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Merhaba

14 Şubat’ta dünyanın birçok ülkesinde ve
Almanya’nın çeşitli şehirlerinde kadınlar,
şiddet, taciz, tecavüz, yapısal adaletsizlik,
kadınların toplumsal yaşama katılım hakkının gasp edilmesini prostesto ederek adalet ve
eşitlik talebiyle sokaklara, dans etmeye çıktı.
Bu yılın ana şiarı ise devrimdi.
Göçmen Kadınlar Birliği’ne bağlı dernekler
ve üye kadınlar bu yıl da eylemlere katıldı.
Mehtap Savaşçı için, Tuğçe Albayrak için,
Maria P. için, dergimiz baskıya girmesine
an kala nasıl vahşice katledildiğini duyduğumuz Özgecan Aslan için ve katledilen,
şiddete uğrayan bütün kadınlar için dans
etti.
14 Şubatta kadınların ayrımcılığın ve şiddetin esas hedefi olmasına ve şiddeti yaratan,
besleyen, körükleyen bütün uygulamalara
„hayır“ diyen kadınlar mücadelelerinin süreceğini de dile getirdiler.
+++
Bu sayımızda yine çok sayıda konuyu ele almaya çalıştık. Dergimizin çıkmasına katkıda bulunan bütün arkadaşlarımıza
teşekkür ediyoruz. Kimileri yazılarıyla, kimileri fotoğraflarıyla, kimileri görüş ve önerileriyle içeriğimizin zenginleşmesine katkı
sundular. Bu arada derneklerimizin ve
gruplarımızın olduğu yerlerde redaksiyonlar
oluşturma önerimize ilk reaksiyon Frankfurt’tan geldi. Frankfurt redaksiyonu çok
sayıda yazı ve resimle katkı da bulundu ki
kimilerine ne yazık ki sayfa sayımızın sınırlılığı ve gündemdeki konuların yoğunluğu
nedeniyle yer bile veremedik. Arkadaşlarımızın yazılarını ve dergimizin sayfalarında
değerlendiremediğimiz başka yazıları internet sayfalarımızdan okuyabilirsiniz.
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O kadınların fotoğrafları
DENiZ ALAN HELD

G

azetelerde özellikle politika ve spor
haberleri dışında kullanılan haber fotoğraflarında baş aktör erkeklerden
ziyade kadınlardır hep. Haberin konusu ne olursa olsun kadının eteğinin
boyu, saçının rengi, surat ifadesi fotoğraf karesinin içindedir. Haber metni de aynı şekilde.
Haber ”karısını bıçaklayan adam”ın değil ”, 'kocası tarafından bıçaklanan kadın”ın haberidir.
Son yıllarda Türkiye gazetelerinde kadına karşı işlenen şiddet haberleri eskiye nazaran daha çok yayınlanıyor. Gazetelerde kadın cinayeti haberi
okumadığımız tek bir gün yok gibi. Hatta bazen gazetelerin üçüncü sayfaları sadece şiddet görmüş veya
öldürülmüş kadınların resimleriyle dolu. Aile içi şiddet
Türkiye'de yaygın bir sosyal problemdir, yani kadınların dayak yiyor olması yeni bir vaka değildir. Tabii ki
birçok şiddet olayı kapalı kapılar arkasında vuku bulur
ama, bu o kadar yaygındır ki kendi ailemiz içinde
şahit olmamışsak komşularımızın başına gelen bir
olayı duymuşuzdur mutlaka. Bu sorunun bu kadar gözümüze sokulmasına gerek kalmadan anlayamayız mı
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acaba kadınların siddete maruz kaldığını?
Peki o zaman medya bu konuyu neden bu kadar
çok gösteriyor? Türkiye’de kadına karşı şiddet günümüzde gerçekten artmakta mı, yoksa medya bir süredir olmakta olan bir durumun nihayet farkına mı
varmakta?
Normal şartlarda her gün tekrar eden bir olayın
haber değeri gazetecilerin nazarında çok düşüktür,
çünkü olay sıradanlaşmış, sadece aktörleri değişmiştir. Meselâ artık eskisi kadar çok trafik kazası haberi
görmeyiz medyada, zira olay o kadar alışılagelmiştir
ki bir kişinin daha trafik kazasında can vermesi bizi kişisel olarak fazla etkilemez, sadece istatistik rakamlarını artırır. Böyle bir olayın bazı özel şartlarda,
mesela olay yerinden çarpıcı bir fotoğraf yakalanmışsa, haber değeri yükselir.
Ayşe Paşalı’nın morarmış gözleriyle yüzlerce kez
karşılaştık. Fotoğraf hiç tekrar basılmadı ama, çıplak
sırtına saplı bir bıçakla manşet olan Şefika Etik’i de
hatırlarız. Otobüs durağında çiçekli elbisesiyle uzanmış şekilde fotoğraflanıp 45 gün sonra ölen Meral
Tahta'yı da. Türkiye’de her gün kadınlar bıçaklanıyor,
işkenceye maruz kalıyor ya da dayak yiyor, ama
haber sadece bu örnektekiler gibi nadir yakalanan,
çarpıcı ya da estetik fotoğrafları çekilebilirse gündem
yaratıyor. Hatta bazen fotoğraflar haberin önüne geçiyor.
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Gerçekten de yukarıda bahsettiğim üç haber fotoğrafı çok iyi ve kaliteli fotoğrafçılık eserleri. Şefika
Etik’in resminde olduğu gibi tek bir karede ölümü,
çıplak insan vücuduna girmiş bir bıçağı, dışarı çıkmış
iç organları bu kadar net ve açık şekilde gösteren
başka bir haber fotoğrafı yoktur. Ayşe Paşalı’nın resminde pek fazla şiddet göze çarpmıyor ama, morarmış gözlerindeki ifade çok şey anlatıyor. Koma
halinde otobüs durağında uyuyormuş gibi yatan
Meral Tahta da çok güzel ve masum görünüyor.
Peki bu haberlerde neden bu çok fotoğraf kullanıldı? Tabii ki, haberin kendisine dikkat çekip haber
metni okunsun diye. Peki metni okuyunca ne öğrendik biz okuyucular? Birbirlerinden farklı bireyler olan
ve farklı sosyal ve kültürel gruplara ait olan halk ne
gibi mesajlar aldı? Adamın biri gene bildiğimiz klasik
sebeplerden dolayı beraber olduğu kadına saldırmıştı.
Bildiğimiz sebepler işte; kıskançlık, aldatma, ayrılmak
isteme, evden kaçma vs. hepsi de kadından kaynaklanan ve kültürümüzde hoş karşılanmayan durumlar.
Zira bizim kültürümüzde kadın edepli, kocasına ve
evine bağlı olmalıdır. Yani bütün bunlar kadının cezalandırılması için birçok erkeğin, hatta kadının nazarında, haklı sebeplerdir. O zaman bu kadın başına
geleni hak etmiştir zaten.
Peki, düzenli olarak kocasından şiddet gören bir
kadın bu fotoğraflarda ne görür? "Bu kaza benim de
başıma gelebilir" düşüncesi birçok kaza haberinde
aklımıza gelen ilk şeydir. Örneğin trafik kazaları ve insanların o kazalarda nasıl ezildiklerini gösteren fotoğraflar birçoğumuzun emniyet kemeri kullanmaya
başlamasına sebep olmuştur. Dayak yiyen birçok
kadın da ertesi gün yüzündeki morluğu komşularına
”bir ev kazası” olarak açıklamaz mı? Uzun lafın kısası
bu kadınlar o fotoğraflarda kendilerini görürler ve
muhtemelen şöyle düşünürler:
”Bu benim de başıma gelebilir. O zaman ayağımı
denk alsam, kocamı daha fazla kızdırmasam iyi olur.
Şefika gibi sığınma evine kaçmak mı? Sakın! Bak sığınma evi de O’nu bıçaklanmaktan kurtaramamış ki.
Ya kocam cinnet geçirip beni böyle bıçaklarsa... Ben
mezara, kocam hapse... Çocuklar ne olur? Ya bu
halimi bir gazeteci eskaza fotoğraflarsa ve resmim
Şefika’nınki gibi manşet olursa... Çocuklarım, ailem
ne duruma düşer? Ben en iyisi dizimi kırıp oturayım,
yediğim dayaklardan kimseye bahsetmeyeyim.”
Kendisini o hale getiren ve sonradan katili olacak
kocasının yanında sessiz ve tepkisiz oturuyordu
Ayşe Paşalı mahkeme binasının bekleme salonunda:
”Kocasından şikayetçi olmuş, mahkemeye vermiş.
Sonuç ne? Koca serbestçe gelip sokak ortasında Ayşe’yi bıçaklayıp öldürmüş. Demek ki devlet de beni
koruyamayabilir. O zaman kanunlara başvurmak da
bana fayda etmez, kocamdan şikayetçi olsam da işe
yaramaz.”
Meral Tahta’nın durumu diğer ikisinden biraz farklıydı. Bekardı ve erkek arkadaşı tarafından komaya
sokulmuştu. Meral, otobüs durağının bankında göğüs
dekolteli elbisesi ve ıslak saçlarıyla sanki kendi evinin
koltuğundaymış gibi yatıyordu. Kolunda dövmesi
vardı ve gazetenin yazdığına göre bir barda çalışıyordu.
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"E o zaman bu zaten pek de edepli bir kadın değilmiş, hak etmiş başına geleni."
Şimdi tekrar düşünelim: Türkiye medyası kadına
karşı şiddet haberlerini yoğun bir şekilde gündeme
getiriyor. Her fırsatta kadını dövmenin iyi birşey olmadığını, bu soruna karşı birşeyler yapılması gerektiğini söyleyen kampanyalar düzenliyor. Aynı
gazeteler bireysel olaylar olduğunda da böylesi fotoğraflar kullanıp, olay yerine merakını gidermek için
gelen insanların, biraz önce karısına onlarca bıçak
darbesi saplamış adamın veya son nefesini vermekte
olan kadının söylediklerini derleyerek (Misal: Şefika
Etik cinayeti haberi, Habertürk 06.10.2011) haber
metnini hazırlayıp sabahki baskıya yetiştiriyor. Üzerinde bu kadar önemle durulan, bitmesi için kampanyalar düzenlenen bir toplumsal sorunun haberi böyle
mi yapılmalı?
Medyanın insanların sosyal hayatını bir şekilde etkilediğini ve kamu anlayışını şekillendirmekte oynadığı
rolün önemini artık hepimiz biliyor olmalıyız. Bazı gazetelerinin kadınla ilgili konuları ele alış tarzı halkın
”kadın”a bakış açısını şekillendiriyor ve kadının mağduriyetine katkıda buluyor olabilir mi acaba? Gerçi bir
ülkenin medyası, insanları toplumun genel düşünce
tarzından farklı hareket etmesini sağlayamaz, çünkü
birey ve medya arasında dinamik bir ilişki vardır ve
her iki taraf da birbirini etkiler. Yani medyadaki kadın
temsîli o toplumun kadına bakış açısından bağımsız
olamaz. Ama 21. Yüzyıl Türkiyesi’nde kendini topluma ispatlamaya, imkan bulabilse neler yapabileceğini göstermeye, en önemlisi birçok kişi tarafından
erkeğe nazaran zayıf, güçsüz, kapasitesiz bir yaratık
olarak algılanan imajını değiştirmeye çalışan kadın,
her gün gazete haberlerinde gördüğümüz gözü morarmış, kanlar içinde, zavallı ve yardıma muhtaç hallerini gösteren bu fotoğraflarla bunu nasıl
başarabilir? Sürekli bu fotoğraflara maruz kalan halk
kadının aslında daha farklı olduğuna nasıl inanır?
Hiç dikkat ettiniz mi? Türkiye’de hiçbir gazetenin
Genel Yayın Yönetmeni kadın değildir. Acaba medyadaki bu tarz kadın temsilleri, bu erkek egemen
medya tarafından, erkeğin kadına karşı üstünlüğünü
muhafaza etmek ve otoritesini sarsmamak için
bilinçli olarak hazırlanıyor olabilir mi?
Medyanın, bilinçi ya da bilinçsiz, kadına şiddet
haberlerini bu kadar yoğun ele alması bazı olumlu sonuçlar da doğurmadı değil. Özellikle Paşalı'nın ve
Etik'in ölümleri devlet yetkililerinin de ilgisini çekti ve
ciddi çalışmalar başlatıldı. Yeni medya etiği düzenlemeleri yapıldı, cinayet davalarında tahrik indirimi uygulanmamaya başladı. Ne var ki zamanla gündem
değişti ve medya da konunun sosyolojik boyutuyla ilgilenmez oldu.
Umalım ki bu haberlerden sonra alınan önlemler
ve çıkarılan yasalar toplumda ve yargıda az da olsa
bir etki yaratabilmiş olsun. Yoksa o fotoğraflar sadece tiraj kaygısı ile yayınlanmış ve geçici bir gündem yaratmaktan başka bir işe yaramamış olacaklar.
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8 Mart’a hazırlanırken...
MEHTAP ÇALLI

