların önemli bölümü ailesini tek başına geçindirmek
zorunda. Araştırmalar, minijob adındaki bu işlerde çalı-
şan kadınların sadece yüzde dokuzunun güvenceli bir
işe geçiş yapabildiğini gösteriyor. Yani bu işler, kadınla-
rın geçimlerini sağlamalarına yetmiyor. Aldıkları düşük
ücretler nedeniyle, emeklilik yaşı gelip çattığında büyük
zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Cinsiyet üzerinden
yapılan toplumsal işbölümünün bir sonucu olan bu gele-
neksel roller pekiştiriliyor. 

Konunun hukuksal boyutu şöyle: Mini işlerden elde
edilen aylık brüt gelir, 450 euro olarak sınırlanmış du-
rumda. Ancak aylık veya haftalık çalışma süresi yasa-
larla sınırlanmıyor. 450 euroluk bir mini işte
çalışanlardan vergi ve sosyal sigorta aidatı kesilmiyor.
Yani brüt gelir, aynı zamanda net gelire denk düşüyor.
İlk bakışta çekici gibi görülen mini işler, gerçekte işve-
renlerin işine geliyor.

Çünkü her ne kadar yasalarda, mini işlerde çalışanla-
rın diğer çalışanlar karşısında mağdur edilemeyeceği ön-
görülmüş olsa da, bu düzenleme hayata geçmiyor.
Yasal olmamasına rağmen, aldıkları ücret diğer çalışan-
ların ücretlerine oranla daha düşük. Hastalanıp rapor al-
maları durumunda ücretleri ödenmiyor. Vardiyaları
ertelenerek, yerlerine bir başka mini iş personeli çalıştı-
rılıyor. İzin parası veya doğum sonrası bir yıl boyunca
paralı annelik izni gibi haklardan yararlanmaları da söz
konusu değil. Haklarını elde etmeleri de pek mümkün ol-
muyor. Güncel bir araştırmaya göre, anketin yapıldığı iş-
letmelerin yüzde 30'u, mini işlerde çalışanların izin
hakkının olmadığını belirtmiş. Yüzde 40'ında ise, rapor-
lulara ücret ödenmiyor. Mini işlerde çalışanları yüzde
65'i, bugüne dek paralı izin alamadığını söylüyor.

Konunun sosyal ve hukuksal boyutunda ise şöyle bir
durumla karşı karşıyayız. Mini işlerde çalışanlar, sağlık
ve işsizlik sigortasından yoksun. Her ne kadar 2013 ba-
şından bu yana emeklilik sigortasına prim ödüyor olsalar
da, emeklilikte yoksulluk onların en büyük sorunu. Yapı-
lan hesaplamalara göre, bir mini işte çalışan bir kişi, bir
yılda yatırdığı emeklilik primine karşılık olarak ayda 3,11
euro emekliliğe hak kazanıyor. 45 yıl çalışma sonu-
cunda alacağı emekli aylığı 140 euro olacak.

Çalışanların çoğunun mini işleri kabul etmekten
başka şansları yok. Bu işleri yaygınlaştığı ve sosyal gü-
venceli işleri gerilettiği için, geçiminizi sağlamaya yete-
cek düzeyde ücret alabildiğiniz bir iş bulmanız giderek
güçleşiyor. Gastronomi, tezgahtarlık veya temizlik alan-
larında artık bugün neredeyse mini işler var. Bu nedenle

biz, mini iş uygulamasının kaldırılmasını ve bütün iş söz-
leşmelerinin eşit değerlendirilmesini talep ediyoruz.

Kısaca özetleyecek olursak; mini iş demek,
- Sadece kadınların çalıştığı,
- Sosyal güvenlik sistemlerinden yararlanma

hakkı tanımayan,
- Bugün geçiminizi sağlamanıza yetmeyen, emek-

lilikte de sizi yoksulluğa mahkum eden iş demek.

Kadınlar la erkek lerin ücretler i  karş ı laşt ır ı l -
d ığ ında ortaya nas ı l bir  tab lo ç ıkıyor?

Kadınlarla erkekler arasındaki ücret eşitsizliği değiş-
meden devam ediyor. Günümüzde kadınlar erkeklere
oranla yüzde 22 oranında daha az ücret alıyorlar. Bu
fark 1995 yılında yüzde 21 idi. Oysa araştırmalar, gü-
nümüzde genç kadınların eğitim alanında erkeklere göre
daha başarılı olduğunu gösteriyor. Buna rağmen kadın-
lar çalışma yaşamına atıldığında erkeklere oranla yüzde
iki oranında daha düşük ücret alıyor ve bu fark çalışılan
süre arttıkça daha da büyüyor. Bunun nedenleri çok çe-
şitli ve hepsi de biliniyor:

- Çocuk sahibi olunca, kadınlar mesleki kariyerle-
rine erkeklere göre daha fazla ara veriyor.

- Yönetim kademelerinde yer almaları daha zor.
- Küçük işletmelerde çalışan kadınların oranı daha

yüksek.
- Ve yaşlı bakımı, anaokulları gibi düşük ücretli iş-

kollarında çalışan kadınların oranı da daha yüksek.
İstatistiklere göre, aynı vasfa sahip bir kadının erkek

meslektaşına göre ortalama yüzde sekiz daha düşük
ücret aldığını gösteriyor. Biz IG Metall olarak bu konuyu
ele aldık ve bir kampanya başlattık. Sendikamız üyesi
işçi temsilcileri ücret eşitsizliklerini izliyor, ortaya çıkar-
dığı eşitsizlikleri yayınlıyor ve bu işletmeleri zorluyor.

Kreş aç ısından durum nedir? 
2013 Ağustosundan bu yana, üç yaşından küçük ço-

cukların eğitimi de yasal hak haline geldi. Yani isteyen
her ebeveyne, çocuklarının bakımı için bir eğitim kuru-
munda yer verme zorunluluğu yasalarla belirlendi. Bu
yasayı biz de uzun süredir siyasi bir talep olarak günde-
mimizde tutuyorduk. Bu hak, kadınların doğum sonra-
sında tekrar mesleki hayata dönmelerini
kolaylaştıracaktır. Ama günümüzde hala 100 bin kreş
yeri ve 2 bin eğitmen açığı var. Ama hükümet, bu açığı
kapatma yerine, çocukların evde bakımını teşvik eden
uygulamalar için milyarlarca Euro kaynak yaratıyor.
Ağustos 2013’te, çocuklarını bir kreşe vermeyip evde
bakmayı tercih eden ebeveynlere ilk yıl ayda 100, son-
raki yıllarda 150 Euro yardım yapılmasını öngören bir
yasa yürürlüğe girdi. 

Bu uygulama, özellikle gelir düzeyi düşük aileler açı-
sından, çocuklarını kreşe göndermeme konusunda
adeta bir teşvik niteliğinde. Kaygımız odur ki; bir eğitim
kurumunda bakıma en fazla ihtiyacı olan, bu haktan en
fazla yararlanacak olan çocuklar kreş yerine evde eğiti-
lecek. Bu da, ailenin sosyal konumunun çocuğun hangi
eğitimi alacağı konusunda en belirleyici etken olduğu ül-
kemizde son derece olumsuz sonuçlara yol açacaktır.
Çocuk bakım parası adı verilen bu uygulama derhal iptal
edilmelidir. Bu uygulama için ayrılan iki milyar Euroluk
kaynak, daha iyi eğitim ve bakım olanakları sunan bir
altyapı için harcanmalı, yatırım bu alana yapılmalıdır.
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2009 yılına kadar eşlerinden boşanmış
kadınlar, yüksek emeklilik maaşı alacak
olan eşlerinden çok düşük bir emeklilik
payı (maaşı) alıyorlardı. Yapılan yasal
düzenleme ile bu pay oldukça arttırıldı

ama çoğu kadın bundan haberi olmadığı için yok-
sullukla boğuşuyor. Hak edilen boşanılan eşten
emeklilik maaşının alınabilmesi için hukuki başvu-
ruda bulunulması gerekiyor. Şimdi onunla uğraşa-
mam diyenler aşağıdaki örnekleri okuduklarında
uğraşmanın oldukça karlı olduğunu görecekler. 

Katharina Müller, 20 yıl önce eşinden boşandı.
Eşi yüksek gelirli bir doktor olmasına rağmen ka-
dına eşinin emekliliğinden düşen pay 127,82
Euro olarak belirlendi. 2009 yılındaki değişikliğe
bağlı olarak aile mahkemesine emeklilik payının
yeniden hesaplanması başvurusunda bulunan 66
yaşındaki kadın şimdi 377,82 Euro yani 250 Euro
daha fazla para alıyor. Aile hukuku avukatlarından
Volker Rabaa, Müller'in durumunda milyona yakın
boşanmış kadının olduğuna dikkat çekerek 1977-
2009 yılları arasında boşanmış olan kadınların bo-
şanma kararlarının tekrar gözden geçirilmesi baş-
vurusunda bulunmalarını tavsiye ediyor. 

Marburglu avukat Klaus Weil, bu dönemde
gerçekleşen altı milyon boşanmanın yarısında ka-
dına eşinin emekli maaşından verilmesi gereken
payın yanlış hesaplandığı düşüncesinde.  Bu 6
milyon kadından üçte birinin daha iyi ek emeklilik
maaşı alacağına kesin gözüyle bakıyor. Eşleri
doktor, mimar, mühendis, avukat olan kadınların
yanısıra otomobil ve çelik sektöründe tam gün
çalışan erkeklerin boşandıkları eşleri de şimdikinin
neredeyse iki katı emeklilik payı alma olanağına
sahip. Devlet memurlarının ve  çalıştıkları işlet-
mede işyeri emekli kasası olanların eşleri de
avantajlı durumda olanlar. 

Rabaa, 1 Eylül 2009 tarihinden itibaren özel
emeklilik, işyeri emekliliği konusunda da yarı ya-
rıya ilkesinin geçerli olduğunu belirterek müvek-
killeri arasında 700 Euro fazla emeklilik payı
alanların olduğundan söz ediyor. Önceleri kadınla-
rın emeklilik payı sadece boşandıkları eşlerinin
yasal emeklilik kasasından alacağı maaşa göre
hesaplanmaktaydı. İşyeri emekliliği ya da özel
emeklilik erkeğin kişisel emekliliği olarak görülüp
hesaba katılmıyordu. Şimdi ise erkeğin emeklili-
ğinde alacağı toplam emeklilik maaşı üzerinden
hesaplama yapılıyor. Beraber yaşadıkları sürede
ev işlerini, çocuk bakımını üstlenen, erkeğin emek
gücünün yeniden üretilmesi için çaba harcayan
ve bu nedenle ya çalışamayan ya da haftalık ça-
lışma süresi ve ücreti düşük hatta sigortasız iş-
lerde çalışmak zorunda kalan kadınların yaşlılıkta
yoksulluğa mahkum olmamaları için aile mahke-
mesine başvurmaları önemle tavsiye ediliyor. 

Boşanan kadınlar
eşlerinden daha fazla
emeklilik maaşı alabilir

Genel olarak erkeklerin teknikten anladığı, ka-
dınların elinden ise hiçbir şey gelmediği söy-
lenir. Ancak araştırmalar, erkeklerin ellerine
tamir etmek için aldıkları aletleri bozmakta
ilk sırada olduklarını gösteriyor.  Erkeklerin

kadınlara hava attıkları alanlardan biri teknik aletlerin
kullanımı ve tamiratı. Hatta 'kadınlar ve teknik' diyerek,
kadınları mutfağa ve ev işlerine hapsetmeyi esas alan
önyargıları pekiştirirler. Televizyon, cep telefonu, tab-
let, fotograf makinası gibi aletleri ayarlamak, tamir et-
mekte usta olduklarıyla övünürler.  Bir firmanın
araştırması erkeklerin elindeki teknik araçların sürekli
tehlikeyle karşı karşıya olduğunu, yere, suya düşmek,
herhangi bir yere çarpmak vb. yollarla kısa zaman
içinde bozulduklarını ortaya koydu. Erkeklerin hayatları
boyunca ortalama teknik alanda 2675 Euro'luk zarar
verdikleri belirlendi. 

Hesaplamalar İngiltere, Fransa, Almanya ve İsveç'te
yaşayan erkeklerin teknik alanda verdikleri zarar baz
alınarak yapıldı. Erkeklerin yarısı son beş yıl içinde en
az bir teknik aleti bozdu. Aletlerin üçte biri artık düzel-
tilemeyecek derecede bozulmuştu. Kısacası erkeklerin
teknik hobileri oldukça pahalıya mal olmaktaydı! 

4057 erkek arasında yapılan araştırmaya göre, Av-
rupalı bir erkek, hızlanan yaşama ayak uydurabilmek
için ortalama 3100 Euro'luk teknik alete sahip du-
rumda. Bunların içinde laptop, smartphone, kamera,
tablet, e.kitap vb. yer alıyor. Ancak bu aletlerin ömür-
leri kısa, kaderleri de kötü oluyor. Erkeklerin onda
dördü geçen beş yıl içinde teknik aletlerini yere düşü-
rerek bozdu. Bazıları da avutmak için babaları tarafın-
dan ellerine alet verilen çocuklar tarafından bozuldu.
Kazalar arasında başı çeken aletin suya düşmesi veya
üzerine su dökülmesi. Aletin üstüne oturarak bozulma-
sına yol açan, aleti bir arkadaşına fırlatan, üzerinde
deney yapan  erkek sayısı da oldukça fazla. En fazla
zarar gören alet yüzde 26 oranı ile laptop, onu yüzde
21 ile smartphone ve yüzde 18 ile fotograf makinası. 

Kadın ve erkeklerin alet bozma türleri de farklı; ka-
dınlar  aletleri tuvalete düşürerek bozarken erkekler
üzerlerine çay ve kahve dökmeyi 'tercih' ediyorlar. 

TTEKN İKEKN İK M İM İ??
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Bizler Heillingenhaus’da Kiekert firması
BMW, Mercedes ve Opel gibi firmalara
araba kilidi üretiyoruz. Bantta akort sis-
temi ile çalıştığımız için molanın dışında
birbirimizle konuşmamız ve tanışmamız

iş esnasında oldukça zor. Fakat bu duruma boyun
eğmedik; bu koşullara rağmen nasıl bir araya gele-
biliriz diye düşündük.

Bundan 3 yıl önce işyeri işçi temsilcisi (Betriebs-
rat-BR) kadın arkadaşımızın girişimiyle Kiekert’de ilk
defa 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutladık.
Bu toplantıda gördük ki; bu tür toplantılar ve buluş-
malar biz işçiler arasında bilgilendirmenin yanı sıra
birbirimizi daha iyi tanımamız için de bir olanaktı.
Bundan dolayı 8 Mart’ı kutladığımız aynı yıl daha
sonra dışarıda bu kez Noel eğlencesi düzenledik ve
bu buraya 20 kadın arkadaş katıldı. Daha sonraki yıl
bu sayımız ikiye katlandı.

KADIN İŞÇİLERİN KENDİLERİNE GÜVENLERİ ARTTI
Aynı zamanda buradaki ortam işyerine olumlu

yansıdı. İşçiler arasında genel olarak dayanışma duy-
gusu artarken özellikle kadın işçilerin kendine olan
güvenleri de arttı. Örneğin hastalanan arkadaşları zi-
yaret etme, ölen arkadaşların ailelerine maddi ve
manevi desteklerde bulunulmaya başlandı ve bu işçi-
ler arasında birbirine güvenin artmasına ve moralin
yükselmesine neden oldu.

Kadın arkadaşların kendine olan güvenlerinin art-
ması konusunda da en iyi örnek ise Kiekert’in İşyeri
Sendika Temsilciliği (VKL) Başkanlığına Nejla Kaçar
arkadaşımızın ve yardımcısı olarak ise Sevinç Günay
arkadaşımızın seçilmesini gösterebiliriz. Bu pozisyon-
lara kadın işçilerin aday olması ve seçilmesi fabrika-
mızda ilk defa yaşandı!

ZORLUKLAR KARŞISINDA GERİ ADIM YOK!
22 Aralık günü Essen Kettwig’de tekrar Noel eğ-

lencesi düzenledik ve bu kez tam 110 kadın katıldı.
İşyeri İşçi Temsilcisi (BR) Gülten Uçar konuşmasında,
“Biz kadınların işi kolay değil, 8 saat bantta çalışıyo-
ruz, 2 saat işe git gel. Ondan sonra evde yemek,  te-
mizlik ve çocuklarımızın bakımıyla uğraşmak
zorundayız. Evet, işimiz hiç de kolay değil! Ama bu
kadar işi her gün başarıyorsak bu bizim örgütçü yanı-
mızın güçlü olduğunu da göstermiyor mu?! Bizlerin
sadece bugünkü koşulların düzelmesi için değil aynı
zamanda geleceğimizin, çocuklarımızın geleceklerinin
daha iyi olması, daha iyi çalışma koşullarına sahip ol-
maları için de sorumluluklarımız var. Bugün burada
hep beraber toplandığımız gibi sorunlarımıza karşı da
hep beraber hareket ettiğimizde sorunlarımızı daha
rahat çözeriz. Artık zorluklar karşısında geri adım
yok” dedi.

SENDİKAMIZLA DAHA GÜÇLÜYÜZ!
İşyeri Sendika Temsilcisi Başkanı Nejla Kaçar ve

yardımcısı Sevinç Günay da, “sendikalı olduğumuzda
daha da güçleneceğimize inanıyoruz” diyerek bütün
kadınları sendikalı olmaya ve sendika içinde aktif ça-
lışmaya çağırdılar. Aynı zamanda sendikayı tanıtan
broşürler ve küçük hediyeler dağıttılar.

Tüm arkadaşların memnun kalması ve önümüzdeki
8 Mart’a daha iyi hazırlanmak için neler yapabilece-
ğini dile getirmesi önemliydi.

İşçi arkadaşlarımızın işyerindeki o stresi üzerlerin-
den atarak hep beraber türkü söyleyip halay çektik-
leri güzel bir atmosferde eğlendik.

Heil l ingenhaus/Kiekert’den bir  grup kad ın
işçi

Kiekertli kadın işçiler:
Artık daha güçlüyüz!
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Minijobs (Mini İş ler) ne demektir?
Aylık gelir 450 Euro'yu geçemez. Haftalık çalışma

saatlerinde sınırlama yoktur.
Ya da yılda sadece 50 gün veya sadece iki ay ça-

lışabilirsin. 
İş hukuku açısından part time iş kapsamındadır.

Normal işten farkı sosyal sigorta konusundadır. Mini
işte farklı sosyal sigorta geçerlidir. 450 Euro’luk bir
„mini-job“ta işçiler ne vergi ne de sosyal kesintileri
ödemek zorundalar.

Aynı zamanda 2 veya 3 Mini-Job’ta çal ı-
şabil ir miyim?

Evet. Ama şunları gözetmen gerekir: Birden fazla
mini işler toplu olarak hesaplanır ve 450 Euro sınırını
geçmesi durumunda tam vergi ve sosyal kesintilere
tabi tutulur. Birden fazla mini işte çalışılması duru-
munda bunu işverene bildirmek gerekmekte, so-
nuçta aynı işverende birden fazla mini işteçalışmak
mümkün değil.

Sosya l s igortalı  sözleşmel i bir  iş in  ya-
nında mini  işte de çalış ı labi l i r miyim?

Evet, bir mini işte çalışabilirsin. Mini iş sözleşmeli
işle beraber hesaplanır ve o zaman vergi ödeme tam
sosyal sigortalı olman zorunludur. 

Mini işte çalışan bir kişi olarak kendime ait sağlık
ve bakım sigortam var mıdır?

Hayır. Kendine ait yasal sağlık ve bakım sigortan
yoktur. Sağlık sigortası  aile sağlık sigortası olmasına
bağlıdır. 

Emekli l ik hakkım var mı?
1.1.2013'ten geçerli olmak üzere emeklilik sigor-

tası zorunluluğu vardır. Çalışan bir kişinin emeklilik
haklarına sahipsin. Emeklilik maaşı alman için belli
süre çalışmak zorundasın. Mini işte çalıştığın süre
içinde ödediğin emeklilik kesintisine bağlı olarak
emekli maaşı alırsın ve bir emeklinin sahip olduğu
tüm haklara sahipsin.

Örneğin küre gidebilirsin, malulen
emekli olabilirsin ve Riester Emekliliği
olarak bilinen emeklilikten yararlanabi-
lirsin.