Dünyanın bir çok bölgesinde
her geçen gün yeni bir gelişünyanın dört bir
menin yaşandığına tanık
yanı ateş çemoluyoruz. İşçi ve emekçiberi, Ukrayna’dan
lerin, halkların, kadınların
Ortadoğu’ya, Mali’ye kadar birçok özgürlük ve daha iyi bir
yaşam için verdikleri müülkesinde emperyalistlerin
cadeleye karşı saldırılar çok
kendi çıkarları uğruna kışkırttığı savaşlarda halklar
yönlü olarak sürüyor. Bu yıl
birbirine kırdırılıyor. Savaşlar 8 Mart hazırlıklarını bir
gibi sömürü de tarihte ben- taraftan dünyadaki
zeri görülmemiş boyutlara
gelişmeleri konu ederek bir
ulaştı. Tekellerin kasaları
taraftan da ayrımcılığa ve
dolarken emekçilerin işçilerin sırtındaki yükler giderek ırkçılığa karşı taleplerimizle
sürdürüyoruz. Bu anlamda
büyüyor.
Yapılan araştırmalar; zengelişmelerin kimi başlıklarını
ginle yoksul arasındaki uçurusizin için derledik...

D

mun hiçbir dönem bu kadar
derin olmadığını gösteriyor.
Buna göre 2015 yılında dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesiminin geliri geride kalanın
yüzde 99’undan daha yüksek olacak. Ama öte yandan
tüm bu gelişmelere rağmen, dünya işçi sınıfının ve
emekçi halkların umutlarını yeşerten bir dönemden ge-
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çiyoruz. Kobane’den Yunanistan’a, Afrika’dan Güney Amerika’ya emekçiler bu saldırılar karşısında diz çökmeyip önemli
başarılara imza attı yakın geçmişte. Ve bu
mücadelelerin tümünde kadınlar önemli bir
yer tuttu.

KOBANE:
Kobane’de 3,5 ay süren bir direniş sonucunda Kürt halkı bölgeyi Ortaçağ karanlığına
gömmek isteyen IŞİD güçlerini geri püskürttü. Batılı emperyalistlerin ve onların Türkiye gibi işbirlikçilerinin dolaylı ve dolaysız
destekleri sonucu Irak ve Suriye’de güçlenen IŞID, YPG ve YPJ önderliğindeki Kürt direnişi tarafından Kobane’den sökülüp atıldı.
Yaklaşık 2 yıl önce gerçekleşen Rojava devrimiyle birlikte Güney Kürdistan’da laik ve
demokratik öz yönetimler oluşturulmaya
başlanmıştı. Kadın erkek eşitliği, insan hakları, demokratik özgürlükler ve benzerlerini
ileri sürerek bölgedeki müdahalelerine gerekçe gösteren emperyalistler ilk başta
IŞİD’in Rojava devrimini boğmasını hedeflemişti. Ancak Kürt halkının güçlü direnişi sonucunda evdeki hesaplarının çarşıya uymadığını görünce denetimi
tümüyle kaybetmemek için sözde IŞİD karşıtı bir koalisyon oluşturmak zorunda kaldılar. Onların kısmi müdaha-
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leleri de Kobane direnişini gölgeleyemez. Kadın direnişçilerin özel olarak önemli bir yer tuttuğu bu direniş
dünya ezilen halklarının bölgeye umutla baktığına da
gösteriyor.
YUNANİSTAN:
İşçi sınıfının ve emekçilerin umutlarını güçlendiren
diğer bir gelişme de Yunanistan’da yaşandı. 2009 krizi
ile birlikte emekçilerin, işçilerin en zor yaşam koşullarına maruz kaldıkları bu ülkede, krizle birlikte milyonlarca işçi işten atıldı. Yunan halkının büyük çoğunluğu
açlığa ve yoksulluğa mahkum edildi. Bu krizden ve dayatılan zor koşullardan yine en fazla kadınlar etkilendi.
Başta Alman bankaları olmak üzere, Avrupalı tekellerin
kasalarına yüzlerce milyar dolar akıtmak için sözde Yunanistan’ı kurtarma paketleri hazırlandı. Özelleştirmeler, işten atmalar, sosyal hak gasplarına maruz kalan
Yunan halkı bu saldırılar karşısında mücadeleden geri
durmadı. Çok sayıda genel grev gerçekleştirildi. Mücadele alanları doldu taştı. Ve seçimler Radikal Sol Koalisyon Syriza’nın hükümete gelmesi ile sonuçlandı. Bu
gelişmeden rahatsız olan AB, emekçilerin bu zaferinin
İspanya başta olmak üzere, başka AB ülkelerine sıçramasını engellemek için kolları sıvadı. Şantaj, tehdit politikaları ile bu ülkelerdeki işçi sınıfını ve emekçileri baskı
altına almaya çalışıyorlar. Bu yıldırma çabalarına karşı
onların yanında yeralmamızı gerektirecek bir süreç bizi
bekliyor.
CHARLIE HEBDO:
Yakın geçmişe damgasını vuran diğer bir gelişme de
Charlie Hebdo saldırısı ve sonrasındaki gelişmelerdi.
Önce medeniyetler savaşı teorisini ortaya atan, ardından 11 Eylül saldırılarını kullanan emperyalistler, emekçileri dini inanç farklılıkları temelinde kışkırtma politikası
izliyor. Ortadoğu’da yaşanan mezhep çatışmaları, din
motifli propagandalar, bir yanda yeni saldırılara zemin
oluştururken diğer yanda dini gericiliğin güçlenmesine
de yol açtı. Paris’teki Charlie Hebdo saldırısını bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Aynı şekilde onlarca
ülkenin devlet başkanı ve başbakanının katılımıyla yapılan ve timsah gözyaşlarının döküldüğü yürüyüşü de...
Burada da amaçlarına ulaşamayacakları aslında dünyanın her yanında emekçilerin bu olayı kınayan karşı duruşları ile ortaya çıktı.
PEGİDA:
Benzeri bir değerlendirmeyi aslında Almanya’daki
Pegida hareketi içinde yapabiliriz. Onyıllardır izlenen
ırkçı ve ayrımcı politikaların oluşturduğu zemin üzerinde yükselen bu hareket özü itibari ile emekçileri
etnik köken ve inanç temelinde bölmek, kışkırtmak ve
ortak mücadelelerini engellemek için çaba harcıyor. Hareketin kendi denetimleri dışına çıkacağından kaygılanan egemenler, ilk başta gösterdikleri toleransı sonraki
dönemlerde göstermediler. Bunda elbette Pegida ve
türevlerinin ortaya çıktığı her kentte çok daha kitlesel
bir antifaşist hareketin varlığı da etkili oldu. Emekçiler
burada da bölme çabalarına güçlü bir yanıt verdiler.
TTİP: (Transatlantik Ticaret ve İşbirliği Ortaklığı)
Bu gösterilerin zirveye çıktığı günlerde Berlin’de
50.000 kişinin katıldığı bir başka yürüyüş oldu. Pegida
haberlerini manşetten veren medya bu eylemi birkaç
satırla geçiştirdi ama bu eylemle protesto edilen TTİP,
önümüzdeki yıllarda işçi ve emekçilerin gündemini çok
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meşgul edecek. ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticari
ilişkileri düzenleyecek olan bu sözleşme, hem bu ülkelerdeki hem de dünyanın diğer ülkelerindeki işçi ve
emekçilerin yaşamını tamamiyle sermayenin çıkarlarına
endekslemeyi hedefliyor. Tekeller, ulusal meclislerin
karar ve denetiminden tümüyle kurtarılıyor ve sermayenin çıkarları herşeyin üstünde tutuluyor. Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerden ortaya çıkacak bu
sonuçlar, emekçilere dayatılmak isteniyor. Ama güçlü
bir işçi- emekçi direnişi olacağını bu alanda da görüyoruz. Sadece Almanya’da 3 ay gibi kısa bir sürede 800
bin imza toplandı. Önümüzdeki aylarda da yine kitlesel
gösteriler yapılacak. Bu çalışmalara dahil olmak için konuyu daha fazla gündemimize almak ve tartışmak zorundayız.
TÜRKİYE’DE YAŞANAN GELİŞMELER:
Türkiye’de yaşanan gelişmeleri aslında hepimiz yakından izliyoruz. Her türlü hak gösterisini, işçi grevini,
öğrenci yürüyüşünü, çevre eylemini, kendisine yönelik
bir darbe olarak nitelendiren AKP hükümeti ve onun
başındaki Erdoğan işçi sınıfını- emekçi halkı, kadınları
baskı altına almak için, her gün yeni bir yasa çıkarıyor.
Bunun son örneği, önceki gün meclis gündemine getirilen 3 güvenlik paketi oldu. Polis devleti olma yönünde
hızla ilerleyen Türkiye’yi sıcak günleri bekliyor. Hükümet, dini inançları, islami referansları öne sürüp bu saldırılarını kabul ettirmeye çalışıyor. Toplumsal yaşam
gericileşiyor. Bundan da en fazla kadınlar etkileniyor.
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‘Benim bedenim benim kararım’

sınırları aşıyor

İspanya’da kürtaj hakkının kısıtlanmasına Fransız kadınlar karşı çıkıyor. Avrupalı kadınlar kendi ülkelerinde haklarını elde etmek ya da korumak adına
komşuları için de mücadele etmek zorunda olduklarının farkında.
ÖZGE KURU

İ

spanya’da kürtaj hakkının kısıtlanmasına
yönelik gelişen mücadeleye sınırların ötesinden destek geliyor. Geçtiğimiz aylarda
Cenevre’de yapılan Avrupa Kadınlar Lobisi’ne katılan Fransız delegasyonu 2015’in
Mart ayında yapılacak Pekin+20 zirvesine kürtaj tasarısının öncelikli gündem yapılmasını
önerdi.
Aile Planlaması Birliği’nin yanı sıra sivil toplum
örgütlerinin de aralarında bulunduğu Avrupa Kadınlar Lobisi’nin, dünya çapında doğum kontrol yöntemlerine ve sağlıklı kürtaja ücretsiz ve yasal
yollarla ulaşılmasını talep eden “420 Manifestosu”
adlı bir bildirgeyi yayınlamasının ardından, Fransa’nın Avrupa Birliği’nde kürtaj hakkının gasp edilmesine karşı lobi faaliyeti yürütmesi gözleri
Fransa’ya çevirdi. Fransa’nın bu adımlarını hızlandıran neden ise başta İspanya olmak üzere birlik içerisinde kürtaj hakkı kısıtlamalarının yaşanması.
2014 yılında Fransa’da birçok kadın örgütünün,
kürtaja verdikleri isimle “hamileliği gönüllü bir şekilde durdurma hakkı” için yürüttükleri ısrarlı müca-
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dele, kendi ülkelerini aşarak Avrupa genelinde ses
getirmeye başladı.
AB HAREKETE GEÇECEK Mİ?
Fransa’da devam eden Avrupa Birliği’nin uluslararası bir yasa düzenlemesi yönündeki hareketin
hedefinde kürtaj hakkı dışında kadınlara ve LGBTİ
bireylere yönelik şiddetin önlenmesi ve fahişelikle
ilgili talepler de bulunuyor. Ancak Pekin+20 zirvesinde delegasyon yalnızca kürtaj hakkının yasallaşmasına odaklanacak. Fakat bu o kadar kolay
görünmüyor. Öncelikle uluslararası kanun için bir
mekanizmanın olmadığı belirtiliyor. Daha önemlisi
ise AB’nin bu konudaki tutumu. Avrupa Parlamentosu Nüfus Forumu Sekreteri Neil Datta, ulusal bir
kanunun çıkarılması ya da anayasanın revize edilmesi gerektiğini söylerken, Fransa dahil Avrupa ülkelerinde yükselen kürtaj karşıtı harekete dikkat
çekti. Datta, en ilerici ülkelerin bile AB’nin kendi
kürtaj politikasını belirlemesini istemeyeceğini düşünüyor.
2013 yılında sosyalist politikacı Portekizli Edite
Estrela’nın tüm Avrupa’da kadınların kürtaja ve
doğum kontrol yöntemlerine güvenli bir şekilde
ulaşması yönünde verdiği yasa tasarısı Avrupa Parlamentosu’nda reddedilmişti.

2015• NO 26

KADIN

FRANSA’DAN TÜM AVRUPA’YA ÇAĞRI
Fransa’dan Ekmek ve Gül muhabiri Özge Altun’un
verdiği bilgilere göre, 2014 yılında kadın hakları mücadelesine damgasını vuran konuların başında gelen kürtaj hakkı için Avrupa genelinde şubat ayında yapılan
yürüyüşe Fransa çapında 80 kadın hakları örgütü, dernek, sendika, yeşil ve sol parti katıldı. 40 bin kişinin
kürtaj hakkı için yürüdüğü eylem öncesinde ve sonrasında kürtaj hakkı için çağrılarına devam eden kadın örgütleri, İspanya’da hak gaspına dikkat çekti. “Benim
sağlığım, benim bedenim, benim hakkım” sloganıyla
kürtaj hakkının bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken
Femmes Solidaire (Kadın Dayanışması) adlı örgüt, çağrısında Avrupa Birliği sınırlarında bulunan İspanya’da
kürtaj hakkının radikal bir şekilde kısıtlanmak istenmesine karşı çıkıyor: “Rajoy hükümetinin yürürlüğe sokmak istediği bu yasa yıllardır direnmekte olan kadın
hakları hareketini baltalarken tutucu ve aşırı dinci kesimin yükselmesine sebep olacaktır. Femme Solidaire
olarak İspanya’daki kadınların uluslararası mücadelesini
destekliyor ve bu mücadelenin arkasında olacağımızı
dile getiriyoruz.”
Bir diğer kadın hakları grubu Collectif droit des Femmes (Kadın Hakları Kollektifi) de İspanya’daki harekete
destek veriyor. Grup “İspanya’daki ve diğer ülkelerdeki
kısıtlamalara hayır. Karanlığa karşı özgürlük”, başlığıyla
Avrupa’da yaşayan herkesi eylemlere ve mücadeleye
çağırıyordu.
Grubun altını çizdiği talepler kısaca şöyle:
· Kadınların kendi bedenleri hakkında kendi karar-

larını verebilecekleri, Avrupa İnsan Hakları temellerine
aykırı olan hiçbir zorlamaya maruz kalınmayan bir Avrupa için mücadele edelim.
· İspanya’daki kadınların yıllarca mücadele edip
kazandıkları hakları geri almaları için destekleyelim.
· Bu temel hakların Avrupa temel yasalarına kaydolması ve Fransız hükümetinin de bu yönde harekete
geçip bunu talep etmesini istiyoruz
· Bu aynı zamanda demokratik bir mücadeledir.
Kadın ve erkek vatandaşlar arasındaki eşitliği sağlamak
için; cinsiyeti, cinsel eğilimi ne olursa olsun bu evrensel
bir hak ve demokrasinin önemli bir gereğidir.
WeNews’in haberine göre Fransa’da sağlık örgütleri
de kendi kazanımlarını korumak için konuyu tartışmaya
devam etmek zorunda olduklarını belirtiyor. Paris’te
bulunan Medecins du Monde adlı sağlık kurumunda cinsel sağlık ve doğum kontrolü sağlığı programı danışmanlarından Sandrine Simon, “geriye gitmek
istemiyorsak konuyu konuşmaya devam etmemiz gerekiyor. Eskiden Avrupa, doğum kontrolü hakları konusunda BM ile ağız birliği içindeydi. Polonya ve Malta’dan
sonra bu mümkün değil” diyor. Avrupa Birliği’nde kürtaj hakkı tehlikede olan tek ülke İspanya değil. Malta ve
Polonya’nın yanı sıra İrlanda ve Andora kıtanın en kısıtlayıcı yasasına sahip olan ülkeler arasında. Bu durum
birlikteki diğer ülkeleri de etkiliyor.
Yükselen tüm bu seslerin duyulmadığını söylemek
haksızlık olur. İspanyol kadınların mücadelesinin yanı
sıra komşulardan gelen bu destekle İspanyol hükümeti
kürtajı kısıtlama planını geri çekmek zorunda kalmıştı.

Kenya: Ne istersek onu giyeriz!

K

enya’da bir kadının
mini etek giydiği
için dövülmesi sonrası yüzlerce kadın
başkent Nairobi sokaklarını doldurdu. Kadınların
yürüyüşünde “Ne istersek onu
giymeye hakkımız var” denildi.
Kasım ayında başkent Nairobi’de çekilen ve bir kadının
mini etek giydiği için darp
edildiği anları kayıt altına alı-

nan görüntüler sosyal medya
üzerinden yaygınlaşmış ve
büyük bir öfke yaratmıştı. Eylemin düzenleyicilerinden Ruth
Knaust, Capital FM radyosuna
yaptığı açıklamada şiddetin
kadınları, erkekleri ve çocukları etkilemeye devam ettiğini
belirterek bunun sağlıklı ilişkiler geliştirilmesini engellediğini
dile getirdi. “Benim kıyafetim
benim kararım” dövizleri ve

bayrakları taşıyan çoğunluğu
kadın yüzlerce kişi “Herkes
için onur, saygı ve adalet”
çağrısı yaptı. Kadınlar, kadına
yönelik şiddete tepki gösterdi.
Eylemi provoke etmek üzere
kadınların kapalı kıyafetler giymesi gerektiğini savunan bir
grubun da alana geldiği ve bir
kadının bu eylemciler tarafından taciz edildiği belirtildi.
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Asgari ücretle ilgili 10 soru
2015'te asgari 6,38 Euro
2016'da asgari 7,23 Euro
2017'de asgari 8,50 Euro
Çalıştıkları sektörde geçerli bir asgari ücret olanlar
için: 2017'den itibaren asgari 8,50 Euro
3-H a n g i b ra n ş l a rd a y a sa l a sg a r i ü cr e t t e n
f a rk l ı a s g a r i ü c r e t v a r?
Prensip olarak yasal asgari ücret her branş için geçerlidir.
Ancak 1 Ocak 2015'ten sonra da geçici olarak 8,50
Euro'dan daha az saat ücreti ödenebilecek branşlar
vardır.
Örneğin kuaförlerde, mezbahalarda, tarım, ormancılık ve bahçecilikte çalışanlara geçici olarak daha az saat
ücreti ödenebilir.
Ancak1 Ocak 2017'den itibaren herkes için 8,50
Euro yasal asgari ücret geçerli olacaktır.

iSAF GÜN

1 - K i m l e r y a sa l a sg a r i ü cr e t a l a b i li r ?
Prensip olarak 2015'ten itibaren bütün işçilerin
8,50 Euro brüt saat ücreti alma hakları vardır. Ancak
bazı istisnai düzenlemeler ve özellikle de toplu sözleşmelerle ilgili belli süreyle sınırlı geçiş düzenlemeleri bulunmaktadır.
2011'de düşük ücret sınırı 9,50 Euro'ydu. 2012'de
çalışanların yüzde 15'i yani 5,2 milyon emekçi 8,50
Euro'nun altında saat ücreti aldı. Çalışan kadınların
dörtte birinin saat ücreti 8,50 Euro'dan düşüktü. Bu
kadınlar yasal asgari ücret uygulamasından karlı çıkacaklar. Yasal asgari ücret düşük ücret sınırının altında
olduğundan düşük ücret sektörü ortadan kaldırılmayıp
sadece düzenlenmiş oluyor. 8,50 Euro ile sadece çok
düşük bir asgari ücret verilmiş olacak. (Düşük ücret
olarak ortalama ücretin en fazla üçte ikisi kadar olan
ücretler tanımlanıyor.)
2 - Ge ç i ş d ü z e n l e m e le r i va r m ı ?
8,50 Euro'luk asgari ücret bazı emekçiler için
2015'te değil daha sonraki yıllarda başlayacak.
Gazete dağıtıcıları için:
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4-S t a j ye r l e ri n d u r u m u n a sı l ?
Stajyerler de 8,50 Euro'luk asgari ücretten yararlanabilirler ancak bazı istisnalar vardır:
Okul, çıraklık eğitimi ve sınavlara bağlı olarak mecburi staj yapanlar.
Mesleğe yönlendirme veya üniversiteye başlama öncesi gönüllü olarak en fazla üç ay staj yapanlar.
Meslek eğitimi ve yüksekokul eğitimi sırasında daha
önce staj yapılmamış bir yerde yapılan staj.
18 yaşından küçük meslek eğitimi almamış stajyerler.
Kısaca, yüksekokul eğitimine bağlı olarak üç aydan
fazla staj yapan stajyerler yasal asgari ücret hakkına
sahiptirler. Yüksekokul veya meslek eğitimini bitirdikten sonra staj yapmaya başlayanlar ise stajyerliğin ilk
gününden itibaren yasal asgari ücret hakkına sahiptirler.
5-U z u n sü r e l i i şs i z l e r a sg a r i ü c re t t e n ya r a rl a n a c a k la r m ı ?
Uzun süreli işsizler herhangi bir işe girdiklerinde 7.
aydan itibaren yasal asgari ücret hakkına sahiptirler.
(Uzun süreli işsiz olarak bir yıldan fazla işsiz olanlar anlaşılmalıdır.)
6-A sg a r i ü c re t a l a b i l m e k i çi n 18 y a şı n da
o l m a k m ı g e re k ir ?
Prensip olarak hayır, ama meslek eğitimini bitirmiş
18 yaşın altındaki gençler asgari ücret kapsamı dışındadırlar. Yaşlarından bağımsız olarak çıraklık eğitimi almakta olanlar ve gönüllü çalışanlar (ehrenamtlich)
asgari ücret uygulamasının dışındadırlar.

lar.