Ne kadar emekli l ik  kesint isi
ödemem gerekir?

İşveren senden maaşının yüzde
3,9'unu emeklilik kesintisi olarak alır.
Şimdilerde emeklilik sandığına ödenen
kesinti oranı yüzde 18,9'dur. Yüzde
15'ini işveren öder. 450 Euro'luk bir
işte senden kesilen 17,55 Euro'dur.

Emekli l ik  sigortasından muaf tutulma im-
kanım var mı?

Evet. İşverene yazılı olarak bildirmen halinde
emeklilik sigortası kesintisi ödemekten muaf tutula-
bilirsin. Muaf olmana rağmen çok az da olsa emeklilik
hakkın vardır. Örneğin 4 ay mini işte çalışan bir ay
emeklilik hakkına sahiptir. Küre gitme, malulen
emekli olma ve Riester Emekliliği hakkın yoktur. 

Örnek: 
Malulen emekli olmak için çalışamaz hale gelme-

den önceki beş yıl içinde 3 yıl emeklilik sigortasına
ödenti ödemen gerekir. Yıllar boyu mini işte çalışma-
sına rağmen emeklilik kesintisinden muaf tutulmak
isteyenler bu koşulu yerine getirmediği için malulen
emekli olma hakkı yoktur. Bu nedenle emeklilik ke-
sintisi ödemeni tavsiye ederim. Kesintinin sadece
yüzde 3,9'unu sen ödeyeceksin, gerisini (yüzde
15'ini) işveren ödeyecek ve böylece tam emeklilik
hakkından yararlanabileceksin. 

Sosyal  sigortanın diğer dallarında durum
nası l?

İşsizlik sigortası: Yok. Sözleşmeli bir işin yanısıra
çalıştığın mini işte de işsizlik sigortası hakkın yoktur.
Birkaç mini işte çalışsan bile işsizlik sigortası hakkın
yoktur.

Bakım sigortası: Yok. Kendine ait sağlık sigortan
olmadığı için bakım sigortan da yok.

Kaza sigortası: Tüm haklarıyla kaza sigortan var.
İşveren mini işte çalışanın da güvenlik içinde çalışma-
sını sağlamak zorundadır. 

Emekli l ik  maaş ım ne kadar olur?
450 Euro'luk bir işte çalışanın aylık her ay emekli-

lik sandığında biriken  para 4,45 Euro'dur. 45 yıl sa-
dece mini işte (şimdiki duruma göre ayda 450 Euro
kazanılan bir iş)  çalıştıysan eline geçecek emeklilik
maaşı 200 Euro'dur. Başka bir deyişle mini iş, mini
gelir ve mini emeklilik demektir...

Mini Jobs-450 Euro'luk işlerle ilgili
bazı soru ve cevaplar
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İş hukukuna göre hangi haklara sa-
h ibim?

Mini işler yasal olarak part time çalışan
statüsündedirler. Bu nedenle tam çalışanlarla
eşit haklara sahiptirler. Ancak genelde mini
işte çalışanlar bu haklarından mahrum tutul-
maktadırlar. 

İş sözleşmesi  alabil ir  miyim?
İşveren işe başladığından en geç bir ay

sonra yazılı olarak çalışma koşulları hakkında
bir sözleşme vermek zorundadır. 

Ücretl i izin (tat i l ) hakkım var mı?
Evet. Mini işte haftada altı gün çalışan bir

kişinin en az dört hafta ya da 24 gün ücretli
izin (tatil) hakkı vardır. Haftada 5  gün çalışı-
yorsan yine dört hafta yani 20 gün ücretli
izin hakkına sahipsin. Bazı sözleşmelerde
bundan daha iyi düzenlemeler vardır ama
esas olarak dört hafta ücretli izin hakkın var.
Ama eğer sadece  belli günler çalışıyorsan
örneğin pazartesi ve salı günleri çalışıyorsan
iznin sırasında o günler için ücretin ödenir. 

Örnek: Haftada beş gün çalışan birinin
haftalık çalıştığı süre 20 saat olmasına rağ-
men 20 gün tatil hakkı vardır. Ama haftada
sadece 2 gün çalışıyorsa 20 gün değil 8 gün
tatil hakkı vardır. ( hesaplanması şöyle yapı-
lır: 2X 20: 5 eşittir 8) 20 gün tatil hakkını
5'e bölüp haftada çalıştığın gün sayısıyla
çarptığında ücretli izin gününü hesaplarsın. 

Hastalanmam hal inde ücretim öde-
n ir mi?

Hastalığının ilk altı haftasında düzenli geli-
rin kadar ücret ödenir. Bu hakka sahipsin.
Hastalığın devam ederse sadece kendi üze-
rinden sağlık sigortan varsa ve ödentilerini
ödüyorsan sigortadan hastalık parası alma
hakkın vardır. Kendine ait sigortan yoksa ilk
altı haftadan sonra herhangi bir para ala-
mazsın.

Resmi tat i l günler inde çalışma-
mama rağmen ücretim ödenir mi?

Eğer tatil olmasaydı bu günlerde çalışmak
zorunda olsaydın ücretin ödenir. Bu senin
hakkındır ve tatil öncesi ya da sonrası seni
çalıştırarak bu hakkın gaspedilemez.

İşten at ı lmaya karş ı  yasal korunma
hakkım var mı?

İşten atılmaya karşı korunma hakkı mini
işler için de geçerlidir. Bu haktan yararlan-
man için en az altı ay hiç ara ermeksizin 10
kişiden fazla işçinin çalıştığı bir yerde çalış-
man zorunludur. Eğer bu işte en az
31.12.2003'ten beri çalışıyorsan işten atıl-
maya karşı korunma hakkın beş kişiden fazla
işçinin çalıştığı işyerleri için de geçerlidir. 

Almanya’da halkın yüzde 79’u yasal
asgari ücretin yürürlüğe girmesinden
yana. Sermaye ve bazı hükümet tem-
silcilerinin aksine halkın çoğunluğu
yasal asgari ücretten dolayı işsizliğin

artmasını beklemiyor.
Koalisyon hükümeti 2015’den itibaren yasal as-

gari ücreti yasalaştırma kararı almıştı. Hükümet
aynı zamanda 2017 sonuna kadar bir takım branş-
ları bu yasa kapsamının dışında tutmayı hedefliyor.
Yasa hazırlıkları kapsamında bir süreliğine asgari
ücret uygulamasının dışında tutulacak branşlar net-
leşecek.

HERKES DESTEKLİYOR
Allensbach Enstitüsü tarafından yapılan araştır-

maya göre parlamentodaki bütün partilerin seç-
menleri yasal asgari ücretten yana. CDU/CSU
seçmenlerinin yüzde 70’i yasal asgari ücrete des-
tek verirken bu oran SPD seçmenleri arasında
yüzde 87, Yeşiller’de yüzde 89 ve Sol Parti seç-
menleri arasında ise yüzde 91 dolayında.

28 Aralık günü 16 yaşından büyük 1687 kişinin
katıldığı yoklamada sadece yüzde 10 dolayında bir
kesim, “yasal asgari ücretin işyerlerini tehlikeye
atacağı görüşünde. Yüzde 40 gibi bir kesim bu gö-
rüşe “belki olabilir” derken yüzde 41 ise asgari üc-
retin kesinlikle istihdama olumsuz yansımayacağı
görüşünde.

Araştırmaya katılanlara yöneltilen özel bir so-
ruya verilen yanıta göre ise yüzde 76’lık bir kesim,
“Yasal asgari ücret istihdamı tehlikeye atsa da uy-
gulanmalı” görüşünde. Bu tutum araştırmayı yapan
uzmanlar tarafından, “Çalışılan işten elde edilen
gelir yaşamaya yetmeli görüşü geniş bir kesim
içinde hakim olduğunu ortaya koyuyor” diye yo-
rumlandı.

Halk asgari
ücretten yana
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HILAL ÜNLÜ

İspanya’nın dört bir yanından
on binlerce kadın, "Adalet
Bakanı İstifa", "Bedenime
ilişkin kararı ben veririm" slo-
ganları ile muhafazakar Halk

Partisi (PP) hükümetinin hazırladığı
kürtaj yasasına karşı Madrid’te tep-
kilerini dile getirdi.

Halk Partisi hükümetinin yeni kür-
taj yasa taslağına karşı uzunca bir
süredir İspanya’nın birçok kentinde
eylemler yapılıyor. Fransa, İngiltere,
Belçika, İtalya, Ekvador gibi
dünyanın birçok ülkesinde de destek
eylemleri  yapıldı. Özellikle Fransa’da
80 örgüt 34 kentte eylem örgütledi.
En son Aralık sonlarında İspanya’nın
Asturias özerk bölgesinde iki kadın
örgütünün "özgürlük treni" fikriyle
başlattığı ve Madrid’de 300 değişik
örgütün birlikte geliştirdiği Madrid
yürüyüşü örgütlendi.

KÜRTAJ HAKKI GASP
EDİLİYOR

2010 yılında Zapatero hükümeti
(Sosyalist Parti) bir kürtaj yasası
çıkardı. Hâlâ yürürlükte olan bu
yasaya göre kürtaj, hiç bir koşul ileri
sürülmeksizin 14 haftaya kadar, anne
sağlığı tehdit altındaysa ya da be-
bekte şekil bozukluğu durumunda 22
haftaya kadar, 22 haftadan sonra bir
sağlık heyeti tespiti ile bebekte bir
anormallik söz konusu ise ve tedavisi
olanaksız ise serbest. Bu yasaya

Halk Partisi (PP), kilise ve aşırı sağ
zamanında şiddetle muhalefet etmiş
ancak toplumun önemli kesimi
tarafından kabul gördüğü için
günümüze kadar tartışma konusu
edilmemişti.

Parlamentoda çoğunluğu elinde
bulunduran Halk Partisinin (PP)
Aralık ayında bakanlar kurulunda on-
ayladığı ve toplumun önemli bir kes-
imince aşırı sağ ve kilisenin
çıkarlarına uygun bir taslak değer-
lendirmesi yapılarak protestolara
neden olan taslağa göre kürtaj
tecavüz sonucu hamilelik (12 haftaya
kadar) ya da annenin fiziksel ve zi-
hinsel sağlığını tehdit eden durum-

larda (22 haftaya kadar), en az iki
doktor tarafından uygun
görüldüğünde olanaklı olacak. Fe-
tusun şekil bozukluğu, kürtaj nedeni
olamayacak. 16 yaşından küçükler
ise ancak ebeveynlerinin izniyle kür-
taj olabilecek. Kadın örgütleri ve çok
sayıda kitle örgütü, AB’nin genelinde
gerici bir yasa olarak tepki gören
taslağın kadın özgürlüğünü, kadın
mahremiyetini, kadının sağlıklı,
onurlu yaşama hakkını ihlal ettiğini,
sağlıksız ve yasadışı koşullarda kür-
taj yapılmasını teşvik ederek kadın
sağlığını tehlikeye sokacağını söylüy-
orlar.

’ORTAÇAĞ YASASI’
Asturias’tan "özgürlük treni" ile

Madrid’e giden Nalon Kadın Derneği
üyesi Victoria Garci Corte "Bu yasa
biz kadınların yıllar önce mücadele
ile elde ettiğimiz bir hakka göz dik-
miştir. İstemediğimiz halde bizi anne
olmaya zorluyor. Karar verme
hakkımızı elimizden alıyor. Asla pes
etmeyeceğiz. Bu yasayı yapanlar, yıl-
lar önce kürtaj yasakken kürtaj olmak
için Londra’ya gidenlerin çocuklarıdır"
dedi.  Yürüyüşe katılan Birleşik Sol
Parti (IU)  Milletvekili Gaspar Lazares
ise "Bu yasa, kadına ve topluma din-
sel dogmayı dayatan bir ortaçağ
yasasıdır" diye konuştu.

İspanya’nın kürtajın uygulanmasını sıkı kurallara bağlamak isteyen
yasa tasarısı, Brüksel’de de protesto edildi. İspanyol Büyükelçiliği
önünde başlayıp Avrupa Parlamentosu önünde sona eren dev
gösteriye katılım oldukça yüksekti:
Protestocular, İspanyol hükümetinin kürtaj kararını kadın hakları
konusunda Avrupa’da geriye gidişin bir işareti olarak görüyor.
Avrupa devletleri arasında kürtaj alanında müşterek bir uygulama
yok. Bu nedenle Avrupa kurumları da kürtaj konusunda ortak bir
standart belirleyemiyor.
Ülkelere bakacak olursak, AB içinde kürtaj için ortalama sınır 12
hafta. Birlik içindeki 31 ülke kısıtlama olmaksızın kürtaja izin
veriyor. Lüksemburg, Finlandiya, Polonya ve İrlanda’da kürtaj hakkı
tecavüz ve sağlığın tehdit altında olduğu durumlarda geçerli. Kıbrıs
Rum Kesimi’nde sadece tecavüz durumda izin verilirken, Avrupa’da
kürtajın tamamen yasak olduğu yer ise Malta.
Fransa’da kürtaj hakkını tartışan ülkelerden. Ülkede kürtaj hakkı
1975 yılında kadın hakları örgütlerinin yoğun mücadelesi
sonucunda yasal hale geldi. Fakat Fransa’da kürtajın
yasaklanmasını isteyen büyük bir kesim sürekli protesto gösterileri
düzenliyor.

İspanya’da kadınlar
kürtaj hakkı için sokaklarda
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ÖZGE KURU

Google doodle yapmasa da hatırlanacak isimler-
den biridir feminist lider, yazar, her ne kadar o
kabul etmese de varoluşçu filozof Simone De
Beauvoir. 100. yaş gününde bir Fransız dergi-
nin çıplak fotoğrafını kapak yapması ya da

bizde ölümünden yıllar sonra yine doğum gününde ‘lez-
biyen ilişkini dünyaya böyle duyurdu’ başlığıyla okura su-
nulması bizzat kendisinin, kadının gördüğü baskıyı
özetlediği ‘diğer’ kavramının kurbanı olduğuna kanıt
mıdır?

Hayatını, kadın olmayı irdele-
mekle geçiren yazarın eserlerinde
kadının ve kadınlığın her haline bir
kapı açılır hemen hemen: ‘Makyaj
yapmakla’ suçlanan, erkekleştiril-
meye zorlanan bağımsız kadın-
dan, toza ve kire karşı kaybettiği
savaşta bitmez tükenmez tekra-
rın yarattığı işkencenin mağduru
ev emekçisi kadına, köle kadın ol-
maya direnip insani bir varlık ola-
rak kendini ortaya koyarak
cinsellikten kadınca bir zevk al-
mayı hakkı gören kadından, renk-
lerden en çok şunu şarkılardan en
çok bunu seven kadına ya da yal-
nız egemenlere değil mücadelede
yoldaşlarına karşı cinsiyet savaşı
veren kadına…. Bu kapıdan girip
kadınlığa doğru yolculuğa bir bilet
alalım biz de.

SINIFIMA YÜZ ÇEVİREN BİR HA-
İNDİM

“Kadın doğulmaz, kadın olu-
nur” feminist yazarın kartviziti
haline gelmiş sözüdür. Neden bir
Feminist’im başlıklı bir röporta-
jında bu sözünü şöyle açıklar: “Kadın olmak doğal bir
gerçek değildir. Belli bir tarihin sonucudur. Kadını tanım-
layan biyolojik ya da psikolojik bir kader yoktur… Kız be-
bekler kadın olmak için üretilmiştir” der. De Beauvoir’in
buradaki amacı yüzyıl sonra hâlâ tapılan bir putu yerle
bir etmektir: Cinsiyet farkı, cinsiyetçi hiyerarşiyi, kadının
maruz kaldığı baskıyı ve sömürüyü, kadına yüklenen sos-
yal statüyü ve kadının ikinci sınıf olarak görülmesini haklı
kılar. 

Simone de Beauvoir’in üretim tarihi aslında kendi ha-
yatını da yeniden üretmesinin tarihidir. Yine bir röporta-
jında artık erkeklerin dünyasında sözü dinlenen bir
kadınken yazmaya başladığı İkinci Cins eserinin ortaya
çıkış sürecini anlatırken kendi feminist bilinçlenmesini de
özetler: “Hayatımda ilk kez bir gerçeğin farkına varmış-
tım; o da yanlış bir hayatı yaşadığım idi, bilmeden de
olsa erkek-egemen toplumdan besleniyordum. Yaptığım,
erkek değerlerini kabul etmek ve yaşamımı o değerlere
göre şekillendirmekti. Ve bu erkek ile kadının ancak
kadın isterse eşit olabileceği düşüncesini yüklüyordu…
Öyle bir nokta geldi ki, aynı ayrıcalıklara bir sekreterin
ulaşamayacağını kolayca unuttum.”

En iyi okullara gitmesine, düşünceleriyle tadını çıkara

çıkara oynamasına izin verilmesinin sebebinin burjuva sı-
nıfından gelmesi olduğunu bilen De Beavoir, bunların kar-
şılığında ağır bir bedel ödediğini fark eder:  “Elde ettiğim
ayrıcalıklar kadınlığımdan yaptığım feragatlerin bir sonu-
cuydu. Ekonomik sınıfsal terimlerle açıklarsam daha
kolay anlarsınız: Sınıfıma yüz çeviren bir haindim.”

EN ÇOK SÖMÜRÜLENLER EN SON GELENLER OLACAK-
TIR

Feminizmin tohumlarının atıldığı yıllarda elbette De
Beauvoir’in vurguları da kadınların önce değişim ihtiyacı-
nın farkına varması ve harekete geçmek için kendi güçle-
rine inanması üzerine oldu: “(Kadınların) En çok
sömürülen kardeşleri aralarına en son katılanlar olacaktır.

Örnek vermek gerekirse bir işçi-
nin eşi, böyle bir harekete katıl-
mak için en az niyetli olan
olacaktır. Çünkü o işçinin eşi ko-
cası birçok feminist liderden
daha fazla sömürülmekte oldu-
ğunu biliyor ve hayatta kalmak
için eşine bir ev hanımı ya da
anne olarak ihtiyacı vardır.” 

Eşit işe eşit ücret talebinin,
feminist harekete can vermesin-
deki rolünü gayet olağan bulan
De Beauvoir, “gerçek feminist
bilincin ancak anti-emperyalist
hareketle birlikte geliştiğini” be-
lirtir.

NEDEN PROLETARYA HEP
ERKEK?

Sınıf mücadelesiyle cinsiyet
mücadelesinin iç içe olduğunu
vurgulayan feminist düşünür,
mücadeleci kadınların “gelecek
yıllarda tarihi değiştirecek kadar
önemli” bir görevi daha olduğu
fikrini ortaya atar. “Nasıl olu-
yorsa proletarya her zaman er-
keklerden oluşmaktadır”

eleştirisinin sahibi De Beavoir, sınıf mücadelesi veren er-
keklerin ataerkil değerlerden vazgeçmesinin ancak kadı-
nın cinsiyet mücadelesinin sonucu olabileceğini anlatır:
“Aynı zenginlerin elinden gücü almak fakirlerin elinde ol-
duğu gibi, erkeklerin elinden gücü almakta kadınların
elindedir. İnsanlar arasında ekonomik eşitliği sağlamak
için sosyalizmde yapıldığı gibi kadınlar da egemen güçle-
rin elinden iktidarı, bu durumda erkeklerin elindeki ikti-
darı, almak zorunda olduğunu öğrenmiştir.”

EYLEM, HEMEN BUGÜN
Kadınlara “Hayatını bugün değiştir. Gelecekle kumar

oynama, ertelemeden hemen harekete geç” çağırısında
bulunan varoluşçu filozof De Beauvoir’in feminist müca-
delenin geleceğine yönelik yol haritası da tüm dünya
tüm sınıflardan kadınların söylemi eyleme geçirip dene-
yim birliği oluşturmalarıdır: “Artık bütün mücadeleler için
geçerli olan, söylemin eyleme dönüşmesi gerektiğidir,
tersi değil. Gerçekten ihtiyacımız olan dünyanın her ye-
rinden kadınların deneyimlerini birleştirmeleridir, bu de-
neyimlerden kadınların tüm dünyada yüz yüze geldiği
sorunları ortaya çıkarabileceğiz. Dahası ve daha zor olanı
bu bilgi birikiminin tüm sınıflara ait kadınlardan edinilmesi
gerektiğidir.”