7-M i n i i şl e r de ö z e l b i r d u r u m va r m ı ?
Hayır, mini işlerde çalışanlar yasal asgari ücret alır-

8-A sg a r i ü c re t i n h e sa p l a n m a s ın d a n e l e r
d i kk a te a l ı n ı r , n e l e r a l ı n m a z ?
Bir emekçinin çalıştığı yerden ücreti yanısıra başka
yardımlar ya da ücrete ek olarak ödenen para alması
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halinde bunların asgari ücretin hesaplanmasında dikkate alınıp alınmayacağı konusunda yasal bir açıklama yok. Ancak
gümrük bu sorunla ilgili olarak araştırma
yapıyor. Bu konuda bilgi www.zoll.de
adresinden edinilebilir.
Asgari ücret hesaplanmasında dikkate alınmayacak hizmet ve ek ücret
ödemeleri
- Pazar, gece ve vardiya ek ödemeleri
- Kirlilik ve tehlike ek ödemeleri
- Akord çalışmaya bağlı olarak alınan
ikramiye
- Bahşiş
- İşverenden ve devlet destekli
tasarruflar
Dikkate alınacaklar:
- Temel ücret
- Özel bir çalışmaya bağlı olmayan ek
ödemeler.
9-A sg a ri ü c re t n e z a m a n
a r t a r?
Asgari ücrete ilk zam 1.1. 2017 tarihinde olacaktır. Ondan sonra da iki yılda
bir artacaktır.
10- As g a r i ü c r e t u y g u l a n m a sı n d a n ya r a r l a n m a k i ç i n n e y a p m a m
g e r e ki r ? B u ko n u d a n er e l e rd e n
y a rd ı m a l a b i l i ri m ?
Yazılı olarak başvuruda bulunmak gerekir. Yazıda çalışılan günler ve saatler
belirtilmelidir. Bu nedenle her gün işe ne
zaman başlandığı, ne zaman mola verildiği, ne zaman bittiği konusunda not
alınması ve bu notun işverene onaylatılması iyi olur. Eğer mümkünse beraber
çalıştığınız kişi ve kişileri tanık olarak
göstermenizi tavsiye ederiz. Önemli olan
işçilerin haklarını bilmeleri veya bilgilendirilebilecekleri yerlerden yardım istemeleridir. Sendika üyeleri bu konuda
sendikalarından yardım alırlar.
2 Ocak 2015'ten itibaren DGB yasal
asgari ücretle ilgili bir Hotline (telefon
servisi) başlattı. Danışma hizmeti değişik
dillerde örneğin Türkçe olarak da mümkün.
DGB-Mindestlohn-Hotline: 0391 /
4088003 ( sabit telefon ücreti) 31
mart'a kadar Pazartesi-Cuma günleri arasında 07.00-16.00 arasında hizmet sunacaktır.
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Ekonomik kriz 2,6 milyon
çocuğu daha yoksul yaptı

Birleşmiş Milletler çocuk
yardım örgütü Unicef'in 'Durgunluk Döneminde Çocuklar'
adlı raporuna göre 2008 yılındaki kriz, ek olarak 2,6 milyon
çocuğu yoksulluğa mahkum
etti. Dünyanın en zengin 41 ülkesinde 76,5 milyon çocuk
yoksul. Kriz en fazla Yunanistan, İtalya, İspanya ve Hırvatistan gibi Güney Avrupa
ülkelerindeki çocukları etkiledi.
Almanya, Unicef'in araştırma yaptığı ülkeler arasında
orta sıralarda yer alıyor. Ülkede çocuk yoksulluğunun tedricen azaldığı belirtildi.
Ekonomik kriz, sanayi ülkelerinde korkunç sonuçlara yol
açtı. Unicef'in Roma'da açıkladığı araştırmaya göre
2008'den bu yana 2,6 milyon
çocuk yoksulluk sınırının altına
kaymış durumda. En zengin
ülkelerde 76,5 milyon yoksul
çocuğun yaşamakta olduğuna
dikkat çekilen araştırmada bu
ülkelerde hane gelirlerinin
önemli ölçüde azaldığı belirtildi.
Araştırma AB ve OECD
üyesi 41 ülkede yapıldı. Bu ülkelerde yoksulluğa mahkum
edilen çocuklarla yoksulluktan
kurtulan çocukların sayısı arasındaki fark 2,6 milyon olarak
belirlendi. 41 ülkeden 23'ünde
yoksul çocukların sayısının artmasının doğrudan ekonomik
krizle bağlantılı olduğu 18'inde
ise çocuk yoksulluğunun azaldığı bildirildi. Çocuk yoksulluğunun azaldığı ülkelerden olan
Avustralya, Şili, Finlandiya,
Norveç, Polonya ve Slovakya'da çocuk yoksulluğunun
yüzde 30 oranında düştüğü,

Almanya'da ise yoksulluktan
kurtulan çocukların oranının
sadece yüzde 1,3'te kaldığı ortaya çıktı.
Yoksulluğun en fazla arttığı
ülkeler ise Yunanistan, İtalya,
İspanya, Hırvatistan gibi Güney
Avrupa ülkeleri, Estonya, Letonya, Litvanya gibi Baltık ülkeleri ve İrlanda, İzlanda ve
Lüksemburg. Yunanistan'da
hane başına gelir 2008-2012
yılları arasında 1998'deki düzeye, İrlanda ve İspanya'da ise
10 yıl öncesinin düzeyine
düştü. Avrupa'nın en zengin
ülkelerinden Lüksemburg'ta da
gelir düzeyi çok azaldı.
Bu ülkelerde yaşları 15-24
arasındaki gençler de krizin
kurbanı oldular. Yoksul gençler
meslek eğitimi yeri bulamadıkları gibi üniversite öğreniminden de mahrum bırakıldılar. Bu
yaş grubunda işsizlik oranı da
önemli derecede yükseldi.
Unicef, krizden etkilenen ülkelerde 2008-2010 yılları arasında krizin etkilerinin tam
olarak görülmediğini ancak dayatılan tasarruf paketlerinin
çocuk ve gençlerin durumunu
kötüleştirdiğini belirterek,
özellikle Akdeniz ülkelerine
çözüm konsepti olarak sunulan
tasarruf planlarını eleştirdi.
Unicef Sekreteri O'Malley, zengin ülkeleri çocuk yoksulluğuna
karşı felaket ortaya çıkmadan
tedbir almaya, iyi ve kötü zamanlarda çocukları korumaya
çağırdı. Bu ülkelerin çocuk yoksulluğu ile mücadelede örnek
olmaları gerektiğini belirten
O'Malley, çocukların ihtiyaçlarının politikanın öncelikli konusu
olmasını istedi.
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Esnek çalışma işçilerin aleyhine
Almanya’da çalışma
koşulları son derece esnek
durumda. Esnek çalışmanın işyerlerini “güvenceye aldığı gerçeğini” ortaya
koyan yeni bir araştırma
bunun karşısında işçilerin
durumunun gözetilmediğine
dikkat çekiyor. DGB’ye
bağlı Hans Böckler Vakfı
bünyesinde çalışmalarını
sürdüren Ekonomi ve
Sosyal Bilimler Enstitüsü
(WSİ) tarafından hazırlanan
raporun özetini
okurlarımıza sunuyoruz.
Önümüzdeki süreçte gündeme daha fazla gelecek
olan “çalışma yaşamının insancıllaştırılması” ve “iyi iş
– iyi ücret” tartışmaları için
iyi bir zemin oluşturduğunu
düşünüyoruz.
„Almanya’da çalışma süreleri son zamanda kısaldı,
heterojenleştirildi ve esnekleştirildi. Ancak bu adımlar
her zaman çalışanların yararına olmadı. İşçilerin çıkarlarının güme gitmemesi için yasalar ve TİS’ler yoluyla
yeni düzenlemeler yapılması gerekir.“
Bu saptama, Hans Böckler Vakfı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü
(WSİ) tarafından hazırlanan ‚Çalışma Süreleri Raporu’ndan. Saat 9’da işbaşı, saat 12’de öğle molası, saat
17’de paydos. Yaygın kanıya göre tipik bir işgününün
akışı böyledir. Ancak bu standart model, artık günü
geçmiş model olma tehlikesiyle karşı karşıya. WSİ’nin
bir araştırmasına göre, Part Time işlerde veya vardiya
sisteminde çalışanların, telefonla çağrılınca işe gidenlerin sayısı giderek artıyor. Bu tür işlerde çalışan kadınların sayısında ise büyük bir artış söz konusu.
Dr. Nadine Absenger, Dr. Elke Ahlers, Dr. Reinhard
Bispinck, Prof. Dr. Alfred Kleinknecht, Dr. Christina
Klenner, Dr. Yvonne Lott, Dr. Toralf Pusch ve Dr. Hartmut Seifert adındaki araştırmacılar kendi incelemelerine ve veri analizlerine dayanarak, ayrıca Almanya’da
çalışma sürelerinin nasıl bir gelişme eğilimi gösterdiğini
irdeleyen bilimsel metinleri inceleyerek bir çalışma
yaptı. Bu analize göre, çalışma sürelerinin kısaltılması
geçmişte işyerlerinin güvence altına alınmasını sağladı.
Çalışma sürelerinin eşzamanlı olarak esnekleştirilmesi
ise bir ikileme yol açıyor: Esnekleştirme bir yanda, örneğin ekonomik kriz dönemlerinde, mesai sürelerinin
havuzda biriktirilmesi yöntemiyle istihdamı güvence altına alırken, diğer yanda güvencesiz işlerde çalışmaya,
daha fazla randıman baskısına ve çalışma yaşamıyla
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özel yaşam arasındaki sınırların silinmesine yol açıyor.
PARÇALI VE DEĞİŞİK AÇILARDAN ÇOK KUTUPLU
BİR TARZ
Raporu kaleme alan bilimcilere göre, çalışma saatlerini düzenleyen modern bir politika, cinsiyetçi eşitsizliklere yol açmayan ve çalışanların çalışma sürelerini
kendilerinin belirlemesini teşvik eden, belirlenen sürelerin işverenin ihtiyacı doğrultusunda değiştirilmesini
engelleyen düzenlemeler içermeli. Rapora göre, çalışma sürelerini belirleme politikasında önemli işlevi
olan TİS tarafları, yasa koyucu, işyeri temsilcilikleri ve
personel dairesi yönetimleri gibi önemli aktörlerden
oluşan bir birlik, böylesi bir politikanın hayata geçirilmesi şansını artırabilir.
Araştırmaya göre, gerçekten çalışılan sürenin nasıl
geliştiği yakından incelendiğinde, „parçalı ve değişik
açılardan çok kutuplu bir tarz“ ortaya çıkmış durumda.
Ortalama haftalık süresinin 1992-2012 yılları arasında
38,1 saatten 35,5 saate düşmüş olmasının temel nedeni, Part Time işlerin bu dönemde neredeyse ikiye
katlanmış olmasında yatıyor. Bu işlerin oranı bugün
yüzde 27’ye ulaşmış durumda. Bu gelişmeden ilk
başta kadınlar etkileniyor. Tam günlük işlerde çalışanların haftalık çalışma süreleri, ortalama olarak 41,9
saate ulaşıyor. Bu ise 20 yıl öncesine göre pek bir değişiklik olmadığı anlamına geliyor. Oysa çalışma süreleri
bağlamında bir dönüşüm yaşandığı gözlenebiliyor:
“Tek vardiyalı, Pazartesi-Cuma günlerini kapsayan normal çalışma süresi artık neredeyse ortadan kalktı. Haftalık çalışma süresi giderek daha fazla haftasonlarını
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da kapsıyor.” Araştırmacılara göre çalışanların yarıdan
fazlası arada sırada da olsa gece vardiyasına gidiyor,
vardiya sistemiyle veya hafta sonunda çalışıyor.
TİS’lerle belirlenmiş yıllık çalışma süreleri – diğer bir
deyişle anlaşılan haftalık çalışma süresi ve izin günleri –
WSİ araştırmasına göre 1980’lerin ortasından itibaren
gözle görülür bir şekilde geriledi ve 1990’lı yıllardan bu
yana 1.660 saat civarında yerinde sayıyor. Haftalık çalışma süresinin TİS’lerle kısaltılmasına paralel olarak
adım adım bir esnekleştirme gerçekleşti. WİS raporuna
göre bugün artık “esnekleştirme, bütün işkollarını kapsayacak şekilde ve üretimin ihtiyaçları gözetilerek daha
fazla değiştirilmesi mümkün olmayan düzeye ulaştı.”
Bağıtlanan TİS’lerin büyük çoğunluğu, işverenlere haftalık çalışma sürelerini değiştirme, kısa devre çalışma
sistemine geçme, çalışma sürelerini mevsimsel olarak
ayarlama, haftasonları veya vardiya sistemiyle çalışma
olanağı tanıyor. Buna karşılık işçilerin çalışma sürelerine
ilişkin çıkarlarının güvence altına alınması konusunda bir
ilerleme sağlanmış değil. Gerçi Part Time çalışma sürelerinin düzenlenmesi ve kimi özel sosyal durumlarda
işten bir süreliğine muaf tutulma gibi konularda bazı
ileri girişimler söz konusu. Ancak bu sadece birkaç işkolu ile sınırlı. Ayrıca işçi haklarının istisna düzenlemeleri ve işletmenin çıkarları aracılığıyla sınırlandırıldığı
ifade ediliyor.
ÇALIŞMA SÜRELERİNİN KISALTILMASI – İSTİHDAMDA
İSTİKRAR
WSİ araştırmasına göre, ortalama çalışma süreleri kısalmış olmasına rağmen ülke genelindeki toplam çalışma hacmi 2012 yılında, 1995 yılının düzeyinde
gerçekleşti. Bunun nedeni ise, çalışanların sayısının
37,7 milyondan 41,6 milyona çıkmış olması. Yani istihdamdaki bu artış, uzmanlara göre esas itibarıyla iş hacminin paylaştırılmış olmasından kaynaklanıyor.
Kadınların çalışma yaşamına daha fazla katılmaları ve
göçe bağlı olarak emek hacminin arttığı gözetildiğinde,
işsizliğin yine de gerilemiş olmasının tek nedeninin çalışma sürelerinin kısaltılması olduğu ifade ediliyor. Bu
ilerlemenin kadın-erkek eşitsizliğinin sürdürülmesi pahasına sağlanmış olması ise, bilim insanlarının eleştirel
yaklaştıkları bir nokta. Çalışma sürelerinin düzenlenmesi
politikasının ne kadar belirleyici olabileceğini ekonomik
ve mali krizin de gösterdiğine işaret ediyorlar. Havuzda
biriktirilen mesai sürelerinin paylaştırılması ve kısa
devre çalışma sistemine geçilmesi yoluyla, kriz döneminde istihdamda büyük kırılmaların engellendiğini belirtiyorlar. Bu ise, denetimli esnekleştirmenin sağladığı
olumlu bir etki olarak değerlendiriliyor.
RANDIMAN ARTIRMA SİYASETİ STRESE YOL AÇIYOR
WSİ uzmanlarına göre işletmeler düzeyinde randımanı yükseltme baskısı giderek artıyor. DGB’nin ‘iyi iş
kriterleri’ne göre çalışanların yüzde 60’ı, aynı sürede
giderek daha fazla iş çıkarmak zorunda kaldıklarını ifade
ediyor. Yaklaşık dörtte biri ise, çalışma sürelerinin dışında da telefon veya elektronik posta yoluyla ulaşılabilir durumda. Buna bağlı olarak bu kesimin yüzde 37’si
ücretsiz fazla mesai yapıyor. Bu gelişmeyi derinleştiren
ve çıkarılan işi artırmak üzere baskıyı yükselten bir dizi
başka etken var: Çıkarılması hedeflenen ürün hacminin
işveren tarafından belirlenmesi, bu konuda çalışanlarla
sözleşmeler yapılması ve proje çalışmaları. Araştırmacı-
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lara göre bu etkenler, “çalışma süresinin yoğunlaştırılması ve üretkenliği artıracak tarzda düzenlenmesi” sonucuna yol açıyor. WSİ’nin işçi temsilcilerine yönelik
gerçekleştirdiği bir ankete katılanların yüzde 37’si, işçilerin kısmen günde 10 saatten fazla çalışmak zorunda
kaldıklarını ifade ediyor. Hedeflenen ürün hacmi somutlaştırıldığında bu oran yüzde 47’ye çıkıyor. Bu dayatmaların olmadığı işletmelerin yüzde 34’ünde işçiler
koruyucu sağlık düzenlemelerine uymuyor. Dayatmaların olduğu işletmelerde ise bu oran yüzde 41. Bu işletmelerin dörtte birinde işçiler hasta olmalarına rağmen
işe gidiyor. Diğerlerinde bu oran yüzde 22.
ÇAĞRILINCA İŞE GİTME
Artan esnekleştirmenin yol açtığı sorunlu yansımalardan birisi de, WSİ araştırmasına göre çağrıldığında işe
gitme şeklinde tanımlanan uygulama. Bu örnekte, çalışanlar iş randımanını işletmenin ihtiyaçları gözetilerek
ortaya koymak zorunda. Günümüzde Almanya’daki işletmelerin yüzde 8’i bu uygulamadan yararlanıyor.
Diğer bir deyişle ücretlilerin yüzde 5,8’lik bölümü bu
uygulama kapsamında. Araştırmacılar, bu uygulamanın
işverenlere azami esneklik olanağı tanıdığını, ancak işçiler açısından güvencesiz işlerde çalışma zorunluluğunu
doğurduğunu ifade ediyor. Bu uygulamayla ekonomik
riskler tümüyle işçilerin sırtına yıkılıyor. Bu işlerde çalışanlar hayatlarını sürdürebilecekleri bir ücret alamamalarına rağmen, çalışıp çalışmayacaklarını veya ne zaman
çalışacaklarını bilmedikleri için ne boş zamanını planlayabiliyor, ne de ek bir işe girebiliyor. İşçi temsilcilikleri
ve sendikalara, bu alanda bir yasal düzenleme olmadığı
sürece mümkün olduğunca bu uygulamanın sınırlandırılmasından yana tavır koymaları öneriliyor.
CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ BÜYÜYOR
Ortalama haftalık çalışma süresi, WSİ’nin hesaplamalarına göre 1992-2012 döneminde kadın işçilerde 34
saatten 30,5 saate, erkeklerde ise 41,8’den 39,8
saate geriledi. Bu gelişmede part time işler belirleyici
rol oynadı. Bu noktada kadın ile erkek işçilerin haftalık
çalışma sürelerinde uçurum derinleşerek, 7,8’den 9
saate çıktı. WSİ araştırmacılarına göre bu fark, Avrupa’daki en büyük farklardan.
İnsanların çalışarak kazandıkları ücretle yaşamlarını
sürdürme imkânlarının olup olmadıkları, hastalık, işsizlik
ve yaşlılıkta yeterli bir güvenceye sahip olup olmadıkları, nasıl bir işte çalıştıklarına ve hangi ücreti aldıklarına
bağlı olduğu için sorunlu bir durumla karşı karşıyayız.
Bu nedenle uzmanlar cinsiyetler arasında “adil bir iş
paylaşımı” gerçekleşmesi için, “aile çalışma süresi”nin
maddi imkanlarla teşvik edilmesi gibi özendirici önlemler alınmasını öneriyor. Bunun dışında, Part Time işlerde
çalışanların çalışma sürelerinin belirlenmesinde karar
hakkına sahip kılınmalarını, örneğin tam günlük işe
dönme gibi hakların tanınmasını, minijob adı verilen işlerde işverene tanınan özendirici uygulamaların ve çiftlere sağlanan vergi kolaylıklarının iptal edilmesini
öneriyor. WSİ uzmanlarına göre, bu açıdan önemli olan
diğer bir konu da, çalışma sürelerine ilişkin olarak, insanın yaşamı boyunca değişkenlik gösteren durumlara
uygun seçenekler sunulması.
76 sayfalık raporun tamamı için:
http://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_report_19_2014.pdf.
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Eşitlik, kardeşlik ve özgürlük için

birlikte mücadele

YILDIZ EREN

C

harlie Hebdo’nun yazı kurulu üyelerinin
vahşice katledilmesi, Fransa’nın en
ufak yerleşim biriminden bütün kentlerine kadar her yerde, barbarlığa ve faşizan saldırılara karşı halkın öfkesini
sokağa taşırdı. Geleneksel olarak basın ve ifade
özgürlüğüne bağlı olan Fransız halkı, hunharca
katledilen gazetecilere ve onların yarattığı değerlere sahip çıkmak için sokağa çıktı. Belki de
bu insanların çoğu gazeteyi tanımaz, almaz okumazlardı ve onların yayın çizgisiyle de hemfikir
değillerdi. Ama halkın her kesiminin olayın duyulmasının ardından kendiliğinden alanlara çıkması,
işbaşındaki hükümetin ve burjuva partilerin de
buna sarılmasına yol açtı.

14

Sadece Fransız devleti düzeyinde de değil, Avrupa
Birliği ve hatta uluslararası platform devlet yöneticileri sokağa inme ihtiyacını neden duydular sorusu hep
aklımıza takıldı. İktidarı, bütün askeri ve politik yönetimi ellerinde tutanlar, sokağa çıkıp kime karşı öfke
ifade edeceklerdi? Besbelli ki, halkın haklı tepkisinin

yaratacağı öfke selinin kendilerine yönelebileceği
kaygısı güttüler ve işi tersine çevirerek halkı manipüle etmeye çalıştılar. Devlet onlara sahip çıkıyor görünerek kendi çıkmazından kurtulmaya çalıştı. Sadece
Avrupa çapında değil, dünya ülkelerinin 50 devlet ve
hükümet başkanı düzeyinde temsil edilmelerinin ve
hepsinin Fransa’ya koşmasının nedenlerini sorgulamamız gerekiyor.
Sanki daha kısa bir süre önce Suriye’de, dış destekle yaratılan muhalefete halkın temsilcisi diyenler
bunlar değildi. Fransa Dışişleri Bakanlığı bunları buralara davet edip Avrupa Birliği’nin bugünün katillerini
silahlandırması için çağrılara öncülük ediyordu. Askeri
müdahalede bulundukları Afganistan’da, Irak’ta, Libya’da ve başka birçok Ortadoğu ülkesinde dinci fanatik ve şeriatçı yönetimleri işbaşına getirip
destekleyen bunlar değiller mi ? Şimdi kendi elleriyle
yarattıkları canavarla nasıl baş edeceklerini bilemiyorlar. Dolayısıyla hepsinin Paris’te milyonların öfkesinin
ardına sığınarak bu vahşi katliamı lanetlemeleri hiç
inandırıcı değildir. Tıpkı 11 Eylül saldırısının halklar
nezdinde yarattığı öfke ve acının, emperyalist burjuvazi tarafından kendi çıkarına kullanılması gibi, “Fransa’nın 11 Eylül’ü » tanımlanması da bunlara yarıyor.
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Tepkiyi doğru tarafa yöneltmek
Halklar elbette mesleğinin başında acımasızca
kurşuna dizilenlerin arkasından öfke ve acıyla sokağa
fırlıyorlar. Ama asla kendi gerici amaçları için yararlanmak isteyen devletin ve hatta ırkçı-faşizan partilerin yedeği ve dolgu maddesi olmak istemezler.
Charlie Hebdo’nun en yaşlı ve tecrübeli elemanlarından olan ve olayda yaşamını yitiren Wolinski’nin kızı
Elsa şöyle diyor : “Babam hayatı boyunca ayırımcılığa ve ırkçılığa karşı mücadele etti ve 80 yıl boyunca özgür düşünen bir insan olarak yaşadı. Eğer
katledilmesine tepki olarak Fransız kardeşleri gidip
Le Pen’in ırkçı partisine oy verirlerse mezarında
rahat yatamaz.”
Şimdi bu terör olaylarının yarattığı öfke ve infial
ortamı yatıştığında, iki tehlike var kapıda. Birisi, hükümetin ve hatta Avrupa çapında hükümetlerin bu
fırsattan faydalanarak gerici ve özgürlükleri kısıtlayan yasalar çıkarma girişimleridir. Bu yöndeki açıklama ve hazırlıklar, daha cenazeler kaldırılmadan
başladı bile. İkincisi ise, bir süreden beri özellikle
Fransa’da ve tüm Avrupa düzeyinde krizin yarattığı
ortamdan yararlanarak güç toplayan aşırı sağcı,
ırkçı-faşizan parti ve grupların devreye girmesidir.
Fransa’da bunların temsilcisi olan Front National,
zaten ilk günden itibaren göçmen emekçilere karşı
zehir kusan, kışkırtıcı ve bölücü propagandaya bu
olay dolayısıyla bir kez daha başladı bile. Seçimlerde
bunu oya dönüştürmek için daha da azıtacaklarını
bilmek gerekir.
Fransa halkının milyonlarla sokağa çıkmış olması,
yürüyüşlerde tamamıyla sağduyulu ve cesaretli
tutum takınmış olması, barışçıl hoşgörülü bir toplumda yaşamak isteğini ifade etmiş olması çok
önemlidir. Hükümetin ve aşırısı ve ılımlısıyla diğer
burjuva partilerinin hevesini kesecek olan da, bu tutumdur.