Simone de Beauvoir’in açtığı kapıdan…
2014 • NO 22 KA DIN
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Fransa’da on yıllık bir aradan sonra, yeni-
den fuhuşun denetlenmesi ve caydırıcı
önlemler konusu meclise taşındı. 25
Kasım dolayısıyla “kadınlara yönelik şid-
dete karşı mücadele haftası” kapsamında,

kadınların cinsel şiddetten korunması, fuhuşun kö-
lelik gibi bir insanlık ayıbı olarak ele alınması ve or-
tadan kaldırılması tartışıldı.

27 Kasım’da Kadın Bakanlığı ve Sosyalist Partili
milletvekilleri tarafından meclise sunulan daha sonra
da kabul edilen yasaya göre, ilk etapta fuhuş çetele-
rinin dağıtılması, fuhuş müşterilerinin cezalandırıl-
ması ve fuhuşa sürüklenen kadınların topluma
yeniden kazandırılması için devletin bir dizi önlemler
alması öngörülüyor.

Resmi olarak Fransa’da bu alanda ne kadar kişinin
çalıştığına ilişkin rakamlara ulaşmak epey zor. Ancak
20 ila 40 bin kişiden bahsediliyor ve bunların da son
yıllarda yüzde 80’nin yabancı kadınlardan oluştuğu
belirtiliyor.

1990’larda eski Sovyet ülkelerinin dağılmasından
sonra, Avrupa’da deyim yerindeyse başlı başına bir
fuhuş sektörü oluştu. Özellikle doğu ülkelerinden ge-
tirilen gencecik kadınlar, uyuşturucu çeteleri ve
mafya eliyle bu pazara sürüldü. Fransa bu yaygınlaş-
manın önüne geçmek için 2003’te çıkardığı bir ya-
sayla sokakta çalışan kadınlara para ve hapis
cezaları getirdi. Ne var ki bu yasa, şu veya bu se-
beple fuhuşa sürüklenen kadınları suçlu statüsünde
görüyordu.

14

Kökenleri çok eskiye dayanıyor
Fuhuşun denetim altına alınması yeni bir tar-

tışma değil, kökenleri çok eskiye dayanıyor. Daha
1800’lerin başında iktidar ve özelikle dini kurum-
lar fuhuşa başvuranları, denetim amacıyla “Tole-
rans evleri”  adı altında kapalı yerlere kapatmış.
Her ay doktor kontrolünden geçmek zorunda
kalan kadınlar “toplumsal değer timleri” tarafın-
dan denetlenmiş. Toplumun görmek istemediği
ayıbı olarak yorumlanan bu durum, dini önyargıla-
rın çok etkili olduğu dönemlerde kadınların çıplak
olarak meydanlarda yakılmasına kadar varmış.
Kimi dönemlerde ise daha hafife alınarak “belli bir
ihtiyaca yanıt olarak” kabul bile görmüş. 1946’da
İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Ulusal Di-
reniş Konseyi hükümeti, köleliğin yasaklanması ve
fuhuşun ortadan kaldırılması mücadelesini aynı
paralelde ele aldı.

1960’lı yıllarda, dünyanın değişik kıtalarında
özellikle eski Fransız sömürgelerinde köleliğe ve
sömürgeciliğe karşı halkların mücadelesi köleliğin
yasaklanmasını gündeme getirdiğinde, Birleşmiş
Milletler nezdinde fuhuşun da bu kapsamda ele
alınması kararlaştırıldı. Fransa da buna uymak zo-
runda kaldı.

Ama yine de fuhuş hep varoldu. Büyük cadde-
lerin kaldırımlarından arka mahallelere kaydırıldı,
evlerden internet ve oradan da lüks otellerin lobi-
lerine çekildi.

Fransa’da fuhuşa caydırıcı önlemler
2014 • NO 22 KA DIN
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Mayıs 2012’de yönetime gelen Hollande ekibi ve
yenilenen Kadın Hakları Bakanlığı fuhuşa karşı müca-
deleyi, kadına yönelik şiddet kapsamında ele alıp,
buna karşı mücadele edeceğini  ilan etti.

Yıllardır fuhuşun yasaklanması ve toptan ortadan
kaldırılması mücadelesi veren kadın örgütleri, politik
partiler ve insan hakları örgütleri bunu olumlu karşı-
layıp destek verdiler. 

FARKLI GÖRÜŞLER
Fuhuşun giderek azaltılması ve ileride ortadan

kaldırılmasına yönelik caydırıcı yasal önlemler  top-
lumda geniş tartışmalara ve bölünmelere yol açtı.
İnsanlığın en utanç verici durumu olan insanın vücu-
dunu para karşılığında satmak zorunda kalması, ki-
milerince sıradan bir meslek olarak yorumlanırken,
bir kesim de “kadın veya erkeğin aşağılanması, pa-
zara sunulması” olarak tartışıyor.

Feministler bu konuda ikiye bölündüler. Bir kesim
fuhuşu cezai önlemlerle sınırlamayı moral değerlere
ve kişisel özgürlüklere müdahale olarak yorumlar-
ken, diğer bir kısım kadın hakları savunucusu ise,
yasa taslağını olumlu karşılarken yetersizliğine vurgu
yapıyorlar. Yıllardan beri bu şekilde çalışan kadınların
sosyal bir güvenceye sahip olması gerektiğini belirti-
yorlar.

Meclise yasayı sunan grubun sözcüsü Maud Oli-
vier, “fuhuşun toptan kaldırılması mücadelesini ve-
renlerin ilk kazanımları bu alanda çalışan kadınların
‘maruz kalan’ statüsünü almasının önemli bir aşama
olduğunu” söylüyor.

Kadın örgütlerinden “Osez le feminisme” grubu,
kadınların yıllardır verdikleri mücadelenin bir kaza-
nımı olarak gördüğü yasa taslağını olumlu karşıla-
yanlardan. Örgüt, yetersiz bulmasına rağmen kadına
yönelik şiddete son vermeye yönelik önemli bir adım
olarak değerlendirdiği yasaya desteğini açıklıyor.

Yasaya en çok karşı çıkan, “Seks Çalışanları Sen-
dikası” ve “Causeuer” dergisi etrafındaki kadın
grubu. Hükümetin yasa tasarısının “moral değerler
içerdiğini, bu alanda çalışan kadınların gönüllü olarak
bu işi yaptığını” savunuyor ve fuhuşun herhangi bir
meslekle aynı kapsamda ele alınmasını talep ederek,
yasayı “özel yaşantıya müdahale” olarak  değerlen-
diriyor.

Ancak, fuhuşa sürüklenen kadınların vücutlarının
pazara sunulması ve cinsel malzeme olarak kullanıl-
masına ve kadın erkek eşitsizliğinin en bariz ve
utanç verici biçimi olarak, gönüllü değil satın alındı-
ğını unutuyorlar. Victor Hugo bundan 150 yıl önce
şöyle demiş: “Kölelik Avrupa uygarlığından silindi di-
yorlar, maalesef doğru değil. Sadece ismi değişti ve
kadınlar şahsında fuhuş olarak var olmaya devam
ediyor.”

Yasada neler var?
Yasa üç önergeden oluşuyor.
Birincisi, fuhuş mafyasına ve sektörüne karşı mü-

cadele. Bu işin arkasındaki çetelerin dağıtılması. 
İkincisi, bu sektörde çalıştırılan kadınların suçlu

statüsünden çıkarılıp, maruz kalan kişi olarak görül-
mesini sağlamak. Caydırıcı önlemlerle bu kadınların
yeni bir sosyal yaşama döndürülmesi için desteklen-
mesi.

Ve son olarak da müşterilerin cezalandırılması.

Fas Parlamentosu, tecavüzcülerin, evlenmeleri
karşılığında cezadan muaf tutulmasına olanak ta-
nıyan yasayı iptal etti.

Yasa, Mart 2012’de 16 yaşındaki Emine el Fi-
lali’nin kendisine tecavüz ettiği iddia edilen bir
adamla zorla evlendirilmesi üzerine dünya günde-
mine girmişti. Emine el Filali, 23 yaşındaki adamla
7 ay evli kaldıktan sonra intihar etmişti.

Kanunun düzeltilmesine ilişkin yasa tasarısı
geçtiğimiz yıl Meclis’e getirilmişti. Tasarı, meclis-
ten geçti

Ülkede kadın hakları mücadelesi yürüten Fa-
tima Maghnaoui, “Çok önemli bir adım ancak ye-
terli değil. Kadına yönelik ceza kanununun
tamamen değiştirilmesi için mücadeleye devam
edeceğiz” dedi.

Uluslararası Af Örgütü de kararın doğru ancak
geç kalmış bir adım olduğunu söyledi. Uluslararası
Af Örgütü’nden Hasibe Hadj Sahraoui, “Parlamen-
tonun tecavüzcülerin cezadan muaf tutulmasına
olanak tanıyan yasayı düzeltmesi 2 yılı buldu ve
bu sürede 16 yaşındaki Emine el Filali intihar etti”
dedi. 

Fas’ta yasa
değişikliği
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DR. ESMA ÇAKIR CEYLAN

Almanya, iki Avrupa ülkesinin yanında, ertesi gün
doĝum kontrol hapına („Pille danach“) reçete zorunlu-
luĝu kılan üç ülkeden bir tanesi. Bunun sebebinin, çok
fazla düşünmeden, muhafazakâr katolik iktidar ol-
duĝunu biliyoruz. Peki neden siyaset bizim çocuk
doĝurup doĝurmama özgürlüĝümüz hakkında karar
verme cüretini kendinde buluyor? Biz bu konuları
1968lerden sonra aşmadık mı? Kürtaj kararını özgürce
kendimiz vermeyi kazanmadık mı? Aşmadık! Çünkü
kürtaj özgürlüĝünü kadın hareketinin mücadelesinden
sonra kazandık, fakat korunmadan cinsel ilişkiye girip,
ertesi gün korunma hapı almak istediĝimizde, reçete
zorunluluĝu her zaman vardı.

Eskiden ilacın yan tesir yaptıĝı idda edilirdi. Fakat
tarih kendisini nasıl yenileyip eskiyi anlaşılmaz hale ge-
tirebiliyorsa, ertesi gün korunma hapının da hiç bir şe-
kilde saĝlıĝa zararlı olmadıĝı tespit edildi. Bilir kişiler,
eksperler ve araştırmalar kadınların bu ilacı reçetesiz
de doĝru bir şekilde kullandıklarını ve ilacı yüksek
dozda almanın veya ilaçtan baĝımlı olmanın olaĝandışı
olduĝunu tespit ettiler. Dünyanın 90 ülkesinde ertesi
gün korunma hapı reçetesiz alınabiliyor. Almanya`da
bunun engellenmesi ve öne sürülen bahanelerin elle
tutulur hiç bir gerekçesi yok.

Saĝ l ı k Bakanı Hermann Gröhe neden i lac ın
reçetesiz ver i lmesine karş ı?  Biz kadınlar ın
özgürce karar verme yetkis in i engel lemek is-
temesin?

Anlaşılan Saĝlık Bakanı kadınların korunup korunma-
yacaĝı ile ilgili kararı kendilerine bırakmıyor, kararın
doktor kontrolünden geçmesini daha uygun buluyor.
Oysa 2003 yılında, yani bundan 11 sene önce, ilaç ko-
nusunda sorumlu olan Federal Daire (BfArM), reçete
zorunluluĝunun kaldırılmasını önermişti. Ocak 2014 de
aynı öneride bulundu. Federal Konsey bile ertesi gün
korunma hapının reçetesiz verilmesini istedi. Gröhe,

kadınların Almanya`da doktora danışmasının kolay ol-
duĝunu ve hızla gerçekleştiĝini iddia ediyor. Onun dı-
şında ertesi gün korunma hapının yan tesirlerinin aĝır
olduĝunu ortaya atıyor.

Bu iddalar doĝru olmamakla birlikte Saĝlık Bakanı
Gröhe`nin tavrı ve tutumu ilaca ihtiyacı olan çiftleri
zor duruma düşürebiliyor.

Nöbetç i doktor aramak, uzun yol lara ko-
yulmak, saatlerce beklemek ve gereksiz sor-
gulamalar…

Tıbbi hiç bir dayanaĝı olmamasına raĝmen, çocuk
istemeyen çiftler nöbetçi doktor aramak, uzun yollara
koyulmak, saatlerce beklemek zorunda, gereksiz sor-
gulamalar ve tedaviler geçirmekte. En kötü ihtimal
hatta hastane deĝiştirmek zorunda, çünkü katolik
hastaneler bu ilacı sadece tecavüz durumunda ver-
meyi kabul ediyor. Yaşanan olaylardan sonra bunun
yapıldıĝı da şüpheli tabii. İşin kötü yanı: zaman ilerli-
yor. Ertesi gün doĝum kontrol hapının etkili olabilmesi
için cinsel ilişkiden 24 saat sonra alınması gerekiyor.

Belli olan şu ki, Saĝlık Bakanlıĝı tarafından öne sü-
rülen gerekçeler sadece bahanelerden oluşuyor. Saĝlık
konusunda bir yandan kadının eşitliĝinden ve özgür-
lüĝünden bahsetmek, diĝer yandan da cinsellik konu-
sunda dolaylı yollardan bu özgürlüĝü kısıtlamak. Hiç
samimi gelmiyor. Katolik kilisesi ertesi gün korunma
hapını kürtaj olarak nitelendirdiĝini ve bu yüzden bu
ilacı reddettiĝini geçen sene gördük: bir tecavüz so-
nucu Köln`de katolik bir hastaneye giden kadının bu
ilaçla tedavi edilmesi reddedildi. Muhafazakâr siyaset-
çiler bu yüzden ertesi gün korunma hapını reddediyor-
lar, Saĝlık Bakanı Gröhe gibi. Oysa bu ilaç hamile
olmadan alınan, aksine hamileliĝi engelleyen bir ilaç.
Kürtaj bu yüzden söz konusu olamaz. Hamilelik ol-
duĝunda tesirsiz ve tehlikesiz olan bir ilaç.

Kadınların baĝımsızlıĝını ve özgürlüĝünü savunan
bir kadın örgütü olarak „ertesi gün doĝum kontrol ha-
pının“ reçetesiz verilmesini talep ediyoruz!

Siyasetin Kadın Bedeni Üzerine Oyunu
2014 • NO 22 KA DIN



FRAU Bundesverband der Migrantinnen in
Deutschland e.V. 
ZEITSCHRIFT DES BUN DES VER BAN DES
DER MI GRAN TIN NEN IN
DEUTSCHLAND 
www.migrantinnen.net
/info@migrantinnen.net

Zum diesjährigen Internationalen Frauentag for-
dert der Bundesverband der Migrantinnen in
Deutschland mehr Gerechtigkeit für Frauen bei den
Löhnen, beim Auskommen und bei ihrer gesellschaft-
lichen Teilhabemöglichkeiten. In ihrem Aufruf schil-
dert der Migrantinnenverband die weiter bestehende
Ungleichheit in der Beschäftigungssituation von
Frauen und kritisiert die Politik der halben Sachen –
Teil-Zeit, Teil-Lohn, Teil-Rente, Teil-Rechte – zulasten
von Frauen. Denn weiterhin gilt: In fast allen Teilbe-
reichen der Gesellschaft sind Frauen immer noch Be-
nachteiligungen ausgesetzt. Diese reichen von der
unterschiedlichen Teilhabe am Arbeitsmarkt über die
ungleiche Verteilung von bezahlter und unbezahlter
Arbeit, die geschlechtsspezifische Lohndifferenz bis
hin zu Ungleichheiten in der sozialen Absicherung.
Millionen Menschen sind prekär beschäftigt: in Teil-
zeit, Minijobs, auf befristeten Stellen oder als Leihar-
beitnehmer/innen. Viele von ihnen arbeiten im
Einzelhandel, in der Gebäudereinigung und im Ge-
sundheits- und Pflegebereich. Mit bis zu 85 Prozent
Frauenanteil sind diese Bereiche eine Domäne der
Frauenbeschäftigung.

Niedrige Löhne – niedrige Rente – Mütterente nur
ein Tropfen auf dem heißen Stein

7,5 Millionen Beschäftigte arbeiten in Minijobs, oft
zu Löhnen, die zum Leben nicht ausreichen. Das sind
fast 20 Prozent aller ArbeitnehmerInnen in Deutsch-
land. Zwei Drittel aller Minijobs werden von Frauen
ausgeübt. So werden sie in die Rolle der Hinzuverdie-
nerin gedrängt, und der Mann bleibt – ganz traditio-
nell – der Familienernährer. Doch für immer mehr
Frauen ist der Minijob kein Zuverdienst, denn sie
müssen die Familie alleine ernähren. Gerade einmal
neun Prozent der Minijobberinnen gelingt der Wech-
sel in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsver-
hältnis. Minijobs bringen die Frauen um die
Möglichkeit einer eigenständigen Existenz¬sicherung.
Sie führen im Zeitverlauf zu gravierenden Lücken in
der Altersversorgung und zementieren das Modell
geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung. Mit dem Be-
treuungsgeld bzw. der „Herdprämie“ wurde ein wei-
teres Mal die Erziehung auf die Mütter abgewälzt.
Die neue Regelung bei der Mütterrente ist nur ein
winziger Tropfen auf dem heißen Stein. Die Erhöhung
um ca. 28 Euro/monatlich hilft keineswegs gegen Al-
tersarmut von Frauen.

Migrantinnen
Migrantinnen sind unverändert in stärkerem Maße

als männliche Migranten und als Frauen und Männer
ohne Migrationshintergrund von Arbeitslosigkeit und
prekären Arbeitsverhältnissen betroffen. Faktoren
wie Aufenthaltsstatus, Geschlecht, Herkunft, Religion
und/oder fehlende Anerkennung von ausländischen
Bildungsabschlüssen bringen Migrantinnen besondere
Erschwernisse beim Zugang zum Arbeitsmarkt in
Deutschland. 

Anlässlich des internationalen Frauentags am
8.März fordert der Bundesverband der Migrantinnen:  

• Gleicher Lohn bei gleicher Arbeit!
• Sozialversicherungspflicht ab dem 1.Euro –

Keine Ausweitung der Minijobs!
• Kostenlose Betreuungsplätze statt „Herdprä-

mie“ für Frauen!
• Für das ehegattenunabhängige Aufenthalts-

und Arbeitsrecht für Migrantinnen!

Internationaler Frauentag 2014
Wir wollen: Entgeltgerechtigkeit, Eigenständige
Existenzsicherung Gerechte Teilhabe
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Süden-Regionaltreffen des Bundesverban-
des der Migrantinnen

Rund 40 Vertreterinnen aus den Frauengruppen
aus Karlsruhe, Stuttgart, Göppingen, Geislingen und
Ulm kamen am 09.Februar auf einem Regionaltreffen
zusammen. Auf der Tagesordnung ihrer Sitzung stan-
den die Auswertung der Arbeit in den Orten, der Aus-
tausch der laufenden und geplanten Veranstaltungen
und inhaltlicher Schwerpunkte, sowie die Vorberei-
tung des Internationalen Frauentags. Die geplanten
Veranstaltungen zum 8.März sind in allen Ortsgrup-
pen fast abgeschlossen. In Zusammenarbeit mit Ge-
werkschaften und lokalen Frauennetzwerken
internationale Feiern und Diskussionsveranstaltungen
organisiert. „Uns darf es nicht nur darum gehen Pro-
bleme aneinanderzureihen, sondern auch dagegen
etwas zu tun“ hieß es oft in den vielen Redebeiträgen
der Teilnehmerinnen. Etwas tun – so lautete es auch
in den daran folgenden Beiträgen. Alle Ortsgruppen
stellten ihre Frühjahr/Sommer Programm vor. Um ei-
nige aufzuzählen: Veranstaltungen zu Themen Ge-
sundheit, Minijobs, Erziehung und Freizeit. In
Geislingen bspw. startet ein besonderes Angebot. Die
Frauen werden sich regelmäßig in der Bücherei tref-
fen und einen Lesekreis gründen. In der anschließen-
den Diskussion zur Arbeit in den Ortsgruppen wurde
der gemeinsame Wunsch geäußert, Bildungsseminare
häufiger durchzuführen. Auch wurde die Idee einge-
bracht, eine „Bildungs-Freizeit“ vorzubereiten sowie
im Herbst eine Regional-Feier zu organisieren. Damit
die Vorschläge bis zum nächsten Treffen ausgearbei-
tet und koordiniert werden, wurde eine Gruppe mit je
einer Vertreterin aus den Ortsgruppen gewählt. Das
nächste Treffen wird Ende Juni in UIm stattfinden. 