Charlie Hebdo’nun aykırı gazetecileri
Charlie Hebdo dergisini çıkaranların hiçbir zaman
hemfikir olmadıkları bu siyasal sistem ve yönetimin,
mevcut durumda onlara sahip çıkmaktan başka alternatifleri yoktu. Charlie Hebdo dergisinin yazı kurulunu oluşturan Wolinski, Cabu, Tignous, Honore,
Charb her türlü baskıya, ayrımcılığa karşı mizah yoluyla direniş kuşağının temsilcileriydi. Toplumsal gelişmelere, haksızlıklara kalemleriyle eserler yaratarak
yanıt veriyorlardı. Yarattıkları sempati, Fransız halkının olağan değerleriyle özdeşleşiyordu.
Muhalif mizah çizgisiyle Charlie Hebdo, diğer
mizah dergilerinden farklıydı. Bundan dolayı vahşice
kafalarına kurşun sıkıldığında halk, “Fikirleri öldüremezsiniz” diyen komün şairinin geleneğini bir kez
daha hatırlıyor ve “Hepimiz Charlie”yiz diye haykırıyordu.
11 Ocak Pazar günü milyonlar sokağa çıktığında,
devlet başkanlarının resmi kortejinin dışındaki yürüyüşün önünde yer alan Charlie Hebdo dergisi çalışanlarından geriye kalanlar, bu “ulusal birlik ve
bütünlük” kortejini gülümseyerek izlediler. “Katledilen arkadaşlarımızın anısı için buradayız, bizlerin bu
devlet büyükleriyle birlikte olma ruhumuz yok” derken, bir gerçeğe parmak basıyorlardı. Hatta katliamın ertesi günü Notre Dame kilisesinin çanlarının
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onların anısına çalmasını da ikiyüzlülük olarak değerlendiriyorlardı. Charb, Wolinski,Tignous, sağ olsaydı,
bunlarla kesinlikle barışmazdı diyorlardı.

Charlie Hebdo ilk kez saldırıya
uğramıyor
Ancak hiçbir zaman bu kadar şiddetli ve ölümle
sonuçlanan bir saldırıya maruz kalmamıştı.
Cezayir kurtuluş mücadelesinde sömürgeciliğe
tutum almış aydınların destek verdiği dergi ilk kez
1969’da Hara Kiri adıyla çıkar. 1981’de dergi İçişleri
Bakanlığının emriyle kapatılır.
1992’de derginin duayenlerinden Wolinski’nin
önerisiyle Charlie Hebdo adını alır ve yeni bir ekiple
yeniden yayına başlar.
11 Eylül 2001’de Amerika’da meydana gelen saldırıdan sonra derginin islamı değil, anti-amerikancılığı
mahkum etmesi, Fransız sol çevrelerinde eleştiriye
yol açar.
Dergiyi çıkaranların belli bir kesimi sol eğilimli insanlar olarak, büyük partilerin yöneticileriyle ve
resmi politikacılarla ve toplumlara hakim dinlerle alay
etmeyi, mizah çizgisi olarak benimserler.
Avrupa Birliği anayasası referandumunda hayır
oyu kullanarak, bir kez daha aykırılığa oynarlar.
2006 yılında Danimarka gazetesi Jyllanda-Posten
Hz. Muhammed’i çizen karikatürler yayınladı. Charlie
Hebdo da destek için bu karikatürleri sayfalarına taşıdı. Bu durum birçok Müslümanın tepkisini çekti.
2011’de dergi, ‘Chariat Hebdo’ (Haftalık Şeriat)
başlığıyla çıktı ve yine Hz.Muhammed’i resmeden bir
karikatür yayınladı. Bunun ardından dergi bürolarına
molotof kokteyli kullanılan saldırılar düzenlendi, derginin bütün arşivi yerle bir edilerek yakıldı.
2012 yılında Hz.Muhammed’e hakaret etmekle
suçlanan ‘Müslümanların Masumiyeti’ filmiyle ilgili
olarak birçok ülkede düzenlenen gösteriler üzerine,
Peygamber’i çıplak gösteren karikatürler de yayınladı. Derginin son karikatürlerinden biri IŞİD lideri
Ebubekir el-Bağdadi hakkındaydı. Karikatürde Bağdadi’ye sağlıklı iyi seneler dileniyordu.

Siyasetçilere ve dinlere mizahi
yaklaşım
BBC’nin Paris muhabiri Hugh Schofield, Charlie
Hebdo’nun Fransız yayıncılığında, 1789 İhtilali öncesinde Marie-Antoinette’i topa tutan “skandal broşürler” geleneğinin günümüzdeki saygın
temsilcilerinden olduğunu söylüyor.
O dönem kraliyet ailesindeki seks skandalları ve
yolsuzlukları hicveden bu gelenek, bugün sağ siyasetçileri, polisi, bankacıları ve dinleri hedef alıyor.
1969’da ortaya çıkan, 1981’de yayınını sonlandıran, 1992’de yeniden yayın hayatına dönen dergi
yıllar içinde hem Hıristiyanlık hem İslam hem de Yahudiliği hicveden birçok karikatür yayınladı. Dergi
sayfalarında mastürbasyon yapan rahibeler, prezervatif takan Papalar yer aldı. Dergi hep ‘kışkırtıcı bir
mizah yayıncılığı’ çizgisinde yer aldı. Bütün bu
dönem boyunca derginin içi de sürekli hareketliydi.
Radikal sol, laik çizgideki derginin tarihinde birçok
bölünme yaşandı, siyasi tavrı nedeniyle kovulanlar,
istifa edenler oldu.
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İşte Bizim Hikâyemiz:
BdA119.de

ELiF ÇiğDEM ARTAN

F

rankfurt Tarih Müzesi’ndeki Bibliothek
der Alten Projesi için
bir hafıza kutusu hazırlamaya başlayan
Frankfurt Göçmen Kadınlar
Derneği’nin çalışmaları, Ekim
ayında yapılan toplantıda oluşturulan Çalışma Grupları’nın ardından (belgesel film, öykü
kitabı, 10. Yıl filmi, 10. Yıl kitabı, bir yıllık çalışmanın dokümantasyonu, koro kaydı,
arkadaşlık kitabı, resimler ve el
işleri), iki çalışma grubuna
odaklanarak devam ediyor.

Her Pazar saat 14:30’da bir
araya gelen kadınlar, düzenlenen
atölye çalışmalarında hafıza kutusu için hazırlayacakları belgesel
film ve öykü kitabının detaylarını
tartışıyorlar. İki kısım halinde hazırlanan atölye çalışmalarında, ilk
oturumda teorik bilgiler, ikinci
oturumda da grup tartışmaları yer
alıyor.
Belgesel film için sözlü tarih
yöntemini kullanmayı planlayan
kadınlar, atölye çalışmalarında bu
araştırma yöntemini değerlendirdiler; sözlü tarih nedir, görüşmeci
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ve anlatıcının arasındaki ilişki nasıl
gelişir, sözlü tarih projesi nasıl
geliştirilir ve BdA projesinde biz
bu yöntemden nasıl yararlanabiliriz sorularına yanıtlar arandı. Hazırlanan çalışma kâğıtları
üzerinden sözlü tarihin ortaya çıkışı ve kullanım alanları hakkında
bilgi edinen kadınlar, Leyla Neyzi
ve Haydar Darıcı tarafından hazırlanan “Türkiyeli Gençler Anlatıyor” sözlü tarih projesini de
birlikte incelediler.
Sözlü tarihi kısaca, anlatılmayanın tarihini yazmak olarak tanımlayabiliriz. Başka bir ifadeyle,
alternatif bir tarih yazımı. Söz konusu projede Muğlalı ve Diyarbakırlı gençlerin Doğu ve Batı
hakkındaki düşünceleri dinlenmiş
ve yapılan görüşmeler bir film, bir
kitap ve bir sergi ile anlatıya dönüştürülmüş: Göçler, yenilikler, keşifler, korkular, sevinçler, ön
yargılar... Projenin filmini izleyen
kadınlar, anlatılarda kendi yaşantılarından da parçalar buldular ve
benzer konuların kendileri ve Almanlar arasında da olduğunu vurguladılar.
BdA belgesel film projesinin
derdini uzun süre tartışan kadınlar, sonunda filmin ana temasının
Göçmen Kadınlar Birliği’nin yürüt-

tüğü çok yönlü politik, kültürel ve
sosyal çalışmaları temel almasına
ve kadınların verdikleri mücadeleleri Almanya’daki yaşam hikâyeleri üzerinden yansıtan bir
belgesel hazırlamaya karar verdiler.
Öte yandan, belgesel film görüşmelerinde kullanılacak yöntemin sözlü tarih olması, anlatıcıyı
yönlendirmeyen, onu serbest ve
akıcı bir anlatıma teşvik eden soruların hazırlanması gereğini doğurdu. Bu bağlamda soruların
içeriğini oluşturacak alt temalar
üzerine çalışan kadınlar, olabildikçe geniş bir çerçeve içinde
göçmen kadınların dil, eğitim, çalışma hayatı, aile vb. alanlarında
yaşadıkları sorunları ele alan alt
temalar belirlediler. Belgesel film
projesinin en somut adımı da görüşme yapacak kadınların ilk taslak listesinin oluşturulmasıyla
atıldı. Atölye çalışmasına katılanlar arasında gönüllü olanlarla birlikte, başka kadınların isimleri de
önerildi.
Projenin heyecanıyla birlikte
belgesel filmin senaryosu hakkında da fikirler paylaşıldı. Örneğin, filmin açılış sahnesini
şimdiden kararlaştırdık diyebiliriz:
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Bir animasyon çalışması üzerinde
Göçmen Kadınlar Birliği’nin kuruluşu
ve Almanya’da diğer bölgelerde örgütlenmesi kronolojik sıra ile anlatılacak. Daha sonra, belirlenen
temalarla ilgili anlatılar peş peşe bir
araya getirilecek. Müzik olarak da
Frankfurt Göçmen Kadınlar Derneği
Korosu’nun söylediği türkülerin kullanılması önerildi. Görüşme yapılan
kadınların tamamına filmde
yer verilemeyebilir.
Filmin sınırlı süresi dolayısıyla,
derdimizi en iyi
anlatan anlatıların
filmde kullanılmasında hemfikir olan
kadınlar, yapılan
bütün görüşmeleri,
tekil kayıt olarak, hafıza kutusuna yerleştirecekler.
Belgesel film çalışma grubunda
tartışılan konulardan biri de görüşme yapılacak kadınların nasıl seçileceği. Belli bir temsiliyeti
sağlamak amacıyla anlatıcı kadınlar
üç ana grupta toplandı; birinci grup,
Almanya’da doğanlar, ikinci grup,
çocuk yaşta gelenler ve son grup,
yetişkin olarak gelenler. Yetişkin
göçmenlerin de göç etme sebeplerine göre, çalışma, okuma, evlilik ve
mülteci gibi, alt gruplarda bir araya
getirilmesine karar verildi.
Bir yandan öykü kitabı çalışma
grubu da hazırlıklarına devam edi-
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yor. Atölye çalışmalarında yaratıcı
yazarlık üzerine yoğunlaşan kadınlar, kendi göç hikâyelerinden bir
anıyı, ya da başka bir kadının hikâyesini kaleme alacaklar. İsterlerse Türkçe, isterlerse
Almanca yazmakta ser-