Berl in „Arbeit zu den Frauen tragen“
Die Berliner Frauengruppe des Bundesverbandes

der Migrantinnen setzt ihre Aktivitäten fort. In ihrer
jüngsten Sitzung werteten die Frauen ihre bisherige

Arbeit inhaltlich aus. Dabei wurde die Frage diskutiert,
wie Frauen noch spezifischer auf ihre Interessen und
Bedürfnisse angesprochen werden können. Ein unver-
zichtbarer Weg ist die konkrete Ansprache von
Frauen, u.a. dadurch, sie persönlich im Stadtteil anzu-
sprechen. „Unsere Frauen-Cafés“ werden zunehmend
von neuen und mehr Frauen besucht. Das zeigt, dass
der Weg zu den Frauen und nicht andersherum, rich-
tig und notwendig ist.“, so die Frauen in Berlin. 

Düsseldorf  & Neuss
Die Migrantinnenvereine Düsseldorf und Neuss

treffen sich regelmäßig. In den gemeinsamen Treffen
wird 1 x monatlich ein Themenabend angeboten. Der
letzte Themenabend wurde in Form eines Workshops
angeboten, in dem es um lösungsorientiertes Kon-
fliktverhalten ging. Am 25.03.2014 wird die ordentli-
che Mitgliederversammlung des Migrantinnenvereins
Düsseldorf stattfinden, auf der u.a. der neue Vor-
stand gewählt wird. Der Internationale Frauentag wird
abwechselnd in Neuss oder in Düsseldorf gefeiert. In
diesem Jahr werden beide Frauenvereine des Bundes-
verbandes der Migrantinnen in Neuss feiern. 

Frankfurt
Die Frankfurter Frauengruppen des Bundesverban-

des der Migrantinnen führen ihre Arbeit in den Stadt-
teilen Ginnheim und Niederrad fort. In Niederrad hat
sich das Flohmarkt-Angebot nunmehr verankert und
wird nunmehr regelmäßig durchgeführt. Daneben gibt
es eine Vielzahl von Veranstaltungen und Kurse für
Kinder und Frauen, die in beiden Stadtteilen angebo-
ten werden. In Ginnheim gehören dazu u.a. das
„Frauen-Café“ und ein Malkurs für Frauen. In einer Ko-
operation mit der Gewerkschaft IG Metall wurde an
zwei Tagen ein Seminar zum „Wahlrecht“ organisiert,
an dem zahlreiche Frauen teilnahmen. Ein weiteres ist
für Ende März geplant. 

Aus den Ortsgruppen



Anfang April findet die Bundesmigrations-
konferenz (BMK) der IG Metall statt - mit
dem thematischen Schwerpunkt "Demo-
kratie leben. Willkommenskultur mit der
IG Metall gestalten.“

Mit welchen Erwartungen geht ihr die
Vorbereitungen der d iesjährigen BMK?

Im Moment wird viel über eine sogenannte Will-
kommenskultur für Einwanderer diskutiert. Auf der
Konferenz wollen wir uns mit diesem Konzept aus-
einandersetzen. Das beginnt mit der Frage, was wir
darunter verstehen. Was wäre eine echte Willkom-
menskultur? Und dann werden wir unsere Positionen
und Forderungen formulieren. 

Was bedeutet für Dich "Wil lkommenskul-
tur"? 

Augenhöhe, Gleichberechtigung, Sicherheit. Ein
modernes und transparentes Einwanderungsrecht.
Die Anerkennung von im Ausland erworbenen Quali-
fikationen und Abschlüssen. Bei dem Wirrwarr von
Gesetzen und Verordnungen blicken ja selbst Fach-
leute kaum noch durch. Die Abschaffung von diskri-
minierenden Regelungen wie der Residenzpflicht für
Flüchtlinge etc. Und vor allem sollten wir in dem Zu-
sammenhang auch über die Kolleginnen und Kolle-
gen sprechen, die schon längst da sind.

Wie kann die  Wil lkommenskultur in den
Betr ieben gelebt werden - was kann die
Gewerkschaft tun?

Das Betriebsverfassungsgesetz ermöglicht Be-
triebsräten Gleichstellung zum Thema zu machen.
Es gibt die Möglichkeit, Gleichstellungsberichte für
Betriebe auf den Weg zu bringen und, aufbauend
auf den Ergebnissen, die Personalpolitik zu verän-
dern. Mehr Ausbildungsplätze für Menschen mit Mi-
grationshintergrund und mehr Weiterbildung
würden zum Beispiel deutliche Verbesserungen
bringen. Die IG Metall unterstützt und berät Be-
triebsräte dabei. Und wir setzen uns in der Politik
für bessere Einwanderungs- und Arbeitsbedingun-
gen ein -  und für mehr politische Teilhabe.

Mit welchen Kernforderungen begeht die
IG Metal l den diesjährigen Internationalen
Frauentag?

Das Motto lautet: ‚Wer die Besten will, kann auf
Frauen nicht verzichten.‘ Unsere Themen sind Ent-
geltgerechtigkeit, die Vereinbarkeit von Arbeit und
Leben und Entwicklungsperspektiven für Frauen.

Wir

brauchen zum Beispiel mehr Weiterbildungsmöglich-
keiten für Frauen, mehr Kollegeinnen in Führungspo-
sitionen, in Vorständen und Aufsichtsräten. Bei
unserer großen Befragung 2013 haben mehr als
500.000 Beschäftigten mitgemacht, darunter
100.000 Frauen. Sie haben klar gesagt, was sie er-
warten: Sie wollen Equal Pay, mehr Entwicklungs-
möglichkeiten und Aufstiegschancen. Sie wollen
Arbeit und Privatleben besser vereinbaren können
und ihre Arbeit mitgestalten, also beteiligt werden.
Die Arbeitgeber setzen beim Thema Gleichstellung
ja eher auf schönen Schein, nach dem Motto: Wir
machen alles, was nichts kostet aber gut aussieht.
Man könnte sagen, beim Thema Frauen in der Ar-
beitswelt geht es auch irgendwie darum, eine echte
Willkommenskultur zu etablieren.

Wie viele Frauen s ind Mitglied der
IG Metall?

Fast vierhunderttausend. Und wir werden mehr!
Am 8. März wollen wir die Frauen in der IG Metall
sichtbar machen und noch mehr Kolleginnen für die
IG Metall werben. Denn je mehr wir sind, desto mehr
können wir erreichen! 
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IG Metall Bundesmigrationskonferenz &
Willkommenskultur

Christiane Benner ist seit Oktober 2011
geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG
Metall. Sie verantwortet die Bereiche
Zielgruppenarbeit und Gleichstellungspolitik und
Kampagnen. Wir haben mit ihr über
anstehende IG Metall
Bundesmigrationskonferenz und zum Thema
Willkommenskultur gesprochen. 

Interwiew mit
Christiane Benner



Was bedeutet Mini jobs?
Der monatliche Verdienst darf regelmäßig 450

Euro nicht überschreiten. Es gibt keine Begrenzung
der Arbeitszeit pro Woche.

Oder: Du arbeitest nicht länger als 50 Tage im Ka-
lenderjahr oder 2 Monate. Arbeitsrechtlich ist es eine
Teilzeitbeschäftigung. Die Besonderheit liegt in der
Sozialversicherung, da hier andere Regeln gelten als
bei „regulären“ Jobs. Bei einem „450- „Mini-Job“ wer-
den ArbeitnehmerInnen weder Steuern noch volle So-
zialabgaben abgezogen.  

Kann ich auch 2 oder 3  „Mini- jobs“
gle ichzeitig ausüben?

Ja. Aber bedenke dabei Folgendes: Mehrere Mini-
Jobs nebeneinander werden zusammengerechnet und
sind, sofern sie zusammen die 450 €-Grenze über-
schreiten- steuer- und voll sozialversicherungspflich-
tig. Der Arbeitgeber muss darüber informiert werden,
ob mehrere „Mini-Jobs“ ausgeübt werden, da meh-
rere „Mini-Jobs“ nicht beim selben Arbeitgeber aus-
geübt werden dürfen.

Darf ich neben einer sozia lversicherungs-
pfl ichtigen Hauptbeschäftigung einen Mini-
job ausüben?

Einer geht. Alle weiteren Minijobs werden mit der
Hauptbeschäftigung zusammengerechnet und sind
dann steuer- und voll sozialversicherungspflichtig.

Habe ich einen eigenständigen Kranken-
bzw. Pflegeversicherungsschutz?

Nein, Du hast keine eigenständigen Ansprüche in
der gesetzlichen Krankenversicherung. Krankversi-
chert bist Du ggf. dennoch, wenn Du familienversi-
chert bist.

Was ist mit  meiner Rente?
Seit 1.1.2013 besteht eine Rentenversicherungs-

pflicht. Damit erwirbst Du vollwertige Pflichtanwart-
schaften. Das sind Wartezeiten, die Du erfüllen
musst, um eine Rente zu erhalten. Durch den eigenen
Beitragsanteil wird die Mini-Job- Zeit als vollwertige
Pflichtbeitragszeit anerkannt. Und Du hast Anspruch
auf das volle Leistungsspektrum der gesetzlichen
Rentenversicherung:

* Reha
* Rente wegen verminderter Erwerbsminderung
* Anspruch auf Riester-Förderung
Wie hoch ist die Beitragszahlung zur Rente?
Der Arbeitgeber zieht Dir derzeit 3,9 Prozent vom

Entgelt ab. Das entspricht der Differenz zum Pau-
schalbeitrag des Arbeitgebers von 15 Prozent zum
jeweils gültigen Beitragssatz in der Rentenversiche-
rung (aktuell 18,9 %).

Bei einem monatlichen Verdienst von 450 Euro
liegt der Eigenbeitrag bei 17,55 Euro im Monat.

Kann ich mich von der Rentenversiche-
rung befre ien lassen?

Du hast dich auf Antrag von der Pflicht zur Ren-
tenversicherung befreien lassen. Das geht nur schrift-
lich gegenüber dem Arbeitgeber. Trotz Befreiung von
der Rentenversicherungspflicht erwirbst du geringe
Ansprüche in Bezug auf Rentenansprüche und Warte-
zeiten. Bei einem Mini-Job ergeben 4 Monate „Mini-
Job“ etwa 1 Monat Wartezeit. Du hast keine
Ansprüche auf Reha-Leistungen, Erwerbsminderungs-
rente oder Riester-Förderung.

Beispiel:
Bei Erwerbsminderungsrenten muss zum Beispiel

die Voraussetzung erfüllt werden, dass 3 Jahre
Pflichtbeiträge in den letzten 5 Jahren vor Eintritt der
Erwerbsminderung vorliegen. Wer jahrelang in Mini-
Jobs war und keinen eigenen Rentenversicherungs-
beitrag zahlt, erfüllt diese Voraussetzung nicht und
bekommt im Krankheitsfall in der Regel keine Rente.

Ich rate deshalb, sich nicht von der Rentenversi-
cherungspflicht befreien zu lassen. Du selbst zahlst
nur einen Anteil von 3,9% - den Rest zahlt der Ar-
beitgeber; Du erhältst aber Zugang zum kompletten
Leistungsspektrum der Rentenversicherung.

Wie sieht es in anderen Sozialversiche-
rungszweigen aus?

Arbeitslosenversicherung: keine … zu einer Haupt-
beschäftigung werden Minijobs in der Arbeitslosen-
versicherung nicht hinzugezählt, auch nicht mehrere

Pflegeversicherung: keine,… da keine Mitglied-
schaft in der Krankenversicherung besteht

Unfallversicherung: volle Ansprüche,… denn Ar-
beitgeber müssen die MiniJobs versichern

Wie hoch ist  die Rente?
So entsteht bei einem Verdienst von 450 Euro

eine monatliche Rentenanwartschaft von 4,45 Euro.
Arbeitest Du 45 Jahre nur im Minijob, dann ergibt
sich bei einem Verdienst von konstant 450 Euro nach
heutiger Prognose ein monatlicher Rentenanspruch
von ca. 200 Euro. Das hießt mit anderen Worten: Mi-
nijobs führen zu Mini-Löhnen und dann Mini-Renten.

Welche Arbeitsrechte habe ich?
Minijobs sind nach dem Gesetz Teilzeitbeschäf-

tigte. Grundsätzlich sind Minijobber den Vollzeitbe-
schäftigten gleichgestellt. Vielfach werden aber
MinijobberInnen Ihre Rechte vorenthalten.

Was ist  mit e inem Arbeitsvertrag?
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, spätestens einen

Monat nach Beginn des Arbeitsverhältnisses einen

„Mini-Jobs“- „450-Euro-Jobs“:
Einige Fragen und Antworten
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schriftlichen Nachweis über die wesentlichen Arbeits-
bedingungen auszuhändigen.

Habe ich e inen Anspruch auf  bezahlten
Urlaub?

Ja. Nach dem Gesetz: Mindestens 4 Wochen be-
ziehungsweise 24 Werktage bei einer Sechs-Tage-
Woche.

Arbeitest Du in einer 5-Tage Woche, bleibt es bei
4 Wochen und somit 20 Arbeitstagen.

In den meisten Tarifverträgen gibt es bessere Re-
gelungen.

Auch für MinijobberInnen gilt diese Berechnung.
Du hast Anspruch auf 4 Wochen bezahlten Urlaub im
Jahr!

Arbeitest du aber nur an ausgewählten Tagen
(z.B. nur Montags und Dienstags) hast Du Anspruch
auf die Bezahlung der Tage, an den Du gearbeitet
hättest.

Beispiel Einem Minijobber, der 5 Werktage pro
Woche arbeitet, stehen 20 Urlaubstage zu, auch
wenn er nur 20 Stunden in der Woche insgesamt ar-
beitet.

Einem Minijobber, der diese 20 Stunden dagegen
an nur 2 Werktagen ableistet, stehen trotzdem nicht
20 Urlaubstage, sondern nur 8 (2 x 20 :5) Urlaubs-
tage zur Verfügung.

Du teilst einfach 20 Tage Anspruch bei einer 5-
Tage-Woche durch 5 und multiplizierst diese mit der
Anzahl der Tage, an denen Du wöchentlich arbeitest.
So entstehen auch für die Minijobber 4 Wochen Ur-
laub, da sie Urlaub nur für jene Tage nehmen müssen,
an denen sie auch gearbeitet hätten.

Was ist  mit  Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfa l l?

In den ersten 6 Wochen einer Krankheit hast du
Anspruch auf Fortzahlung Deines regelmäßigen Ver-
dienstes.

Bist du weiterhin erkrankt, erhältst Du nur dann
Krankengeld von der Krankenkasse, wenn Du selbst
dort versichert bist und Pflichtbeiträge bezahlst.
Wenn Du nur einen Minijobs hast, bist du nicht selbst
krankenversichert. In dem Fall bist Du nach der 6.
Krankheitswoche ohne Einkommen.

Habe ich Anspruch auf Entgeltfortzahlung
an Feiertagen?

Ja, wenn Du an diesem Tag hättest arbeiten müs-
sen. Also: Fällt die Arbeitszeit aufgrund eines Feierta-
ges aus, ist Dir das Entgelt zu zahlen, das Du ohne
den Arbeitsausfall erhalten hättest. Die Fortzahlung
von Entgelt für Feiertage darf nicht dadurch umgan-
gen werden, dass der Arbeitnehmer die ausgefallene
Arbeitszeit an einem sonst arbeitsfreien Tag vor-
oder nacharbeitet.

Was ist  mit dem Kündigungsschutz?
Das Kündigungsschutzgesetz gilt auch für Minijob-

ber. Voraussetzung ist eine mindestens 6 –monatige
Beschäftigungsdauer ohne Unterbrechung beim Ar-
beitgeber und dass der Betrieb mehr als 10 Vollzeit-
beschäftigte beschäftigt. Teilzeitbeschäftigte
Arbeitnehmer werden bei der Berechnung der Zahl
der Arbeitnehmer anteilig berücksichtigt (bis 20 Wo-
chenstunden mit 0,5 und bis 30 Wochenstunden mit
0,75).

Bestand das Arbeitsverhältnis schon am
31.12.2003, gilt das Kündigungsschutzgesetz für
Dich, wenn im Betrieb mehr als 5 Vollzeitbeschäftigte
sind.



ÖZLEM BABA

Almanya’da yaşayan göçmen kökenli ka-
dınların, çalışma ve sosyal yaşama katı-
lımlarını, çocuklarına eğitim ve öğretim
döneminde bilinçli destek olmayı  he-
defleyen, belli başlı projelerden birisi

de Berlin-Neukölln semtinde 2004 yılından bu
yana LOS-proje olarak yürütülen „Stadtteilmütter
in Neukölln“ (Örnek Anne) projesi. 

Berlin Neukölln semtinde yaşayan aileleri hedefle-
yen proje, göçmen kökenli kadınların proje kapsa-
mında verilen 6 aylık kurs sonrasında, bölge
müdürlüğünden (Bezirksamt) aldıkları sertifikalarla,
semtte yaşayan aileleri çocuk eğitimiyle ilgili çeşitli
konularda bilgilendirmeleri amacını taşıyor. Dil gelişi-
minin desteklenmesi, çocuk eğitiminde ailenin önemi,
ailelerin ihtiyaç duydukları konularda semtteki ku-
rumlara yönlendirilmesi, aile- çocuk ve yine ailelerin
eğitim kurumları ile iletişim kurabilmesinin sağlan-
ması gibi konularda çalışmalar yapıyor. Ailelerden
gelen talep doğrultusunda, ihtiyaç duyulan konu ile
ilgili ücretsiz ev ziyaretleri yapılıyor. Bir aileyi 10 kez
ziyaret ediyor ve yukarıda belirtilen konularda farklı
anadillerde hazırlanan broşürleri sunuyorlar. 

Bu projenin icerisinde koordinatör olarak çalışan
Leyla Çelik ile proje üzerine söyleştik.

Stadteilmütter projesinin kadınların çalışma
ve toplumsal yaşama katılmaları yönünde ye-
terli olduğunu düşünüyor musunuz?

Bizim projemizin içinde yer almadan önce otur-
duğu semtin dışına çıkmamış, sinema ve tiyatroya
gitmemiş birçok kadın bu tür olanaklara ulaştı. Semt-
teki çalışma gruplarına ve yine semtimizde düzenle-
nen değişik konulardaki etkinliklere, projemizde
yeralan kadınlar temsilci olarak katılıyor ve bu alan-
larda tartışılan konuları bizim gündemimize taşıyor-
lar. Örneğin; Zorunlu evlilikler, kadın sünneti,
semtteki gençlerin radikal islami çevreler tarafından
etkilenmeye çalışılması gibi konularda yapılan etkin-
liklere katılıyoruz. Müze gezileri yapıyoruz, Berlin’de
biletleri fahiş olan gösterilere indirimli bilet alarak ka-
dınların bu tür olanaklardan faydalanmasını sağlıyo-
ruz. Mesela Yahudi Tyatrosuna, Friedrichstadt
Palast’a gittik. Tüm bunları yaparken amacımız, ka-
dınların yalnızca çocuk eğitimi alanında değil, aynı
zamanda kültürel alanda da gelişimlerini destekle-
mek. Ve yine diğer kültür ve inançlara daha esnek
bakabilmelerini sağlamak. 

Stadteilmutter ve benzeri  projeler , ge-
nel l ikle kısa süreli  pro jeler . Proje bit iminde
kadınlar geldik leri  yere ger i dönmüyor lar  mı
ya da hayal  k ırıkl ığ ı  yaşamıyorlar mı?

Malesef büyük bir kısmı eski rutin yaşamlarına
geri dönüyorlar. Ancak içlerinde  „azimli ve istekli“
kadınlara kendi proje çabalarımız ile, başka bir yerde
çalışma veya başka eğitim alabilecekleri projeler,
okullar veya iş imkanı araştırıyor ve onlara bu ola-
nakları sunuyoruz. Geçmişte biz de çok iyi çalışan
kadınların iş kurumunun verdiği „Maßnahme“ bitti-
ğinde, yani projemizden ayrıldıklarında kızıyor ve
üzülüyorduk. Seneler sonra bu yönlü çabalarımız so-
nucunda, ilk yıllardan itibaren Stadteilmütter olarak
çalışmış ve yine bu alanda „kendilerini göstermiş“
kadınlarla yeniden çalışmaya başladık. Yani Berlin İş,
Uyum ve Kadın Senatörü’nün desteğiyle geçen sene
Aralıktan itibaren 10 kadın biz de „birinci iş piyasa-
sında“ (Erster Arbeitsmark) çalışmaya başladı. Bu
bizi çok sevindiriyor ve diğer kadınları motive ediyor.
Bu olanağı duyan kadınlardan o kadar çok talep geldi
ki, maalesef bu talepleri karşılama durumunda ola-
madık. 