bestler.
Öykü kitabı
Türkçe-Almanca ikidilli
yayımlanacak.
Atölye çalışmalarında kurmacanın farklı unsurları değerlendirildi.
Murat Gülsoy’un “Büyübozumu” kitabından yola çıkarak yapılan çalışmalarda, olay örgüsü, zaman,
betimleme, mekân, bakış açısı, karakterler ve diyaloglar birlikte okunan bir öykü üzerinde tek tek
incelendi ve yazarın bu unsurları
nasıl kullandığı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
İlk oturumda öykünün edebi
noktalarını tartışan kadınlar, ikinci
oturumda kalemi-kâğıdı ellerine alıp
yazıyla haşır neşir oluyorlar. Yazı
için tanınan süre sona erdiğinde
yüksek sesle metinler okunuyor ve
yazarın tarzı üzerine eleştirel bir
değerlendirme yapılıyor. Bir fotoğ-

raftan yola çıkarak ya da ellerinde
tuttukları farklı kalp biçimlerine
yazdıkları metinlerle kadınlar yazı konusunda
saklı tuttukları cevheri
de keşfetme fırsatı
buldular.
Göçmen Kadınlar Birliği’ne kendi
hikâyelerini anlatma fırsatı
sunan Bibliothek der
Alten projesinin en keyifli
parçalarından biri de
www.bda119.de adresinde bulunan
blogu. BdA119 Göçmen Kadınlar
Birliği’nin Frankfurt Tarih Müzesi’ndeki projesinin adı olarak seçildi.
BdA, Bibliothek der Alten’in baş
harflerinden oluşan bir kısaltma ve
119 ise Göçmen Kadınlar Birliği’nin
projedeki raf numarası. İkisinin birleşiminden ortaya çıkan blog ise çalışma grubu sorumlularının kaleme
aldıkları atölye çalışmalarının özetleriyle hem bir yandan proje güncesi gibi bir işlev görüyor, hem de
bir yandan kadınlar arasındaki coğrafi sınırları ortadan kaldırıyor. Projede yer alan ve henüz burada
bahsetmediğimiz çalışma grupları
ve atölye çalışmalarına dair daha
detaylı bilgiye, çalışmalardan fotoğraflara ve kadınların çalışmalar sırasında yazdıkları metinlere bu
adresten ulaşabilirsiniz. Her şey gibi
BdA119 blogu da değişerek gelişecek.

Kış geceleri
Leyla Çakır
Soğuk kış geceleri, annem önce sobanın üzerinde
güğümle su kaynatır bize sırayla banyo yaptırır, temiz
elbiselerimizi giydirir, "hadi şimdi uslu uslu oturun, ben
çamaşır yıkamaya gidiyorum" derdi.
Tek başına bakır leğenlerde saatlerce çamaşır yıkar,
yıkadıklarını çamaşır iplerine asar gelirdi. Hiç
üşüdüğünü fark etmezdik ya da o hissettirmezdi. Okul
kıyafetlerimiz tertemizdi. Siyah önlük tertemiz, beyaz
yakalıklar kolalıydı. Ertesi sabah öğretmenimiz bizi temizlik saatinde herkese örnek öğrenci diye gösterdiğinde
gururlanırdık da, annemin neler yaşadığını fark etmezdik.

Yıllar sonra annemi bir gün kar yağarken, karda gezmek ne zevkli olur diye gezmeye götürmek istedik. İstemedi. "Hayır ben karı sevmiyorum, soğuktan çok
çektim" dediğinde, ilk defa karın soğukluğunu hissettim
ve üşüdüm.
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Emekçi kadınların mücadelesi
sınırları aşıyor...
ARZU ERKAN*
Almanya’da yaşayan Türkiyeli
göçmen kadınların yaşamına, mücadelelerine tanıklık edeceğiz...
Ekmek ve Gül olarak, 25 Kasım
arifesinde Göçmen Kadınlar Birliği’nin daveti ile gittiğimiz Almanya’da, 5 farklı kentte Türkiyeli
kadınlarla bir araya gelme fırsatı
bulduk. Bu heyecan verici yolculukta çok şey biriktirdik. Kadına yönelik şiddeti de konuştuk kadınlarla,
IŞİD barbarlığına karşı Kobanê’de
süren destansı direnişi de... Neoliberal politikaların sonucu olarak çalışma yaşamında yaşanan
dönüşümü de, artan güvencesizliği
de... Stuttgart, Köln, Frankfurt,
Hamburg, Berlin... 5 farklı kent, onlarca kadın... Hepsi birbirinden
güzel, birbirinden içten. Biz ne
kadar uzaksak Almanya’da yaşayan
Türkiyeli kadınların yaşamına, onlar
o kadar yakınlar bize. Türkiye’de
yaşanan gelişmeleri çok yakından
takip ediyorlar, memleket diye çarpıyor yürekleri...
GÖÇMEN KADINLAR
GÜVENCESİZ ÇALIŞIYOR
Sohbetimiz sırasında Türkiyeli
kadınların ve genel olarak göçmen
kadınların yaşam ve çalışma koşullarının son derece ağır olduğunu öğreniyoruz. AKP Hükümeti’nin Orta
Vadeli Ekonomik Programına da aldığı güvencesiz ve esnek çalışma
biçimlerinin tamamı uygulanıyor Almanya’da. Kiralık işçilik, Minijob yani
Part-Time çalışma nicedir göçmen
kadınların istihdam biçimi olmuş.
Eşit işe, eşit ücretin hala en önemli
talep olduğu Almanya’da kadınlar
erkeklere göre ortalama yüzde 22
daha düşük ücret alıyor.
Çocuk bakımı hizmetlerine erişimin sınırlı ve pahalı olduğu Almanya’da göçmen kadınlar çoğunlukla
ayda 450 Euro’ya Part-Time işlerde
çalışıyorlar. Günde iki saat çalışılan
part-time işlerle kadınlar çocuk,
yaşlı bakımı, ev işleri gibi ‘görevlerini’ de aksatmamış olurken, sağlık
ve de işsizlik sigortasından yoksun
olarak çalışıyorlar. Üstelik 45 yıllık
çalışmanın ardından emekli olabilirlerse aldıkları emekli maaşı 200
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Euro seviyesinde oluyor.
Söyleşi sırasında öğreniyoruz ki
toplantıya katılan kadınların neredeyse tamamı Minijob’larda her
türlü güvenceden yoksun çalışıyor.
Üstelik çoğunlukla yeterli düzeyde
Almanca bilmedikleri ve bu tip bir
çalışmayla çocuklarının bakımını
kendileri yapabildikleri için de göçmen kadınlar bu işleri tercih ediyormuş. Altını çizmeden geçmeyelim;
Göçmen Kadınlar Birliği, kurulduğu
günden bugüne tam zamanlı, güvenceli işler için mücadele ediyor.
ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE
Kadına yönelik şiddet ve kadın
cinayetleri de Almanya’da yaşayan
Türkiyeli kadınların mücadele alanlarından. Almanya’nın Kassel kentinde eşinden ayrılarak kızıyla tek
başına yaşam mücadelesi veren,
sırf ‘yaşam tarzını beğenmedikleri
için’ abisi tarafından hunharca katledilen Mehtap Savaşçı davasını
takip ediyor göçmen kadınlar da.
Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi kadın
cinayetleri karşısında medyanın takındığı cinsiyetçi tutuma, katili aklama çabasına karşı mücadele
ediyorlar.
Almanya ziyaretimizin 3. durağı
olan Frankfurt’ta, Offenbach kentinde McDonalds’a ait bir cafenin
tuvaletinde tacize uğrayan iki genç
kadına yardım ettiği için saldırıya
uğrayan ve beyin ölümü gerçekleşen Tuğçe Albayrak’ın 23. doğum
gününde yatmakta olduğu hastane
önündeki eyleme katıldık göçmen
kadınlarla. Hastane önü mahşeri kalabalık, her yaştan ve de her milli-

yetten insanla doluydu. Özellikle
genç kadınların katılımı dikkat çekiciydi. Yüzlerde öfke ve hüzün bir
aradaydı.
10 günlük ziyaretimizde çok şey
biriktirdik Almanya’da. Dileğimiz
dergimizin bundan sonraki sayılarında Almanya’da yaşayan Türkiyeli
kız kardeşlerimizin mücadelesi ile
daha da zenginleşelim. İlk tuğlayı
bu yazı ile koyup, yapının yükselmesi dileğiyle...
KIZKARDEŞLİK KÖPRÜSÜNÜN
HARCI
Irak ve Suriye’de yaşanan IŞID
Barbarlığı, barbarlığa karşı Kobanê’de süren destansı direniş de konuşuldu söyleşilerimiz boyunca.
Türkiye’de batı illerinde kurulan Kız
Kardeşlik Köprüsünü Almanya’da da
kurmuştu Göçmen Kadınlar Birliği’nden kadınlar. Türkiyeli kız kardeşleri gibi onlarda işyerlerinde,
yaşadıkları mahallelerde kapı kapı
gezerek IŞID zulmünden kaçarak ülkemize sığınan Kobanêli kadınlarla
dayanışma kampanyaları örgütlemişlerdi. Öyle örnekler vardı ki paylaşmamak olmaz. Ekstra temizlik
işlerine giderek kazandığı maaşını
destek için getiren kadınlardan
tutun da, Kastamonulu bir Türk olarak kendi katkısının yanı sıra komşularından 800 Euro toplayan bir
kadın arkadaşa kadar... Kız kardeşlik köprüsünün harcını elleriyle karmıştı göçmen kadınlar tıpkı Türkiyeli
kız kardeşleri gibi...

*Ekmek ve Gül Dergisi Editörü,
EMEK Partisi Kocaeli İl Başkanı

PEGIDA und reaktionäre islamische- nationale
Kräfte sind zwei Seiten einer Medaille!

S

eit vier Monaten beschäftigt sich die ganze
Republik mit PEGIDA.
Nicht wenige haben
sich gefragt was das
überhaupt ist. Hört sich ja erst
einmal ziemlich niedlich an. Wie
die Piggy von der Muppet
Show, nur mit einem DA am
Ende. Oder sind es die „Peinlichen Europäer ganz in Gestalt
von aussterben bedrohten“.
Manchmal werden sie auch Europäische Idioten genannt. Das
ist auch eine Meinung. Doch
das Ganze damit abzutun reicht
unserer Meinung nach nicht. Wir
würden uns das zu leicht machen.