Stadteilmutter projesi hem annenin hem
de çocuğun birçok alanda gel iş imine ve
topluma uyumuna katkı  sunmak iç in gelişti -
ri len bi r proje. Bu katk ıyı  sunacak kadınların
6 aylık bir  kurs sürecinden geçerek bu n ite-
l iklere ulaştığ ını söyleyebil ir  misiniz? Ve
yine bu alanda pedagojik eğ i tim alanlar ın
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Köln'de Kamboçyalı
tekstil işçileriyle
dayanışma eylemi

Kamboçyalı tekstil işçilerinin mücadelesine destek
için       Köln'de yapılan eylemde bir saat boyunca
H&M mağazasının önünde insan barikatı kuran ey-
lemciler alışverişi engelledi. Çoğunluğunu kadınların
oluşturduğu göstericiler,  kar hırsı nedeniyle,

Kamboçya, Bangladeş, Pakistan, Türkiye gibi ülkelerde işçile-
rin kölece çalıştırıldığını, sendikal haklarının gasp edildiğini ve
hak arama mücadelelerinin kanla bastırıldığını söylediler.
Kamboçyalı göçmenler  uluslararası dayanışmanın önemine
dikkat çekerek H&M, Adidas, Nike vb. firmaların mücadele
eden işçilerin taleplerini yerine getirmelerini istedi. 

Kamboçya'da teksti l  işçi ler in in mücadelesi
Ucuz işgücü adı altında emek sömürüsünün vahşi boyut-

lara çıktığı ülkelerden biri  olan Kamboçya’da tekstil işçileri
artık kendilerine dayatılan sefaleti ve aşırı sömürüyü kabul
etmiyorlar. Kamboçya ordusunun ve polisinin uyguladığı şid-
dete ve baskıya karşı insanca yaşam koşullarına sahip olmak
için grevlerini ve on binlerin katıldığı kitlesel eylemleri sürdü-
rüyorlar. Kamboçya’da 16 milyon kişi yaşıyor ve tekstil sek-
töründe 650 bin işçi çalışıyor. Yaklaşık 400 bin işçi doğrudan
Nike, H&M, GAP, Walmart gibi tekstil devleri için üretim yapı-
yor. Hazır giyim sektörü ülke ihracatının % 80’ini oluşturuyor
ve bunun % 75’i Kanada, ABD ve Avrupa’ya yapılıyor.

Tekstil işçilerinin aylık maaşı 80 dolar. İşçiler bu ağır sefa-
let şartlarına artık yeter diyorlar. İşçilerin talebi Kamboç-
ya’da yaşam ücreti olarak hesaplanan aylık 160 dolar ücreti
elde edebilmek. Hükümet ise ücretleri yoksulluk sınırı olan
100 dolara çıkarmayı öneriyor. İşçiler bunu kabul etmiyorlar
ve tüm tekstil işçilerinin % 80’i kararlılıkla grevlerini sürdürü-
yorlar. Bu mücadele aynı zamanda kadın işçilerin verdiği bir
mücadele çünkü ülkede tekstil işçilerinin yüzde 90’ı kadın.
Kadın işçiler tekstilde çalışarak genellikle kırsaldaki ailelerinin
geçimlerini sağlıyorlar.

yüksek ücretle yaptık lar ı bu iş in
çok daha düşük ücretle yapılma-
sını  nas ıl değer lendiriyorsunuz?

Bu konuda yanlış anlaşmalar var ve
bu nedenle eleştiri de aldık. Bu belki de
projenin biraz abartılı sunumundan da
kaynaklandı. Biz burada esas olarak,
eğitmenlerin görevini yapmak değil,
eğitmenlerle veya öğretmenlerle veliler
arasında bir köprü olmaya çalışıyoruz.
Öncelikle belirli konularda temel bilgiler
vermek, yönlendirmek ve yine eğitim-
öğretim alanları ile ailelerin iletişimini
sağlamak.

Stadteilmutter projesinde ça-
l ışan kadınlar çok düşük ücret
al ıyorlar.  Bu yine „kadınların
mutfak masraf lar ına katk ı sunma
durumunda kalmaları  ya da yal-
nız yaşayan kadın lar  düşünüldü-
ğünde ekonomik zor luk lar
anlamına gelmiyor mu?

Evet maalesef öyle. Ancak bakıldı-
ğında bu projede çalışan kadınlar, eği-
tim olanaklarından faydalanamamış,
eğitimleri engellenmiş kısacası, Al-
manya koşulları düşünüldüğünde, „ bir
diploma olmazsa olmaz“ zorunluluğu-
nun tam da zorluğunu yaşayan kadın-
lar. Zaten bir iş bulabilme imkanları da
yok denecek kadar sınırlı. En azından
bu projelerle bu durumda olan kadınlar
için bir olanak. 

Stadteilmütter ve benzeri
projeler in sunulduğu gibi  kadın-
ların çalışma ve sosyal  yaşama
katı lmaları yönünde yeterl i çö-
zümler o lmadığ ı  noktasında yapı-
lan kritiklere b ir  kez daha vurgu
yaparsak, s izin bu konudaki  dü-
şünceler iniz nedir? 

Bence eğitim çok önemli, esas sorun
bu. Bizim projede çalışan kadınların
çoğu bundan yoksun kalmış. Bir kısmı-
nın geldikleri ülkelerde edindikleri serti-
fika veya diplomalar burada
tanınmamış. Dolayısıyla bu 6 aylık eği-
tim süreci aslında onların kendilerinin
bilincine varmasına hizmet eden bir
süreç. Farkına varma ve hakları için mü-
cadele etmesini öğrenmesi ise, uzun bir
süreç. Ben en azından bu sürece hiz-
met ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü
hep yukarıdan birşeyler beklemek
doğru değil, talep etmek gerekiyor, biz
en azından kadınları biraz uyandırıp
kendi çocuklarının hakları için mücadele
etmelerinin önünü açıyoruz. 
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Dortmund Göçmen Kadınlar Birliği
Dietrich-Keuning-Haus’ta “birlikte ya-
şamak, birbirinden öğrenmek” adlı bir
toplantı yaptı. Toplantıda Hindistan,
Cezayir, Polonya, İran, Alman ve Tür-
kiyeli kadınlar, farklı uluslardan olmala-
rına rağmen yaşadıkları ve  geldikleri
ülkelerdeki kadın sorununu anlattılar.
Ana sorunların  birbirine benzerlikleri
dikkati çekti. 

Farklı uluslardan kadınların anlatım-
larından sorunların benzerliği, ortak
duygular etrafında birleşerek müca-
dele etmelerinin vurgusu yapıldı. Dün-
yanın neresinde yaşanırsa yaşansın
kadın sorunu birbirine benziyor. Ortak
sorunlar kadınların biraraya gelmesini
beraberinde getiriyor. Toplantıda dile getirilenlerden bazıları:

Her kadının bi r hikayesi  var
Fatila: (Hindistan) : Ülkemde iç savaş başlamıştı. Can güvenliğimiz

kalmadı. Yurtdışına çıkmaya karar verdim ama bekar olduğum için izin
verilmedi. Buraya gelmek için tanımadığım biriyle evlendim. Şans eseri
eşim iyi çıktı. Bizim oralarda ilk çocuğu kız olursa o aile yıkıma uğrar,
kız masraf demektir. Yoksulun kızı zengin gençle evlenemez. Kızlara
okuma serbest ama meslek yok. Eğer meslekleri olur çalışırlarsa er-
keği dinlemezler diye engelleniyor.

Kisa Uzelmann: (Cezayir): Bizler Cezayir’de yaşayan  Kabil halkın-
danız. On çocuklu bir ailede büyüdüm. Yoksul olmamıza rağmen kar-
deşlerimin hepsi eğitimini tamamladı. Ülkemde hemşireydim. Eskiden
kadınların durumu daha iyiydi.  Kadın olarak kendimizi daha rahat his-
sediyorduk. Giyim kuşamımıza kimse karışmazdı. En son gittiğimde
çarşıya gitmek istedim. Kardeşlerim beni bırakmadılar. Namaz saa-
tinde herkesin namaz kılması gerekiyormuş. Ya camide olacaksın ya
da evinde namazını kılacaksın. O saatte hayat duruyor, ulaşım yok,
arabalar kontak kapatıyor. Eskiden böyle değildi. Ülkemiz gittikçe yo-
bazlaşmış. Bu değişim kadınların bütün hayatlarına müdahale demek-
tir. Bir kadın olarak oralarda yaşamak çok zor. 

Gecenin en karan lık o lduğu an güneş in doğacağ ı  andır
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Hatice Kurtuluş;

Türkiye’de iktidar muhafazakarlaştıkça, toplum ve kadınlar daha çok
özgürlük mücadelesi veriyorlar. Baskı arttıkça mücadele gücümüz ve
dayanışmamız da artıyor. Gecenin en karanlık olduğu an güneşin do-
ğacağı andır. Türkiye’de biz bu ışığı gördük artık. Kadın cinayetlerinin
ve aile içi şiddetin bu artışı da kadınların özgürlük talebi ile doğrudan
bağlantılıdır. Kadınlar her şeyi göze alarak kocalarından ve sevgililerin-
den ayrılıyorlar. Bu süreçte öldürülen kadınlar kadın mücadelesinin gö-
rünmez kahramanlarıdır aslında. Burada Almanya’da Göçmen Kadınlar
Birliği’nin dayanışma ve örgütlenmesi pek çok kadın örgütlenmesine
çok güzel örnek teşkil ediyor. Bu nedenle İstanbul Üniversitesi kadın
çalışmaları merkezi ile Dortmund Göçmen Kadınlar Birliği ortaklaşa bir
atölye yapmayı teklif ediyorum size ve hepinizi İstanbul’a davet edi-
yorum. Örgütlenme deneyimlerimizi birbirimize aktarmak ve gelecek-
teki birlikteliğimizi ve dayanışma biçimlerimizi tartışmak üzere iki
günlük bir atölye yapmayı teklif ediyorum.

Müze gezileri
devam ediyor

Dortmund Göçmen Kadınlar
Birliği olarak çalışmamızın diğer
bir yanı da yaşadığımız şehrin
veya ülkenin tarihini öğrenmek.
Buna ilk kez Karl Marx müzesine
yaptığımız bir günlük geziyle baş-
lamıştık. Arkadaşlarımızdan gelen
öneri şu oldu: Neden bunu daha
sık yapmıyoruz. Yaşadığımız şeh-
rin tarihini öğrenmek, buradaki
yaşanmışlıkları daha yakından
görmek için, İkinci Dünya Savaşı
döneminde Hitler faşizminin iş-
kence karakolu olarak kullanılan,
şimdi müze haline getirilen Stein-
wach’a bir gezi yaptık. Gezinin
amacı, yaşadığımız şehrin tarihini
öğrenirken, savaş döneminde in-
sanlık suçu işleyen Hitler faşizmi-
nin kendisinden olmayanlara
uyguladığı işkenceyi görmekti.
Dernek üyesi Hildegard Schülder,
İkinci Dünya Savaşı’nda Hitler fa-
şizminin insanlık dışı uygulamala-
rını anlattı.  

Yazarların, ressamların, sendi-
kacı ve sosyalistlerin işkence gör-
düğü bu binanın önünde hep
geçiyorduk ama buradaki yaşan-
mışlıkları bilmiyorduk diyen kadın-
lar, hüzün ve nefretin hakim
olduğu bir ruh haliyle ayrıldılar.

Birlikte yaşamak, birbirinden öğrenmek
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NURTEN MUTLU

Frankfurt’ta 8 Mart öncesi kadınlara ya-
şamlarında nelerin değişmesini istediklerini
sorduk. İşte yanıtları:

Diren Kılavuz:
12 yıldır Almanya’da-
yım ve 12 yıldır evli-
yim. 35 yaşındayım.
Biri 4 biri 7 yaşında 2
çocuğum var. Dil kursu
yaptım. Üniversiteye
gidecektim. İmkanlar
el vermediği ve dilim
yeterli olmadığı için gi-
demedim. Meslek ya-
pacaktım. Hamile
kaldım. Devam edeme-

dim. Şu anda serbest zamanlı bir işte çalışıyorum.
Çalışma zamanlarımı kendime göre ayarlıyorum. Ka-
zancım çalışırsam yeterli oluyor. Tabii çocuklar küçük
onlara da zaman ayırmam gerekiyor.

6 saati geçmeyen iyi bir işim olsun isterim. Ne
yazık ki şu an çalıştığım firmada sosyal haklarım,
emeklilik vs. ödenmiyor. Ya kendinizin ödemesi gere-
kiyor ya da kazancınızdan bir miktar kesiliyor. 14 yıl
sonra size veriliyor. Güvencem yok yani. Devlete ve
sisteme karşı güvenim de yok. 

İnsan, çalıştığı zaman gerçek anlamda hakkını,
emeğinin karşılığını alabilmeli. Açıkcası ben çocukları-
mın geleceği ile ilgili de tedirginim. Sağlık anlamında
güvenceleri olsun örneğin. Paris’e gitmiştik. Oğlum
hastalandı ve 2 gün hastanede yattı. Döndükten
sonra aylarca sorun yaşadım bu konuda. Sigortayla
anlaşmazlık. İletişimsizlik. Sağlık kartlarımız orada da
geçerli sonuçta. Bütün masrafları bize yüklemek iste-
diler. İtiraz ettik. Hala da sonuçlanmış değil.

Başka bir sorun da çok çocuklu ailelerin küçük ev-
lerde oturmak zorunda kalması. Büyük evlerin kiraları
çok yüksek. Benim en büyük sorunlarımdan biri de
bu. İki çocuğum var ve 58 metrekarelik bir evde otu-
ruyorum. Yatak odamız neredeyse çocukların oyun
odası haline geldi. Misafir geldiğinde çok zorluk çeki-
yoruz. Bize yetecek büyüklükte, kirasını ödeyebilece-
ğimiz bir evde oturmak istiyorum. Yıllardır
bekliyorum. 

Kiralar çok yüksek ve düşürülmesini istiyorum. Ço-
cuklarımın odaları olmasını istiyorum. Çocuklarıma
sağlam, korkusuz bir gelecek istiyorum. Eğitim ve
sağlığın ücretsiz olmasını istiyorum. 

Gülhan Özdemir
1991’de evlenerek Almanya’ya geldim. Bir kaç ay

dil kursuna gittikten sonra Neckermann’da çalışmaya

başladım. 2012’de bizim işyeri
kapandı. İflas gösterildi. 20 yıl-
lık çalışmışlığım var bizim de bir
hak almamız gerekiyordu.
Gençliğimizi oraya verdik. Has-
talandık. Bizim de sürünmeme-
miz gerekiyordu. İki çocuğum
var. Onların iyi bir eğitim gör-
mesini isterim. Büyük, kirasını
ödeyebileceğimiz bir evimizin
olmasını ve düşük ücretlerle değil de yetecek kadar
saat ücretiyle çalışmak isterim.

Sibel  Güngör
42 yaşındayım. Almanya’ya 5 yıl önce evlenerek

geldim. 2 saatlik akşam işine gidiyorum. Dil proble-
mim olduğu için başka bir iş yapamıyorum. Daha iyi
bir işte çalışmak isterdim. Dili öğrenebilmek isterdim.
Belli bir yaştan sonra dil öğrenmek hiç de kolay olmu-
yor. Bir arkadaşım var. İşsiz. Çalışma dairesinden
para alıyor. Bir anda kızı rahatsızlandı. Ciddi bir has-
talığa yakalandı. Sürekli hastaneye gidip geliyor. 6
haftadan fazla çocuk raporu kullandığı için sigortaya
düşürüldü. Sigorta da iki hafta annenin iki hafta da
babanın rapor hakkı olduğunu söyleyerek para öde-
meyi kabul etmedi. Aile zaten çocuklarının hastalığı
nedeniyle sıkıntılar çekerken bir de böyle bir durumla
uğraşmak zorunda kaldı. 

Songül Ça lgıc ı
7 yıldır Almanya’dayım.

Bir firmanın servis bölü-
münde çalışmaktayım. 32
yaşındayım. Evliyim. Çocu-
ğum yok. Kendim ve herkes
için öncelikle sağlıklı ve za-
manı bol olan bir hayat iste-
rim. Hepimizin bildiği gibi
zamanımız çalışmakla geçi-
yor, boş zaman kalmıyor.
Boş zamanda da ev işleri. Çocuğum yok ama arka-
daşlarımdan biliyorum artı zamanlara ihtiyaçları olu-
yor. Daha rahat, daha huzurlu kendimize
ayırabileceğimiz zamanımızın olmasını isterim. Daha
sosyal bir hayat isterim. Daha iyi bir işte çalışmak is-
terim. Dahası kendi mesleğimde çalışmak isterim. Ha-
cettepe Gıda Teknik bölümünden mezunum. 3- 4 yıl
uğraştım. Diplomam burada da kabul oldu. Bu alanda
kimse yol göstermedi. Üstelik dilimin yeterli olmadı-
ğını da düşünüyorum. Bazen etkinliklerinize zaman
buldukça katılıyorum. Bu tür etkinlikler daha sık
olursa daha sık katılırsak birbirimizi daha iyi tanırız.
Daha aktif daha sosyal olabiliriz. Benim için büyük bir
sorun da dil. Kurslar yapılabilir. Bir de Almanya`da
çalışan kadınların vergi sınıfı 5 olduğu için çok kesinti
oluyor. Kazancımızın yarısını devlete vergi olarak
ödüyoruz. Daha az kesinti olmasını isterim.

İyi bir iş, iyi bir ev, iyi bir yaşam! Çok mu?



SEMRA ÇELiK

Kadına yönelik şiddet hiç de nadir görülen
bir olay değil. Federal Aile Senyörler Ka-
dınlar ve Gençlik Bakanlığı'nın siparişi
üzerine yapılan ' Almanya'da kadınların
güvenlik, sağlık ve yaşam durumları' adlı

araştırmanın sonuçlarına göre bu ülkede yaşayan
dört kadından biri hayatında en az bir defa partne-
rinin şiddetine maruz kalmış. İşte 'Göğün Yarısı-99
Kadın ve Sen' fotograf sergisi bu durumu gözler
önüne sermekte ve aydınlatma çalışması yap-
makta büyük bir rol oynuyor. Annette Schiffmann
ve Claudia Ewerhardy'nin fotograf ve röportajla-
rından oluşan sergi ilk kez 2010  yılında Heidel-
berg'te gösterildi. O zamandan beri 'gezer sergi'
olarak Almanya'nın değişik şehirlerinde, değişik
vesilelerle kadına yönelik şiddete dikkat çekti, tar-
tıştırdı ve kamuoyunu duyarlı kılmaya çabaladı. 

Sergide yaşları 15-92 arasında 99 kadının port-
resi yeralıyor. Değişik mesleklerden, değişik yaşlar-
dan, değişik ülkelerden, yerlilerden, göçmenlerden
99 kadın kendilerinin yaşadıkları ya da yanlarında
gerçekleşen şiddeti anlattılar. Kadınlarla yapılan rö-
portajlar, her resmin önüne geldiğinizde, serginin bir
parçası olan  kulağınızdaki aygıtlarla size yansıtılıyor.
Şiddetin en kötüsünü gören kadınlar da var arala-
rında hiç şiddet görmemiş olanları da.  İşsizi, işçisi,
doktoru, öğrencisi, emeklisi, berberi, rahibesi, vb....
Almanya'da kadının durumu, son yüzyıldaki gelişme-
ler, elde edilen ya da gasp edilen haklar üzerine ko-
nuşuyorlar, yaşadıklarını, gördüklerini anlatıyorlar. 99
kadın portresinin ardından yüzüncü tablo bir ayna.
Bakınca kendinizi görüyor ve o zaman kadar dinledi-
ğinizi röportajların sorularını kendinize sormaya başlı-
yorsunuz. neler yaşadım, nası tepkiler verdim,
yardım eden, yol gösteren  oldu mu?...