Hinter dieser vermeintlich „niedlichen“ Abkürzung versteckt sich
ein ziemlich sperriger Name: „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“.
Spätestens jetzt ist wohl jeder Leserin und jedem Leser klar warum
sich die ganze Republik solange
damit beschäftigt.
Diese Gruppe wurde Ende Oktober 2014 in Dresden gegründet
und organisiert seit dem, jeden
Montag Demonstrationen, Aufmärsche und Kundgebungen in
Dresden. Angefangen haben sie am
20 Oktober 2014 mit ca. 300 TeilnehmerInnen. Diese Zahl wuchs mit
jeder Woche, bis zur Teilung der
der Gruppe bis auf über 15000
TelnehmerInnen.
Die Initiatoren dieser Aktionen
sind Rechte „Rattenfänger“, die die
Gunst der Stunde auszunutzen
versuchen. Ihre Hetze betreiben
die mit dem Anspruch, das christlich-jüdische Abendland zu verteidigen. Entscheidend ist aber, was
der Nährboden für diese Rechte,
Menschenfeindliche Stimmungsmacher ist. Der Nährboden ist
neben den Internationalen Entwicklungen, die geführte Politik in
Deutschland.
Angesichts der gegenwärtigen
Integrations- und Flüchtlingspolitik
haben sie auch ein leichtes Spiel.
Auch wenn die sich jetzt spalten und schwächer werden, ist
dennoch eine Diskussion angestoßen worden, wo die Vorurteile und
Ressentiments große Teile der Ge-

sellschaft vergiftet hat. Wir erinnern uns noch sehr gut an Rostock, wie weit das ausarten kann.
Es ist nachgewiesen, dass in
den letzten Monaten, der Rassismus in Deutschland gestiegen ist.
Dass sich die Gewalt gegen Migranten und Flüchtlingsheime seit
Oktober 2014 mehr als verdoppelt
hat.
Terror, Ausbeutung und Rassismus sind zwei Seiten einer Medaille.
Natürlich verurteilen wir den islamistischen Terror, oder alle
Dschiadistischen Organisationen
und Kräfte wie den IS oder andere,
wo sie auch immer sind. Ob in den
Nahen Osten oder In Europa. Diese
barbarischen Kreise gehören nicht
zu einer zivilisierten modernen
Welt.
Durch den Terroranschlag von
Paris, wo 17 Menschen getötet
wurden, nehmen die Diskussionen
eine andere Wendung an. Auch
wenn die ersten Reaktionen sich
mehr darauf konzentrierten den
Terror zu verurteilen, häufen sich
Fragen über den Umgang mit
Islam, in Europa lebende Muslime
und weitere Sicherheitsmassnahmen. Themen wie Islamofobie und
reaktionäre Integrations- und
Flüchtlingspolitik werden erst einmal ausgeklammert. Die soziale
und politische Situation unter
denen die meisten Migranten und
Flüchtlinge leben müssen zu hinterfragen, wird als deplaciert angesehen. Man muss ja nicht wegen
Armut und Sozialbenachteiligung
zum Terroristen werden. Wie wahr!
Die Anfälligkeit wächst aber durch
diese Umstände umso mehr.

Ein typisches Merkmal bürgerlicher Ideologie ist, gesellschaftliche
Verhältnisse zu psychologisieren
und damit das Bewusstsein für die
wahren gesellschaftlichen Ursachen
von Unsicherheit und Perspektivlosigkeit zu verhindern.
Ein dumpfes Gebräu medialer
Berichterstattung, die den Islam
ständig als gewalttätig, menschenverachtend und frauenfeindlich
darstellt, drängt viele Jugendliche
ins Abseits und somit in die Fänge
der Fundamentalisten und radikale
Islamisten. Wobei an dieser Stelle
gesagt werden muss, dass in einigen Studien dokumentiert wird,
das von den ca. 4 Millionen in Deutschland lebenden Muslimen etwa
46% angeben, nie oder nur ein
paar Mal im Jahr eine Moschee
oder ein Gebetshaus aufsuchen
würden.
Die Gefahr der an die 7000
geschätzten Salafisten und andere
radikal islamische Kräfte und Organisationen möchten wir keineswegs
unterschätzen. Die Diskrepanz
aber, zwischen dem wie stark sie
wirklich sind und wie sie dargestellt
werden ist nicht uninteressant.
Der 11. September war auch
für viele islamische Organisationen
ein Wendepunkt. Die internationalen politischen Entwicklungen und
die Situation in den Nahen Osten,
haben diese Organisationen für
ihre Zwecke ausgenutzt. Sie präsentirren sich als die Verteidiger
des Islams und der Unterdrückten
des Westens.
Sie betreiben längst nicht nur
dumpfen Nationalismus und Islamismus, sondern holen die Jugendlichen dort ab wo sie sind. Alles
was Jugendliche anspricht wie
Sport, kulturelle Aktivitäten, Ausflüge, Feier etc. wird angeboten.
Ihre Aktivitäten in den sozialen
Netzwerken sind ebenfalls nicht zu
unterschätzen.
Ob PEGIDA oder andere rassistische Kräfte oder rückwärtsgewandte islamische nationalistische
Kräfte, sie treiben einen Keil und
schüren Feindschaften zwischen
Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion. Es ist dringender denn je, die Gemeinsamkeiten
in den Vordergrund zu stellen und
gemeinsam für ein besseres Leben
und Zukunft einzustehen.
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„Unsere Kraft liegt in unserem Miteinander...“
Vertreterinnenversammlung des Bundeverbandes der Migrantinnen

V

om 07. – 08.02.2015 rief der Bundesverband der Migrantinnen zu seiner bundesweiten Vertreterinnenversammlung ein. 30
Vertreterinnen aus 11 Städten kamen zusammen, um am diesen Wochenende die Arbeit des Migrantinnenverbandes auszuwerten. Auf der
Tagesordnung stand neben der Diskussion der (frauen-)
politischen Lage, dem Ausblick auf die daraus resultierenden Aufgaben für die zukünftige Arbeit, vor allem
die intensive Auswertung der Arbeit der lokalen Frauengruppen und des Bundesvorstands.
Die konservative Politik, der mit und in Folge der
weltweiten Anspannung zwischen den Großmächten und
kriegerischen Auseinandersetzungen in regionalen Schauplätzen wie in der Ukraine und im Nahen Osten in den
vergangenen Monaten sichtbar erstarkte, hat in besonders gravierender Weise Frauen weltweit massiv ergriffen. In zahlreichen Wortbeiträgen wurde besonders über
die Ursachen und Ziele der rassistischen Pegida-Bewegung diskutiert. Hervorgehoben wurde auch, dass neben
der Zuspitzung von Konflikten, Angriffen auf demokratische Rechte und Kriegen, der Protest von Menschen –
und in vielen Beispielen auch von Frauen – wächst und
breitere Kreise umschließt. Als Beispiel nannten die Teilnehmerinnen auch den Erfolg der Syriza-Bewegung in
Griechenland gegen die Würgepolitik der Troika.
In der Auswertung der Arbeit tauschten die Vertreterinnen ihre Erfahrungen aus. Dabei wurden mehrere
Punkte bzw. Bedürfnisse formuliert. Im Kern der Arbeit
muss das Ziel stehen jegliche Hürden zu beseitigen, die
Frauen hindern, sich am gesellschaftlichen Leben und
Kämpfen für ihre Rechte und Gleichberechtigung zu beteiligen. So ist auch Realität, dass bspw. eine Teilnehmerin tagelang mit ihrer Familie um ihre Teilnahme an
der Vertreterinnenversammlung streiten musste. Der
Schritt aus der Tür – dieses Bild wurde häufig von den
Teilnehmerinnen verwendet, um zu veranschaulichen,
wie schwer der Schritt von den eigenen vier Wänden
nach draußen für Frauen sein kann. Aber auch das Gegenteil ist der Fall. Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass es hierzu erfolgreiche Beispiele gibt. „Wir
müssen einen langen Atem beweisen, nicht sofort aufgeben, sondern immer ganz nah bei den Frauen, ihren
Problemen und ihrem Alltag sein“ – so der mehrheitliche
Standpunkt der Teilnehmerinnen.
1 0 J a h re B u n d es v er b a n d de r M i g ra n ti n n e n
i n D eu t s c h la n d
Am 20.03.2005 wurde auf einer Konferenz in Köln
mit über 200 Teilnehmerinnen der Bundesverband der
Migrantinnen gegründet. Anlässlich des 10 jährigen Bestehens des Migrantinnenverbandes beschlossen die
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Vertreterinnen eine Reihe von Veranstaltungen. Neben
lokalen Feierlichkeiten, die auf das gesamte Jahr verteilt
werden, sprachen sich die Frauen für die Organisation
einer bundesweiten Frauenfeier im November 2015 aus.
Geplant werden weiterhin regionale Versammlungen
bzw. Konferenzen, zu der Gewerkschaften und befreundete Frauenorganisationen eingeladen werden.
I n t e rn a t io n a l er F r a ue n t a g 8 .M ä rz
In vielen Städten bereiten sich unsere Mitgliedergruppen auf die Feierlichkeiten zum Internationalen Frauentag vor. Zentrales Motto des diesjährigen Aufrufs
unseres Migrantinnenverbandes lautet: Gegen Rassismus und Ausgrenzung – Frauensolidarität stärken für
Lohngerechtigkeit und Gleichberechtigung!
Die Feierlichkeiten des BV der Migrantinnen zum Internationalen Frauentag werden in diesem Jahr vom
01.März bis zum 15.März stattfinden. Sie sind gleichzeitig Begegnungen mit Frauen, die wir in den zurückliegenden Monaten bei den Protesten gegen Pegida, bei
den Solidaritätsaktionen für Kobane, bei Diskussionsveranstaltungen, Gesprächsrunden im Stadtteil oder in
Chor- und Theaterkursen kennenlernten. In den meisten
Städten steht das Programm fest, die Flugblätter und
Plakate sind in Druck oder befinden sich bereits in der
Verteilung. Die Herausforderung wird darin bestehen, all
die Energie und Kraft, die in diesen Tagen in kollektiver
Arbeit geleistet und umgesetzt wird, auch über den
8.März hinauszutragen. Denn: selbst aktiv werden, das
Leben selbst formulieren, Probleme erkennen und gemeinsame Ziele setzen. Nicht alleine, sondern mit Gewerkschaften, Frauenverbänden, mit Kolleginnen am
Arbeitsplatz, mit Nachbarn im Stadtteil und vielen anderen Mitstreiterinnen.
O n e B i l li o n Ri s i n g am 1 4 .F eb r u a r
Der Tod der jungen Studentin Jyoti Singh Pandey im
Dezember 2012 infolge einer brutalen Massenvergewaltigung sorgte weltweit für Empörung. Der grausame Fall
war die Geburtsstunde des sogenannten „One Billion Rising Day“ am 14.Februar, der in den Folgejahren als
weltweiter Streiktag in über 200 Ländern mit Veranstaltungen begangen wird. In Deutschland hatten im vergangenen Jahr in über 190 Städten Frauen öffentliche
Plätze besetzt – mit Tänzen und anderen Formen ihres
„Streiks“. Tausende Frauen in Deutschland nutzten letztes Jahr den globalen Streiktag, um ihren Protest gegen
Gewalt an Frauen auf bedeutende Weise zu demonstrieren. Es ist davon auszugehen, dass der One Billion Rising - Day 14.Februar auch in diesem Jahr große
Frauenmengen in lokalen Veranstaltungen zusammenbringen wird. Dafür spricht vor allem die Zahl der bisher
angemeldeten Veranstaltungen vor Ort.
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10 Fragen zum Mindestlohn
ISAF GÜN

1 . W er h a t d e n An s p r u ch ?
Grundsätzlich haben alle Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer ab 2015 einen Anspruch auf Zahlung eines Mindestlohns in Höhe von 8,50 € brutto je Stunde. Es gibt
aber hiervon Ausnahmeregelungen und zeitlich befristete Übergangsregelungen vor allem für Tarifverträge.
Die Niedriglohngrenze lag 2011 bei rund 9,50 Euro. Im
Jahre 2012 verdienten 15% der Beschäftigten unter
8,50 Euro, das waren 5,2 Millionen. Und ein Viertel aller
berufstätigen Frauen verdiente unter 8,50 Euro. Diese
werden von dem Mindestlohn profitieren. Da der gesetzliche Mindestlohn unterhalb der Niedriglohngrenze
liegt, wird der Niedriglohnsektor nicht abgeschafft,
sondern reguliert. Mit 8,50 Euro wird lediglich ein unterstes Niveau definiert. (Als Niedriglohn gilt ein Einkommen von höchstens zwei Dritteln des mittleren
Lohns (Medianlohns) in Deutschland).
2 . Gi b t e s Ü b er g a ng s re g el u