'Dövülme, işkence edilme, hapse atılma anını, kı-
sacası şiddeti göstermeyen bir sergi kadına yönelik
şiddeti anlatabilir mi?' sorusu geliyor hemen aklınıza.
Buradaki kadınların hiç de şiddet görmüş gibi bir hal-
leri yok. Ama gerçek hayatta da öyle değil mi? Kaçı-
mız komşumuzun, arkadaşımızın şiddetle karşı
karşıya olduğunu biliyoruz, görüyoruz? Görüp sordu-

ğumuzda bile aldığımız cevap; 'merdivenden düştüm,
kapıya, dolaba çarptım, yolda ayağım kaydı' şeklinde
olmuyor mu?   Bazılarımız ise görse dahi görmezden
gelmiyor, 'aile içi olay beni ilgilendirmez' demiyor
mu?  Serginin amacı kurbanları teşhir etmek değil,
kadına yönelik şiddetin etnik, dini, sınıfsal konumdan
bağımsız toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çek-
mek,  kadınların kırılganlıklarını, acılarını ve güçlerini
,röportajlarla göstermek, aydınlatmak, cesaretlendir-
mek ve yeter artık deyip karşı çıkmalarını sağlatmak.
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Kadına yönelik şiddete karşı bir sergi:

Göğün yarısı-99 Kadın ve Sen

Şiddet herkesin
başına gelebilir
ama kimsenin başına
gelmemeli

99 Kadın ve Sen sergisinde portreleri yer alan
kadınlardan 19'u yaşamının hiçbir döneminde şid-
detle karşılaşmamıs. 23'üne tecavüz edilmiş, 14'ü
çocukluğunda cinsel taciz ve tecavüzle karşılaş-
mış. 12'si çocukluğunda 'eşek sudan gelinceye
kadar' dövülmüş. Biri 11 polis tarafından bilincini
kaybedinceye kadar işkence görmüş. Biri, 'namus
cinayeti'nden kurtulmuş, ikisi çocukluğunda kadın
sünnetinin kurbanı olmuş, 9'u savaşlarda en az bir
yakınını kaybetmiş. Somali, Etyopya, Kolombiya,
Eritrea, Afganistan, Türkiye, Almanya, Filistin vb.
ülklerde doğmuş kadınlar bunlar. Şimdi hepsi Al-
manya'da yaşıyor. 81'i cinsel şiddet nedeniyle
korkulu anlar, günler yaşamış. 26'sı travmasını
aşabilmek için 4600 saat psikoterapiye gitmiş ve
35.310 Euro harcamış. 17'si hala yaşadıklarının
etkisinden kurtulamadığı için uykusuzluk çekiyor,
uyursa kabuslar görüyor, yaşamını düzene sok-
makta zorlanıyor. Ama hepsinin hemfikir olduğu
nokta, arkadaşları, dostları sayesinde sorunlarıyla
baş edebildikleri.  İşte bu nedenle 'Hey aynadaki
100. kadın, susma, paylaş, yalnız değilsin, güçsüz
değilsin, yanındayız, bizimlesin, bizim başarabildik-
lerimizi sen de başarabilirsin!' diyorlar... 

http://www.haelfte-des-himmels.de/deutsch/Termine.html
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SELEN DOğAN

Dört yıl önce İsveç’te bir anne-baba, yeni
doğan çocuklarına Pop adını verdiler ve cin-
siyetini kimseye söylemediler. Pop büyü-
dükçe giysilerini dilediği gibi seçmeye,
bazen elbise bazen pantolon giymeye baş-

ladı, saçları sıklıkla değişti, kısaldı veya uzadı, oyuncak
reyonlarında özgür iradesiyle bebeklere veya traktör-
lere yöneldi ve kimse onu engellemedi. Cinsiyet eşitli-
ğinin ciddiye alındığı bir ülkenin yurttaşı olan Pop, ne
şans ki, ona dayatılan oğlan veya kız olma biçimlerin-
den muaftı. Ülkesinin aklı başında yöneticileri cinsiyet
ayrımcılığının daha el kadar bebeyken başladığını bil-
diği için müfredatı buna göre tasarlıyor, okul ortamını
buna göre düzenliyordu. Adı eşitlik anlamına gelen –
Egalia- çocuk yuvaları açıyordu devlet mesela. Kızlara
kız, oğlanlara oğlan diye seslenilmeyen, dişil ve eril
kişi zamirleri yerine cinsiyetsiz bir gramerin tercih
edildiği, masal kitaplarında ‘Külkedisi’ veya ‘Uyuyan
Güzel’in bulunmadığı bir okul. Rüya gibi! Peki, ya
oyuncaklar? 

İsveçli oyuncak markası Toys’R’Us bir süre önce bir
reklam kampanyasıyla cinsiyetlendirilmiş ürünler ye-
rine kız ve oğlanların birbirlerinin oyuncaklarıyla oyna-
yabileceklerini anlatan görselleri dolaşıma soktu. Bu
kampanya militarizmden doğru epey tartışma götürür
olsa da –zira reklamlarda kızların elinde plastik silahlar
vardı- dünyanın her yerine satış yapan bir firmanın bu
girişimi mühimdi. Nitekim bir başka oyuncak markası
BR, reklamlarında kızlara mavi oğlanlara pembe tişört
giydirerek en klişe cinsiyetçilik manzarasını ters yüz
etti. 

Birkaç yıl sonra, bu kez Kanada’da Kathy Witterick
ve David Stocker çifti, Storm adını verdikleri bebekle-
rinin cinsiyetini açıklamama kararı aldı. Ailenin üçüncü
çocuğu olan Storm’un kadın veya erkek olmayı kendi-
sinin seçmesini istiyorlardı. Öyle de oldu. Storm okula
bazen elbiseyle, bazen uzun saçlarını örerek, bazen
de erkek eşyası olarak bilinenlerle gidiyordu. Pembe
parlak bebeklerle de oynuyordu, legolar ya da peluş
hayvanlar veya zeka oyunlarıyla da. Evrensel bir kav-
rayışı olan, hak ve özgürlük refleksi gelişmiş her insan
evladı gibi Kathy ve David de bu pembeli peluşlu oyun
zamanından tedirgin olmuyordu. Telaş içinde çocuğu
kendi ‘cinsiyetine’ uygun eşyalara yönlendirenler, ho-
mofobisini cebinde taşıyan ve her fırsatta çıkarıp ba-
ğıra çağıra gösterenlerdi: Eyvah çocuğum eşcinsel
olacak! Hayır, böyle bir şey olmayacak. Çünkü o son-
radan olunabilen bir şey değil, var oluşun ilk basama-
ğından beri sahip olunan bir cinsiyet kimliği. Hadi oldu
diyelim; niye ‘eyvah’? Sırf bebekle oynadı diye?

CİNSİYET SONRADAN ÖĞRENİLİR

Bir çocuğun, özgürlüğü ve insan haklarını öğren-
meye beşikten başlamasının en güzel örnekleri bunlar,
yani İsveç ve Kanada’dan gelen haberler. Ve hepsi de
cinsiyetçiliği, ırkçılığı, homofobiyi, transfobiyi ortadan
kaldırmaya bire bir. Renklerin, biçimlerin, içeriklerin,
öznenin, sanatın, kimliklerin, fikirlerin, kısacası günde-

liğin cinsiyetlendirilmesi, gezegenimizin temel çelişkisi
olarak halen can acıtıyor. Yeryüzündeki bütün kötü-
lüklerin, hırçınlığın, şiddetin, savaşların kaynağının öğ-
renilmiş erkeklik olduğunu, bu yıkıcı ideolojiyi hep
birlikte üretegeldiğimizi bir kez daha söyleyeceğim.
Ve diyeceğim ki; cinsiyetsiz bir yaşam barış demektir.
Ve cinsiyet sonradan öğrenilen bir şeydir. Doğduğu-
muz beden rollerimizi belirlemesin, bize kadın ya da
erkek olmaklığı dayatmasın, nasıl konuşacağımıza, dü-
şüneceğimize, hareket edeceğimize toplum karar ver-
mesin diye toplumsal cinsiyet diye bir başucu
kavramımız olduğunu da hatırlatacağım. Buna sımsıkı
sarılırsak ancak birbirimizle barışır ve o kadim çatış-
mayı –erkek VS kadın- ortadan kaldırırız. 

Geçtiğimiz yüzyılın ilk çeyreğinde, tanınmış bebek
mağazası Earnshaw gazetelere verdiği ilanda oğlan-
lara güçlü bir renk olduğu için pembe giydirilmesini,
daha narin bir renk olduğundan kızlar için de mavi ter-
cih edilmesini önermişti. Yıllar içinde bu durum tersine
döndü ve pembe, kadın rengi oluverdi. Dişil cinsiyet
bu renk ve tonlarıyla kodlandı; yumuşak, uçuşkan, şe-
kerli bir renkti pembe. Tıpkı kadınların olması istendiği
gibi. Mavinin naifliği ise 20. yüzyılın ilk yarısından iti-
baren erkekleştikçe soldu, söndü. Böylece ideal kadın
suskun, razı ve edilgen, ideal erkek ise güçlü, cesur ve
savaşkan oldu. Bu ve benzeri, cinsiyetçiliğin trajikomik
tarihine ilişkin binlerce hikaye anlatabiliriz. Medya
eleştirisinden girip aile denen enteresan yapının deşif-
resine kadar yığınla analize evvel ezel teşneyiz. Ne ki,
sıkılıyoruz artık!

MAÇOBAŞININ PEMBE MENDİLİ 

Kahrolasıca emperyalizm ahtapot kollarını geze-
gene sardıkça, cinsiyet ayrımcı her ürün, her söz, her
eylem geri dönülmez biçimde dolaşıma giriyor. Hello
Kitty’li ayakkabıyı Çin’de de Portekiz’de de kızlar giyi-
yor ve sadece kızlar giyiyor. Transformers’ın mekanik
gürültüsüne Kanada’da da Tayland’da da sadece oğ-
lanlar bayılıyor. Çokuluslu şirketlerin böyle böyle dün-
yanın içine etmesini seyrederken mühim bir şeyi fark
ediyoruz: Giyim kuşam üreten erkek markalarının son
yıllarda nasıl da ‘kadın’ renklerinde giysileri müşterile-
rine pompaladıklarını. Artık vitrinlerinde kırmızıdan
pembeden geçilmeyen bu iri markalar, yaygınlıkları öl-
çüsünde, cinsiyet/renk kodlarının çözülmesine hizmet
ediyorlar hem de hiç farkında olmadan. Sömürgecilik
ilk defa hak temelli bir faydaya imza atıyor belki de. 

Elif Şafak’ın ‘Aşk’ adlı kitabının pembe cildi erkek-
liği bozuyor diye gri baskıya eyvallah demesini nasıl
anlayamıyorsak, maçoların maçosu İbrahim Tatlıses’in
onca hiddetine rağmen, yıkılamaz sağlamlıktaki kadın
düşmanlığına halel getirme pahasına pembe kravat
takıp yakasına aynı renkten mendil iliştirmesini de an-
lamakta zorlanıyoruz. Yanlış öğrenmelerin iktidarı bu
dünyayı biz kadınlara dar ettiyse, pembe yalanlara
değil, kapkara da olsa gerçeklere ihtiyacımız var.

*Yazı Evrensel’den alınmıştır. Yazarın Maskeli
Dünya başlığıyla yazdığı köşe yazılarını
www.evrensel.net adresinden takip edebilirsiniz.

Pembe kabuslar gezegeni
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DUYGU ALOğLU

Her ayın son
Cuma günü
Berlin Göç-
men Kadın-
lar Birliği’nin

“film akşamı”dır. İşten
güçten zaman bulama-
yan, bulsa bile gözden
kaçırdığı filmleri görmek
isteyen, belki koca ayın
ve haftanın stresini bir
film izleyerek atmak is-
teyen kadınlar, film ak-
şamına gelirler, filmi
izleyip film sonrası film
üzerine tartışır, konu-
şurlar-mış. Ben, Berlin
Göçmen Kadınlar Birliği
ile çok önceden tanış-
sam da ilk kez bir film
akşamına gittim. Film
akşamı bir anlamda
sürpriz demekti benim
için. Ne izleyeceğimi ve filmin konusunu, oyuncularını
bilmeden gittim buluşma noktasına. Çayımı elime alıp
filmi izlemeye başladım, benim gibi filmi izlemeye
gelen başka kadınlarla. Ve film başladı. Orijinal adı
„North Country“ (Almancası „Kaltes Land”, Türkçesi
“Tek Başına”). 2005 yapımı bir Hollywood filmi.
KADIN dergisinin 3. sayısında tanıtılan bir film (sayfa
29), filmi getiren arkadaş dergide bu filme dair bir
haber okuyarak filmi merak edip aldığını ve buraya ge-
tirdiğini söyledi. Filmi izlerken ve sonrasında katılımcı
arkadaşlarla film hakkında konuşurken neler düşün-
düklerimi anlatmak istiyorum.

Erkek iş i  kadın iş i !
Film gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek çe-

kilmiş. Film, Josey’in eşinden şiddet görmesi üzerine
ailesinin yanına taşınması ile başlıyor. 1980’li yıllarda
Minnesota’da geçen hikayede, Josey Aimos, yasalar
ve imaj değişimi nedeniyle kadınları da işe almaya
başlayan babasının da çalıştığı maden fabrikasında işe
giriyor. Bu kısımda “cinsiyetlendirilmiş meslekler ya da
iş piyasası” diyebileceğimiz “erkek işi-kadın işi” gibi
yapay ama patriyarkal sistemde yaygın olan uygula-
malara dair bir tasvir görüyoruz. Erkekler “kadınların”
güçsüz olduğunu, fiziksel güç gerektiren yani “erkek
işi” olarak nitelendirdikleri madenciliği kadınların yapa-
mayacağını savunurlar, hatta bunu kanıtlamak ve “er-
kekliklerini göstermek” için kadınlara “mobbing”
olarak genelleyebileceğimiz hakaret, cinsel taciz ve
psikolojik şiddet uygularlar. Filmde, kadınların “mec-

bur oldukları için maden işinde ça-
lıştıkları” imajı ve Josey haricinde
kadınların bu tacizlere göz yum-
maya zorlanmaları; patronun,
çoğu üyesi erkek olan sendikanın,
çalışanların (ki birisi de filmdeki
ana karakterin babasıdır) bu taciz-
lere karşı bir şey yapmamaları, as-
lında olayların gerçekleştiği yerin
muhafazakar ve ataerkil toplum
yapısına dair ipuçları vermektedir.

Ahlakçı ve ataerk i l  baskı
Erkeklik krizlerine giren maden

çalışanları, Josey’in babası, ergen
oğlu (oğlunun ifadesi ile “iyi anne
olmak evde durup çamaşır yıka-
mak ve yemek yapmaktır, bütün
diğer normal anneler gibi”) ve ata-
erkil kodları benimseyen toplum
(Josey’in annesi, arkadaş çevresi,
komşular, diğerleri) Josey üze-
rinde ahlakçı ve ataerkil bir baskı
yaratırlar. 

Josey’in evine, işine vakit ayır-
maması, çocuklarını çalışırken yal-

nız bırakması, “koca”dan boşanıp ‘bağımsız’ olması,
oğlunun babasının kim olduğunu söylememesi, babası-
nın isteklerine karşı gelmesi gibi alt metinlerle “ideal
bir anne-kadın” olmadığı üzerinden işlenir. Benim de
üzerinde durmak istediğim nokta aslında budur. Vel-
hasıl, Josey işvereni olan firmaya, kadınları işe aldığı
halde onları cinsel tacizden koruyacak bir düzenle-
meyi yapmadıkları için açtığı dava ekseninde geri dö-
nüşlerle, Josey’in genç kızken tecavüze uğradığını ve
bu nedenle oğlunun babasının kim olduğunu (tabi te-
cavüz olayını da) kimseye açıklamadığını öğreniyoruz.
Burada söylenmesi gereken, filmin bir Hollywood
ürünü olması nedeniyle belli başlı klişeleri ve bu siste-
min ahlakçı kodlarını da ne yazık ki içinde barındırma-
sıdır. Bu bağlamda, muhafazakâr kodların devreye
girerek filmde kürtajın bir seçenek olarak sunulmaması
ve anne olmanın kutsanmasını görüyoruz (filmin bir
yerinde Josey oğluna, ona tecavüzü hatırlattığı için
hamileliğin ilk aylarında ondan nefret ettiğini, ama ne
zaman ki içindeki bebek karnını tekmelemeye başladı-
ğında onu istediğini söylüyor). Bunu neden düşün-
düm, çünkü tecavüz sonrasında hiç bir travma
yaşamayan bir anne ve bu şiddet eylemi sonrası doğ-
duğu halde sadece ergen olduğu için sorun çıkaran bir
erkek evlat imajı filmde vurgulandı. 

İdeal annel ik mi?
Anneliğin kutsanması ve ideal annelik tartışmaları

üzerinde çok yazılıp çizilen konular. Kadının doğurgan-
lığı, üretkenliği çok önemli olmakla beraber anneliğin

Anneliğin kutsanması üzerine...
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“çekirdek aile” ekseninde anne-baba ve çocuklar
üzerinden yüceltilmesi, kadının çalışsa bile ev işleri,
çocukların bakımı ile sorumlu olmasının dayatılması
ve “evinin temizliği, yemeklerinin lezzeti, çocukları-
nın başında olması” ile özendirilen eve hapsedilen bir
“ideal kadın/anne” resminin çizilmesi, son yıllarda
Türkiye ve Almanya’da da “aile dışında kadına dair
bir hayatın” olmamasına dair olan muhafazakar poli-
tika ve söylemlerle çok örtüşüyor. 

Aileyi öne çıkarıp kadınları görmeyen düzenleme-
lere bir kaç örnek vermek gerekirse: Türkiye’de 3
çocuk söylemleri, kürtaj tartışmaları, kızlı-erkekli öğ-
renci evleri, boşanmak isteyen kadınlara dair aile om-
budsmanlığı, evli öğrencilerin kredi borçlarının
silinmesi, ‘Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan-
lığı’nın adının ‘Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı’ ola-
rak değiştirilmesi, ideal ve iyi anne yetiştirmek için
açılan İstanbul ve Ankara’da kurulan iyi anne olmayı
“öğreten”  anne üniversiteleri” gibi… Örnekler daha
da çoğaltılabilir. Bunun sadece Türkiye’de olduğunu
söylemek yanlış olur, dünyada da kadını “kamusal
alan”dan, çalışmadan uzak tutan, eve hapseden,
böylelikle kadının emeğine ve bedenine el koyan, an-
neliği ve aileyi kutsallaştırarak kadını erkeğe (kocaya
ya da babaya) bağlı kılan politikalar çok yaygın.
Kadın kimliğini anne olmak üzerine kuran patriyarka
ve sermaye, anneliği kadının esas görevi ve sorumlu-
luğu gibi sunarak, aslında sermayenin yeniden üre-
timi için gerekli olan emekçileri, insan sermayesini
fiziksel ve sosyal olarak üretmesini sağlar. Üstelik
“annelik” bunu ücretsiz sağlar. Ne kadar çok çocuk,
ileride o kadar çok (ucuz) emek gücü gibi sermaye
ile el ele giden patriyarkanın, nüfusun ve sermayenin
sürekliliği adına kadın bedeni üzerindeki denetimini
görürüz. Neden 3 çocuğa vurgu yapıldığını, daha azı-
nın makbul sayılmadığını da anlamış oluruz. 

Alavere dalavere kadınlar  ev iş ine!
Anneliği kutsallaştırmak, hem kadınların (öte yan-

dan da erkeklerin) toplumsal cinsiyet rollerini
(yemek yapmak, çocukla ilgilenmek, bulaşık, çamaşır
vs.) yeniden üretir, hem de kadının ekonomik olarak
aktifliğini ve istihdamını etkiler. Şöyle ki; kutsallaştırı-
lan annelik vesilesi ile eve kapatılan kadın, ev işleri
ve çocuk bakımı derken tam olarak istihdama katıla-
maz. Bu durumda kadınlar, esnek ve düşük ücretli iş-
lere yönelirler. Bu aynı zamanda “esnek çalışma
zamanlı istihdam”ın kadınlar için uygun olduğuna dair
politika ve söylemlerle paralellik taşımaktadır. Bunu
anlamak için, nüfus ve aile planlamalarına, devletin
çocuk yetiştirme ve kadın istihdamına dair politikala-
rına (örneğin kreş ve çocuk bakım yuvalarının azlı-
ğına, ulaşılamaz ya da pahalı oluşuna, Almanya’da
çocuk bakım parası tartışmalarına ve uygulamala-
rına) bakmak yeterlidir. Emek piyasasındaki cinsi-
yetçi politikalar, düşük ücret ile güvencesiz ve esnek
çalışan kadını erkeklere bağımlı kılıyor. Patriyarka ve
kapitalizmin beraber yarattığı bu sistemde erkekler
yüksek ücretli ve “fiziksel güç” gerektiren işlerde ça-
lıştıkları için ev işleri kadına kalıyor. Anneliğin kutsal-
laştırılması, cinsiyetçi ev içi ve dişi emek kullanımını
ve buna dayanan iş bölümünü meşrulaştırmakta, an-
nelik dışı bir kadın kimliğini yok saymakta, üstelik
ataerkilliğin yeniden üretimini sağlayan “aile” kurumu
gibi bu “annelik” üzerinden yapılan iş bölümünü ve
toplumsal cinsiyet rollerini doğal ve evrensel oldu-
ğunu bize dayatmaktadır.

Haliyle, film sonrası yapılan konuşmalarda dikka-
timi çeken nokta tartışmaların “ana kadın karakterin
mücadelesi, yılmaması” üzerine yoğunlaşırken; bu
sistemin yarattığı “anneliğin kutsallaştırması” nokta-
sının gözden kaçmasıydı. Gerek ücretli emek olsun
gerekse ücretsiz emek denilen ev işleri-bakım işleri
olsun, kadını sadece anne olarak tanımlamak ya da
anneliği aile üzerinden “iyi ya da kötü” anne olarak
sınıflandırmak, kapitalizmin ve patriayarkanın bizim
için biçtiği rolleri ve o rollere dayanan tanım setini
kabul etmek anlamına geliyor.

Yönetmen Niki Caro
Senaryo Michael
Seitzman
Yapımcı
Nick Wechsler
Müzik
Gustavo Santaolalla
Görüntü Yönetmeni
Chris Menges
Süre 126 dk
Tür Dram
Ülke ABD 



BAHAR ATÇI

Fırından yeni çıkarttığım poğaçaları yanan elle-
rimle  üfleye üfleye tabağıma koydum...
Çayın bardaktaki demi mis gibi vuruyordu in-
sanın burnuna. Vanilya koydum tuzlularda da
harikalar yaratıyor vanilya. Bir ısırık aldım sı-

cacık poğaçadan. Hani reklamlarda, kurabiyeleri ısıran-
lar annesini özleyip ona koşuyordu ya. Aynen öyle
oldum. Vanilya kokusu çok özeldir ben de. Bir de ger-
çek hanımeli çiçeğinin kokusu…

İçinizde hiç hanımeli çiçeğinin balını tadan var mı
küçüklüğünde? Çiçeği dikkatlice taç yapraklarından
ayırır ve ortadaki antenlerini dikkatle çıkartırsınız kö-
künden. O antenlerin ucunda, bir damlacık ama mis ko-
kulu bir bal vardır. Çocukluğunuzla aranızdaki mesafe
kadar küçük. Toplu iğne başı kadar. Ama o minicik bal
damlası, tüm çocukluk anılarınıza egemen olacak kadar
da büyüktür aslında. Sonra ilkbahar rüzgarı arsızca do-
laşırken terli saçlarınız arasında, annenizin şimdilerde
çook özlediğiniz o sesi duyulur birden…

Camdan veya balkondan sizi çağırır. Kaç saattir so-
kaktasınız ya, anne yüreği, mutlaka bir hoşluk pişirmiş-
tir fırında sizin için. Koşar eve girersiniz. Mutfaktaki
çıldırtıcı kokuya hücum etmeden önce, ellerinizi yıka-
manız uyarısı gelir o tatlı sesten. Sonra siz çocuk ol-
maya devam ederken mutfak masasında, önünüzdeki
fırından çıkmış  anne eli değmiş o mis kokuların soğu-
masını beklerken, hayat biryerlerden akar durmaksızın.

Dışarıda bırakmak istediğiniz tüm gerçek yaşam, o
sıcak vanilya kokularının ağzınızı yakması kadar gelip
geçici değildir ne yazık ki. O tat kadar gerçek ve kalıcı-
dır… Büyürsünüz… Ergenlik, sizi herkese ve en çok da
o kekleri, kurabiyeleri, poğaçaları sizin için pişirmiş ka-
dına karşı asi yapar. Kapıları çarparsınız, öfkeyle,ayak
diretirsiniz önerilerine. O, neye ak dese, size göre ka-
radır.

Bu ergen sancıları içinde, en şiddetli kavga anları-
nızda ağzınızdan çıkan sözler, hayatınızın geri kalan kı-

sımlarında yapışır yakanıza ama geri alamazsınız.. Bir
de o sözleri söyledikten sonra içinizden „oh canıma
değsin“ diye rahatlama geçer.  Poğaçalar, kurabiyeler,
keklerle, vanilyalarla, hanımelleriyle boğuşurken, hayat
dış kapının önünde sizin için çoktaaan ilerlemiştir. Ka-
pıyı açıp dışarı çıktığınızda, kendinizi otuzlu yaşlarda,
O’ndan uzaklarda, başka bir evde, başka bir yaşamda
buluverirsiniz. O hala sizin için mutfağa girip size en
sevdiğiniz şeyleri pişiren kadındır. O mutfaktayken
ölüm de sırasını bekler dışarıda. Dış kapıda! Onun ko-
kusu vanilyalı, hanımeli ballı değildir oysa… Onun ko-
kusu yoktur. Siyah, boğucu, ıslak…

Hayatınızdaki tüm dilek ve isteklerin değil de, bir
zamanlar ergen sancıları içindeyken, o hanımeli kokulu
kadına haykırdıklarınız gelir aklınıza hayatınızda bir
daha o kokuların gerçek anlamıyla asla yer alamayaca-
ğını bilerek, üzerinde adı yazan mermerin önünde içli
içli ağlarsınız..

Annenizi daha sık anımsıyorsanız, hatta anlıyorsa-
nız… „Masum değilsiniz“ diyor Minik Serçe bir şarkı-
sında. Annemi daha sık anımsıyorum. Hatta anlıyorum.
Hatta çok özlüyorum. Ona hergün, her aradığımda
söylemediğim şeyi, neden söylemediğimi düşünüyo-
rum. Sanırım cevabını da biliyorum. Onu sevdiğimi söy-
lememe hiç ihtiyaç duymadı… Çünkü bunu benden
beklemeden, bunun hesabını yapmadan ve başka tür-
lüsünün olamayacağına inanarak onu sevdiğimi bilerek
yaşadı. Yaptığım poğaçalar o çocukluğumda  yediğim
poğaçalar kadar lezzetli değildi. Annemin eli değme-
mişti çünkü, ama bir anne eli değmişti, benim elim.
Ben de anneydim artık. Çocuklarım  için pişirmiştim
ben de. Kuzularım bir iştahla yiyip bitirecekti.. Yıllar
sonra onlarda büyüdüklerinde kendi yaptıklarını değil
annelerinin yaptığı mis kokuyu isteyecekler belki kim-
bilir...

Hayatta ki hiç bir tat annenin sesinden daha tatlı
değildir, hayatınızda ki hiç bir koku da anne kokusu
kadar güzel değildir. Bu kokuyu hapsedin içinize, vakit
geç olmadan... Yıllar sonra annenizi anlayabilmenize
yardımcı olacaktır.

AAnnnneemm.. .. ..
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BAŞAK DEMiR

Merhaba Göçmen Kadınlar
Birliği "Kadın Dergisi " nin
sevgili okurları. Bu benim
bir dergide yayınlanacak ilk
yazım. Pek öyle yazmaktan

anladığım da söylenemez. Düşündüm;
neden olmasın dedim ve her şeyin bir
ilki vardır diyerek yazmaya karar ver-
dim. Umarım hoşunuza gidecek bir yazı
olur.

Yazımın konusu: 1. Dünya Savaşı
'nın 100. yılı . 1914 yılında başlayan
ve 1918 de sona eren ilk dünya savaşı.
Adından da belli olduğu gibi; dünyanın
beş kıtasından, bir çok ülkenin ve mil-
yonlarca askerin katıldığı bir savaş. Ya-
zımın konusu çok iç açıcı olmasa da,
insanlık tarihinin başlangıcıyla süregelmiş, insanlık ta-
rihi kadar eski ve onun kadar da yeni bir sorun olan
"savaş". Neden bu konuyu seçtiğime gelirse de: son
zamanlarda bu 100. yıl olması mevzusunun sıkça gün-
deme gelişi. İlk olarak bir gazete de okumuş ve daha
sonra da buna dair yapılacak etkinlikleri öğrendiğimde
aslında şaşırmıştım. Çünkü insanlığın bu kara yazısının
100. yılı oluşu, bana sanki güzel bir şey olmuş da jubi-
lesi yapılacakmış gibi geldi. Ama umarım ki sadece sa-
vaşı yapıp kaymağını yiyenler değil de, bu vahşetten
en kötü şekilde etkilenen dünya hakları da bu savaşın
sebep ve sonuçlarına dair iyi bir değerlendirme yapar-
lar.

Bu savaşın sebeplerini anlamaya çalıştığımda da ak-
lıma gelen insanların her çağda savaştığı ve savaşın
tek amacının da ganimet olduğudur.

Ganimet denilen ilk çağda; yiyecek, orta çağda; dini
yayılmayla elde edilen mal ve güç, yeni çağ ve yakın
çağda da; sömürge, toprak ve para. Ganimet elde
etmek, bunun için her pahasına savaşmak 1. Dünya
Savaşı’nın da asıl nedenidir. Bu savaşın tetiklemesinde
büyük rol oynayan Almanya ve diğer egemen güçler,
bir pastayı paylaşırcasına, yerküremizi paylaşmak için
savaşmışlardır. En büyük parçayı alma hırsı, savaşın
daha çok ülkeye yayılmasına, milyonlarca insanın katle-
dilişine ve milyonlarcasının da esir düşmesine neden ol-
muştur. Savaşın sonunda çok sayıda ülke ve halkları
harap ve bitap düşmüş, devletlerin sınırları değişmiş
veya yeniden çizilmiştir. Halkın yaşadığı acıları ve ka-
panmaz yaraları da, savaşın canlı tanıklarından veya
edebiyata mal olmuş; ağıtlardan, türkülerden ya da
ninnilerden öğrenme imkanımız olmuştur.

Savaşın sonuçlarına baktığımızda da bu savaşın
yoksul, gariban, emekçi halkın savaşı olmadığını kolay-
lıkla anlayabiliyoruz. Peki o zaman milyonlarca askerin
savaşlarda işi ne? Genç bedenlerinin toprağa düştüğü,
analarının ağıt yakmaktan ve yas tutmaktan başka bir
şey yapamadığı bir savaş, bizim olmayan ama faturası
bize patlayan bir savaş.

Ne zamana kadar bu böyle sürecek. Analar, ege-
men güçlerin karlarına kar katmaları için yaptıkları sa-

vaşa veya inşa ettikleri fabrikalara daha ne kadar
çocuk doğuracak? Bu kader mi? Bence değil, bunu de-
ğiştirmek zor ama mümkün. Dünya savaşları insana
olan umudu çok kırdıysa da, çünkü gelişen ve ilerleyen
insandan bu beklenemişti, kendimizden yola çıkarak
çok şey yapabiliriz diyorum. Öncelikle çocuklarımızı
asker olmaları için doğurmamak, militarist eğitimden
uzak tutmak, kendini seven, insanları seven, dünyanın
renklerini görebilen, çocuklar yetiştirebilmek. Ayrıca
onlara paylaşmanın ve birlikteliğin güzelliğini verebil-
mek. Ayrıca Bertold Brecht in dediği gibi: "Tek başına
kurtuluş olmaz ya beraber ya hiç" benimsemek ve be-
nimsetmek.

Savaşa dair muhakkak çok şiir okumuş, türküler ve
hikayeler dinlemişsinizdir. Ben de yazımı Wolfgang
Borchert in çok sevdiğim "Hayır De " adlı şiirinden bir
kesitle bitirmek istiyorum.

„Sen. Makine başındaki adam ve atölyedeki. Sana
yarın su boruları ve vanalar yerine

çelik miğferler ve makineli tüfekler yapmanı emre-
derlerse, yapılacak bir tek şey var:

HAYIR de!...
Sen. Hastası başındaki doktor. Sana yarın savaşa

adam yazmanı emrederlerse,
yapacağın bir tek şey var:
HAYIR de!...
Sen. Kürsüdeki din adamı. Sana yarın savaşa dair

kutsal sözler söylemeni emrederlerse,
yapacağın bir tek şey var:
HAYIR de!...
Sen. Normandiya'daki ana ve Ukranya'daki, sen

Frisko ve Londra'daki ana. Sen Hoangho ve Missisippi'
deki

ve Hamburg ve Kore ve Oslo'daki ana, bütün top-
rak parçaları üzerindeki analar, dünyadaki analar, siz-
den yarın yeni kırgınlar için hemşireler ve çocuklar
doğurmanızı isterlerse, dünyadaki analar, yapacağınız
bir tek şey var:

HAYIR deyin!... Analar, HAYIR deyin!...

1914 - 2014 ne oldu ?
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“A be çiçek istemez misin?
Sevdiğine çiçek vermez misin,
bu gün sevgililer günüdür be
aa! Gül gibi de karıcığın var
bak, sen vermezsen başkaları
verir!” 

“Hatce kız, kocana ne diyor
bu çingene! Duymuyor

musun, ağzının payını
versene kız!”

“Yok Pakize teyze, desin
desin! Kocam da bana çiçek alıversin bi zahmet, haklı kadın! 

“Bana bak, sana ne elalemin kocasından, karısından! Utanmıyor
musun aile meselerine karışmaya! Sokak ortasında bas bas bağır-
maya! Burası Almanya, burada bağırılmaz anladın mı! Sus, bölme la-
fımı! Burada saygılı ve sevgili davranılır! Zaten gelip doldunuz
şehirlerimize, çocuklarınızı doldurdunuz okullarımıza, yakında da ai-
lelerimizi mi bozacaksınız, yok çiçek al, yok neden çiçek almıyon,
yok gül gibi karına başkaları alır!  Hatce??! Hatce kııız, doğru mu ka-
rının söyledikleri??” 

“Allasen, Pakize Teyze, sus Allah askına! Ne diyorsun sen yaa!
Ne olur kusura bakmayın!”

“A be ne diyon sen! Biraz edepli ol, burada ekmek paramı ka-
zanıyom, ne istersin benden be ablam! Sana kimse gül almıyor diye
mi böyle edepsiz oldun sen ha? Kızma be ablam, istediğin gül olsun,
al sana ben vereyim güzel ablam!”

“Ne olur kusura bakmayın! Öyle demek istemedi o, çok afeder-
siniz.”

“Bal gibi de öyle demek istedim! Alsınlar çulunu çocuklarını git-
sinler geldikleri yere! Aaaaa, benim gibi yaşlı karıya nasıl bağırıyor
gördün işte, sen de duydun! Hem ben istesem bana gül alan çok
kişi var, bir kere Remzi Bey var, o bana istesem çooook güller alır
da ben adabıma yakıştıramıyorum.”

“Ablam, Sustum sustum saygı gösterdim! Edebini bozma!  Yetti
be aaa!”

“Gel, Hatce, hızlı yürü, rezil edecek bizi bu karı, gel!”
“Ayyyy, Hatce dur söyle arabaya yaslanayım, dur fena oldum!

Alışkın değilim ben böyle şeylere!” 
“Alışkın değilsin ama sen de kadını provoke edip durdun! Çok

ayıp ettin ama gerçekten! Ne kadar yanlış konuştun kadına, çok
utandım!”

Bir saat sonra, Hatice´nin evinde.....
“Ya arkadaşlar o kadar utandım o kadar mahçup oldum ki kadı-

nın yanında, bu sefer kendimi tutamadım artık, Pakize Teyze’ye çok
kızdım! Ne demek ya:  “Buraya gelip şehirlerimizi dolduruyorsunuz,
çocuklarınız okullara doluyor..!” Inanın, kendimi hiç böyle kötü his-
setmemiştim bu güne kadar. Kadın kim bilir ne acilar çekmis, nasıl
yoksul koşulları geride bırakıp ailesinden, çevresinden, ülkesinden
kopup buralara gelmiş ekmek parasını kazanmaya çalışıyor. Pakize
Teyze de kadına aklına gelen tüm ırkçı suçlamaları söylüyor!”

“Evet yaa, nasıl bir zihniyettir bu! Daha önce kendilerine söyle-

nen acımasız sözleri aynen Romanya´dan ve Bulgaristan´dan gelen
insanlara iade ediyorlar.  Alman medyasında da ırkçılık hat safhada,
“gelip sosyal yardım imkanlarını suistimal edecekler, yan gelip yata-
caklar” diye çalkalanıyor gazeteler.  Ama gelen insanların yoksulluk-
tan kaçtığını burada en kötü şartları bile kendi ülkelerindeki
şartlardan daha iyi bulduklarını kimse dile getirmiyor!”

“Haklısın Senem, bugün Duisburg´ta öğretmenlik yapan bir ar-
kadaşımla konuştum telefonda. Diyor ki, çocuklardan birinin annesi
geçen okula gelmiş ve iş aradığını söylemiş. Kadın öyle çaresizce iş
istiyormuş, her iş olsa yaparım diyormuş ki, arkadaşım Romanya da
daha önce ne is yaptığını sormuş. Kadın lise ögretmeniydim demez
mi!”

“Nee? Yazıık! Neden gelmiş madem buraya?!”
“Işte bunu arkadaşım da sormuş, peki orda işinizi yapsaydınız

burada temizlik yapmaktan daha iyi geçinmez miydiniz diye. Kadın,
kendi ülkesinde lise öğretmenliği yapmanın dahi burada temizlik
yapmaktan daha az para bıraktığını ve inanılmaz yoksulluğun her
kesimi etkilediğini anlatmış.”

“Düşünün işte! Belki bugün karşılaştığımız kadın da kim bilir
nasıl bir hayatı geride bırakmıştır! Feci kızdım Pakize Teyze´ye bu
sefer! O kadar kızdım ki, bu sefer duymamazlıktan gelemedim söy-
lediklerini!”

“Hatice çok haklısın, bence de bu sefer duymamazlıktan gelme-
yelim onu. Hatta hep birlikte ona bir ders verelim! Bir daha kim-
seye ırkçılık yapmasın, ne dersiniz? Yapalım kız! Hep birlikte Pakize
Teyze´ye bir ders verelim! Hem de aklıma birseyler geliyor gibi...:-)”

“Anlat o zaman, ne geliyor aklına! Ama “Onebillionrising” için
dans eylemine gitmemize az kaldı, çabuk anlat.”

“Şimdi, Pakize Teyze´nin Remzi Bey´e olan duygularını hepimiz
biliyoruz! Bence onu ancak Remzi Bey etkiler.  Ayrıca Pakize Teyze
belli etmese de böyle Anneler Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Bay-
ram bu gibi günlerde özel ilgi alaka ister.  Madem bugün Sevgililer
Günü, biz de onu Remzi Bey´le Duisburg´a göndeririz.  Daha önce
çiçekçi kadınla konuşuruz, durumu anlatırız ve Pakize Teyze´ye bir-
şeyler öğretmek istediğimizi söyleriz, onun da oyunumuza dahil ol-
masını isteriz.  Gerisi gelir...  Siz hiç merak etmeyin!!!”

“Hahahahaha, anladııım! Ayyy, cok güzel olur hem de çok komik
hem de tam Pakize Teyze´nin hak ettiği bir şekilde olur!!!  Harika-
sın!! Gülbahar Abla da katılsın, onun da Pakize Teyze de etkisi çok-
tur”

Yarım saat sonra Pakize´nin kapısında....
Driiing, driiiiing!
“Geldim geldim! Ocağı batasıca geldim! Ha, sen miydin Gülba-

har Hanım. Gel, buyur içeri. Bu çiçekler de ne böyle, bana mı
aldın?”

“Aa yok, gelmeyeyim. Yok şekerim, çiçekler bana geldiler, ne
kadar güzeller değil mi? Bayıldım! Sana göstermek istedim, geçer-
ken mutluluğumu paylaşayım istedim! Kimden geldiğini bilmiyorum,
biliyor musun?!”

“Nerden bileyim, sen bilmezsen ben nerden bileyim!”
“Aaah çok şekersin! Bilmiyorsun tabii. Tam bir Beyefendi´den

geliyor, içinde de kart göndermiş: ”Sevgililer Gününüz kutlu olsun,
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İlle de Roman olsun!
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bir dahaki yılda bu günü sizinle kutlamayı arz ederim” yazıyor. Çok
heyecanlandım!”

“A aaaaaaa, ne ayıp şeyler bunlar Gülbahar Hanım! Bizim yaşta
Sevgililer Günü mü olurmuş! Tövbe tövbeeee! Bir Beyefendi mi?
Remzi Be- adı yazmıyor mu? Hiçbir şey yazmıyor mu?”

“Hayır, beni de heyecanlandıran bu ya! Hiç birşey yazmıyor!
Neyse, ben gideyim şimdi. Kızlarla, kadına karşı haksızlıkları, pro-
testo etmek,  zincirleri kırmak için dans edeceğiz belediye binasının
önünde. Hadi iyi günler, hoşçakal!”

(Vay anasınııııııı, Remzi Bey bu karıya kartlı çiçek mi göndermiş
acep? Bana – bana neden göndermemiş? Dur,  şunu bir arayayım.)

Dring, driiiiiing!
(Ya havle ve la kuvvet, bu da kim şimdi!)
“Aaaa, Remzi Beyefendi, sen mi geldin?! Hoş geldin, buyur, gir

içeri, ben de tam seni arayacaktım. Hay Allah, hiç de hazır değilim,
ev hali işte, entari- dur şu entarimi değiştireyim.”

“Pakize Hanım´cığım, sizi ansız yakaladığımın farkındayım, ku-
sura bakmayın. Içeri hiç girmeyeyim, bütün gün evde canım sıkıldı.
Atlayıp Duisburg´a gitmeye karar verdim, siz de bana eşlik etmek
ister misiniz? Bugün hava güzel, her yer cıvıl cıvil, sanki özel bir gün-
müş gibi sanki.”

(Heee, heee özel bir gün. Sanki çakmıyom, beni Sevgililer Gü-
nünde gezdirmek istediğini! Seni hınzır seniii!)

“Geleyim bari. Hele bir bekle, üstüme birşeyler giyeyim.”

İki saat sonra Duisburg çarşısında....
“Pakize Hanımcığım, eğer bana kızmazsan, ilerideki terzide

yarım saatlik işim var, seni şu dondurmacıda yarım saat yalnız bırak-
sam, sen kahve içerken bir gidip gelsem kızmazsın değil mi bana?”

“Ne kızacam Remzi Bey, bizim dostluğumuz harbi dostluktur.
Böyle şeyler yıkamaz, di mi. Sen git ben burada oturur gelene gi-
dene bakarım.”

Remzi Bey gittikten sonra.....
“Aaah, Pakize teyze sen ne yapiyorsun burada? Hayırdır?”
“Ne yapayım Senem, bir arkadaşımla, Remzi Beyefendi´yi bilir-

sin, onunla gezmeye geldik. Şimdi terzi de kendisi.”
“Ayyyy, yoksa Sevgililer Gününü mü kutluyorsunuz?:-)”
“Sus, ağzını topla bakalım! Beni bilmez misin! Dostum o benim,

harbi dostum. Asıl sen Sevgililer Günü kutluyon belli, elinde çiçek-
ler..”

“Ayyyy eveeet, sorma Pakize Teyze. Arkada bir çiçek satıcısı var,
sağolsun, o olmasa bizimkinin aklına gelmez tabii bana çiçek almak.
Ama kadın biz yanından geçerken bir laflar söyledi, yani adam bana
çiçek almamak için – aff edersin- resmen öküz olması gerekiyordu!
Sonra dikkat ettim, kadın  yanından geçen hiçbir kadını çiçeksiz
göndermiyor! Bayıldım! Gittim sonra sohbet ettim kendisiyle, ka-
dında ne marifetler ama! Vallaha bravo dedim! Kadın 4 çocuğu ile
Romanya´dan yarım sene önce göçmüş buraya. Kocası şiddet uy-
gulayınca bir gün yeter artık demiş ve dört çocuğumu kendim ge-
çindiririm diyerek, almış çocuklarını gelmiş buraya. Gündüz çiçek
satıyor,  akşam temizliğe gidiyor,  sabahta iki saat Bäckerei´da çalışı-
yormuş. Tek gayesi, çocuklarını okutmakmış. Bir de bilinçli, kadın
hakları için mücadele etmiş yıllarca kendi ülkesinde. Şimdi de diyor
ki: madem bugün Sevgililer Günü, heriflerden güllerimizi de isteriz!
Almayan heriflere de ben aldırırım çiçek diyor,  iyi mi? “

“Haaaaa, öyle miymiş, öyle mi diyor? Söyle, nasıl, söyle kırmızı
pantolonlu kadın mı?”

“Ee- eevet!  Tanıyor musun sen onu yoksa?”
“Yooo – yoook, tanımıyorum. Yazıkmış ya, dört çocuk he? Bir

de tek başına.. Ben bilirim tek başına olmayı, çocuk bakmayı. Yazık..
Afferin karıya, bir de heriflere çiçek aldırıyor bugün demek! Bravo!”

“Öyle, öyle. Ben de çok beğendim. Bizim Göçmen Kadınlar

Derneğine de çağırdım, gelirim dedi. Adı Hafize. O “afize” diyor
tabii cok şeker! Senin adına da benziyormus bak! İyi oldu, Pakize
Teyze. Benimki beni arar şimdi, Karstadt´ta buluşacaktık. Hadi iyi
günler, Remzi Bey´e selam söyle, dostuna!”

Remzi Bey döndükten sonra...
“Kahveniz bittiyse Pakize Hanım´cım, kalkalım mı? Bahçeye

çiçek tohumu alsam mı diye düşünüyorum, buraya gelmeden bir
çiçekçi gördüm. Gidebilir miyiz oraya?“

“Çiçekçi? Gidelim, gidelim tabii. Ama ona gitmeyelim, Bahnhof
yakınında da bir çiçekci var, çinge- Romen bir kadın çiçek satıyor,
ona gidelim!”

“Onda çiçek tohumu olur mu ki bilmem, benim gördüğüm çi-
çekçi de vardı. Oraya baksak daha makbule geçer sanki.”

“Yok, yooo, yook, benim dediğime gidelim. Onda vardır kesin.
O Romen´e gidelim, yaşlı kadınım ben aaaa, şimdi geri yürü sonra
yine Bahnhof´a yürü, yorulurum. Hem zaten beklettin beni burada
tek başıma böyle bir günde,  gel, benim dediğime gidelim, oradan
da Bahnhof´a gideriz. Oraya giderim, başkasına gitmem!”

“Iyi, tamam, madem oraya diyorsun, ille de o diyorsun, gidelim.”

10 dakika sonra çiçekçi Hafize´de.... 
“A be al güllerini, evdeki gülünü mutlu et. Bereket olsun,

Beyim, bereket olsun.”
“Hamfendi, çiçek tohumlarınız var mı?”
(Pakize´nin yüzüne bakmayarak) “A be abicim, bi o yok! Her-

şey var ama bi o yok! Affedersin beni artık.”
“Rica ederim, yapacak birşey yok. Oldu, iyi günler o zaman size,

iyi çalışmalar.”
“Neee?? Bu kadar mi şimdi?!? Iyi günler´le yolluyon mu bizi?

Hani heriflere bugünün anlamıyla ilgili bir iki laf çakıyordun?!? Hani
kadın haklarıydı hani?!”

“Anımefendi, birşey mi demek istiyonuz? Arbi anlamıyom ben!”
“Biliyom, sabah yanlış konuştum ben. Ona kızdın. Hafize di mi

adın? Aynı benimkine benziyor.  Benimki de Pakize kızım. Sabah
yanlış ettim. Durumunu bilemedim.”

“Pakize? Ne güzel isimmiş be! Sevdim seni be Pakize ablam!
Boşversene sen, unuttum gittim ben onu. Ama akkımı yedirtmem,
bana aksızlık edeni affetmem. Sen bilmeden konuştum be ablam,
seni affettim!”

“Ha sağol, uzatıp durma şimdi.  Affetmekmiş, sen kimsin de
beni affedecekmişsin? Kızım, ben seni affettim, kaç yaş küçüksün
benden. Şimdi bunları boşver de, Beyefendi´ye bir çift lafın yok
mu?”

“Yooo, ona ne lafim olcak? Tanımam ki ben onu?”
“Hafize, anlarsın sen, hani bugün ne günü, onunla ilgili... Anlar-

sın.. Söyletme beni!”
“aaaaaaaaa, atırladım tabiii!” (Pakize´ye göz kırpar)
“Amcam, amfendi´ye almadın ama bi gül? Olmaz amcam, a be

düşünsene bugün nasıl bir gün? Bugün Sevgililer Günü´dür be
amcam, alacan yanındaki güzel amfendiye bir çiçek, verecek sana
gönlünü! A be vallaha göndermem sizi gülsüz!”

“Hay Allah, bilmem ki, ister misiniz Pakize Hanım?”
Pakize utanarak yüzünü çevirir... 
“A be sormayacan, alacan be abicim! Al ben sana söyle güzel-

lerinden seçeyim, bir buket vereyim! Al, bereketini gör, bu ablamı
da üzme, o çok özel bir ablam! Bir daha geldiğinizde de falınıza ba-
kayım!”

“Ay,  nerden çıktı bu çiçek şimdi Remzi Bey´ciğim! Çok mah-
çup ettiniz beni, sağolun. Nerden geliyor aklınıza böyle şeyler! Alla-
sen! Hadi, Hafize kızım, iyi günler. Iyi işler kızım, ben gene uğrarım
sana, çocuklarına da hediyeler getiririm. Remzi Bey, tut, tut kolumu,
yoruldum. Çiçekler de pek güzelmiş...” 
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Berlin Göçmen Kadınlar
Birliği, yeni olanakları , yeni komisyon üyesi ar-

kadaşların çalışmanın hedeflerini, araçlarını, kısacası
GKB platformunu daha yakından tanımalarına olanak
sağlamak, aynı zamanda yaz dönemine dek etkinlik
programı oluşturmak amacıyla, komisyon üyeleri ile
bir günlük değerlendirme toplantısı yaptı.  Bu güne
dek yapılan düzenli etkinliklerin daha nasıl verimli
hale getirilebileceğinin tartışıldığı buluşmada, kadınla-
rın taleplerine yanıt verecek yeni etkinliklere htiyaç
olduğu da görüldü. 

Çalışma yaptığımız şehirlerde kendimizi daha iyi
tanıtmamız gerektiği konusunda düşünce belirten ar-
kadaşlar, aynı zamanda kısa sürede bunun gereklerini
yerine getirecek ziyaretleri gerçekleştirdi. Bunun
sonrasında yapılan KADIN KAHVESİ’nde katılımın de-

ğişik yüzlerden ve ziyaret edilen yerler-
den olması, aslında bu yönlü alınan kara-
rın isabetli olduğunun da bir
göstergesiydi. 

Dergimiz KADIN’ın sahiplenilmesi ve
daha fazla sayıda kadına ulaştırılabilmesi
konusunda bölgemizde yaşadığımız tu-
tukluğun önüne geçilmesi açısından,
bizim için bir örnek çok önemliydi ki.
Oda bir arkadaşımızın tek başına yakla-
şık 50 dergiyi satabilmesiydi. Arkadaşı-
mızın bu konudaki kararlılığından sanırım
hepimiz biraz sonuç çıkardık ve bölge-

mizde daha fazla sayıda derginin kadınlara ulaş-
tırılabileceğine karar verdik. 

Yine çalışmanın ortaklaştırılması, sorumlulukların
daha fazla paylaştırılması konusunda  hepimiz hemfi-
kirken, her etkinliğimizde dönüşümlü olarak değişik
arkadaşların daha aktif (yer organizasyonu, hazırlıkla-
rın tamamlanması) olmasına karar verdik. Bu yönlü
attığımız bir kaç adımın ise olumlu sonuçlarını gör-
dük. Aynı gün ve saatte hem kendi etkinliğimizi ha-
yata geçirirken bazı arkadaşlarımız farklı bir etkinliğe
katılabildi

Gündemlerimizin bir gün içine dahi sığmayışı, bu
tür değerlendirme ortamlarına daha fazla ihtiyaç
duyduğumuzun bir göstergesi idi.  

Sürdürelen aralıksız çalışmalar, bu çalışmalara ka-
tılan kadınların bu ortamlarda kendilerini ifade edebil-
mesi, çevremizdeki kadınların genişlemesini de
beraberinde getiriyor.

Düsseldorf

Düsseldorf Neuss derneklerinin buluşmaları devam edi-
yor. Her ay bir konuyu ele alan kahvaltılar gerçekleştiren
Düsseldorf Göçmen Kadınlar Derneği değişik konularda top-
lantılar düzenlemeyi de sürdürüyor. „Sorunlarda çözüme
yönelik harekete nasıl geçebiliriz“ sorusuna yönelik bir grup
çalışması da yapan dernek üyeleri, öte yandan 25 Mart’ta
genel kurulunu gerçekleştirecek. Çalışmaların değerlendiril-
diği ve önümüzdeki dönemin de ele alındığı genel kurulda
yeni yönetim kurulu da seçilecek. 8 Mart kutlamalarını bir yıl
Düsseldorf’ta bir yıl da Neuss’da birlikte yapma kararı alan
her iki dernek,  ortak buluşmalar gerçekleştirerek 8 Mart
hazırlıklarını tamamladı.

Berlin

Göppingen Göçmen Kadınlar Derneği
olağan genel kurulunu yaptı. 16 Şubat ta-
rihinde gerçekleştirilen genel kurulun açılı-
Mısırlı Almanya’da yaşanan sorunlara
değindiği konuşmasında dernek çalışması-
nın ve gönüllü çalışmanın önemini de vur-
guladı. Geçen iki yıl içerisinde
gerçekleştirilen faaliyetlerin raporu, mali
durum hakkında raporlar sunulup aklanma-
sından sonra yeni yönetim kurulu seçildi.
Ayrıca yeni dönem faaliyet programı da
üyelere aktarıldı. 

Göppingen
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Hamburg
Frankfurt

Frankfurt Ginnheim ve Niederrad gruplarının buluş-
maları ve düzenli etkinlikleri devam ediyor. 

Niederrad’da artık gelenekselleşen bit pazarı etkin-
liğinin yanısıra anne ve çocuklara birlikte katılabilecek-
leri kültürel etkinlikler sunulurken Ginnheim’da ise
Kadın Kahvesi, elişi, resim kursu devam ediyor. Al-
manya tarihinin ele alındığı seminerler dizisi de kadın-
ların yoğun ilgisiyle karşılanıyor. 

Frankfurt’ta semtlerde ki çalışmaların yanı sıra
Frankfurt geneline yönelik çalışmalar da tüm hızıyla
sürüyor. IG Bau sendikasıyla ortaklaşa düzenlenen ve
iki gün süren seminerlerin ilkinde Almanya’daki seçim
sistemi ele alınırken seminerlerin değişik konu ve gün-
demlere ilişkin devam etmesi de planlandı. 22 -24
Mart tarihlerinde bu seminerlerin ikincisi gerçekleştiri-
lecek. 

Öte yandan kadınların gündemlerine ilişkin eylem
ve etkinliklerle de çalışmalarını sürdüren Frankfurt
grupları kadına yönelik şiddete karşı eylemlere katılır-
ken bu konuda uzmanların katılımıyla toplantılar da
düzenlediler. Bir süredir Frankfurt’taki müzelerle ortak
çalışmalar da sürdüren grup, şimdi de ocak ayında
Tarih Müzesiyle ortak bir serginin hazırlıklarına girişti. 

Almanya tarihini yakından öğrenme çabalarının bir
parçası olarak değişik kurumların düzenlendiği film ve
tartışma akşamlarına da aktif olarak katılan Frank-
furtlu kadınlar, 6 Nisan tarihinde de kongrelerini ger-
çekleştirecekler. 

MERAL KILINÇ

‘İyi bir yaşam için güvenceli iş ve eşit haklar’
diyerek bir araya gelen Türkiyeli kadınların oluş-
turduğu Hamburg Göçmen Kadınlar Birliği, ola-
ğan kongresi yaptı.

Kadın olmaktan kaynaklanan sorunların yanı
sıra ayrımcı yasalar ve uygulamaların, göçmen-
likten kaynaklanan sorunların tartışıldığı kon-
grede yaklaşık 30 kadın biraraya geldi.
Kongrede söz alan Göçmen Kadınlar Birliği Genel
Yönetim Kurulu üyesi Mehtap Çallı Özer hedef
ve amaçlarını şöyle dile getirdi: “Başta dil prob-
lemi nedeniyle toplumsal yaşamda kendini ifade
etmekte zorlanan, kalifiye olmadığı, meslek ve iş
programlarına tabi tutulmadığı için ucuz işgücü
olarak kullanılan göçmen kadınların sorunları, ge-
leneksel aile, toplum yapısı ve alışkanlıkları nede-
niyle daha da zorlaşıyor. Türkiye’li göçmen
kadınların, yaşamın tüm alanlarına katılmalarını
teşvik etmek, sorunlar karşısında yalnız olmadık-
larını göstermek ve talepleri için yerli ve diğer
uluslardan kadınlarla biraraya gelmelerini sağla-
mak öncelikli amacımız. Çalışmalarımız, okul-
meslek eğitimi, çalışma yaşamı, sosyal-kültürel
alanlar ve politik-hukuksal alanları kapsıyor“dedi.

Daha sonra sözalan Yeter Özbolat, „Göçmen
Kadınlar Birliği’ine üye 23 kadın grubundan biri-
yiz ve çalışmalarımız gönüllülük temelinde hayat
buluyor.“ diyerek, iki yıllık çalışmalarını değerlen-
dirdi ve “Geleceğimiz ve eşitliğimiz için elele ve-
relim“ çağrısında bulundu. Birçok kadının söz
alarak tartışmalara katıldığı kongrede kadınlar,
önümüzdeki dönem çalışmalarını daha örgütlü ve
düzenli sürdürmek üzere bazı kararlar aldılar ve
yeni yönetim kurulunu seçtiler.  Kongre, müzik
dinletisiyle son buldu.



Rüsselsheim 01.03.2014 Imanuel- Kant –
Gymnasium, Rüsselsheim
Saat 17.00
Münih 02.03.2014
Martta Dankl Strasse 34 München
Köln 07.03.2014
Nachbarschaftsneik Kreutzerstr 5-9 50672
Köln Saat 18.00
Dortmund 08,03.2014
Dietrich Keuning Haus Leopolstr 50- 58 Dort-
mund Saat 18.00
Düsseldorf / Neuss 08.03 2014
Quirinus-Gymnasium Sternstr. 49 41460
Neuss Saat 19.00 
Hamburg 08,03.2014
Heinrich-Wolgast-Schule, Greifswalderstr. 40,

20099 Hamburg
Bielefeld 08.03.2014 Kronenplatz Saat 16.30
VHS-Gebäude im Ravensberger Park
Saat 18.30 
Bochum 08.03.2014
Marienstift e.V Humboldtstr 46-48 Bochum
Saat 16.00
Nürnberg 08.03.2014
Villa Leon, Philipp-Koerber-Weg 1 ,90439
Nürnberg, Saat: 20.00 
Geislingen 08.03.2014
Mehrgenerationenhaus, Schillerstr.4, 73312
Geislingen, Saat: 14.00 
Göppingen 08.03.2014
Internationale Frauenfeier
Haus der Jugend, Dürerstrasse 21, 73033
Göppingen
Saat : 19.30 Uhr
Ulm 08.03.2014
Verein Freundschaft, Kultur und Jugend, Un-
terer Kuhberg 16, Ulm, Saat: 14.00 
Karlsruhe 08.03.2014
Jubez am Kronenplatz, Karlsruhe, Saat: 19:30 
Stuttgart 08.03.2014
Dost-Der e.V., Borsigstr.5, 70469 Stuttgart-
Feuerbach, Saat: 17.00
Braunschweig 08.03.2014
Wenden Str. 51-52 38100 Braunschweig Saat:
16.00 
Frankfurt 09.03.2014
Titusforum, Walter-Möller-Platz 2, Frankfurt am
Main, Saat 14.00 Uhr
Berlin 16.03.2014 
Werkstatt der Kulturen Wissmann str. 32
12049 Berlin Saat 15.00
Mannheim 16.03.2014
Jugendkulturzentrum FORUM, Neckarprome-
nade 46, 68167 Mannheim

Ayrımcı uygulamalara, düşük ücretli işlere,
eşitsizliğe hayır!

Yarım olanı istemiyoruz!

2014 Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü


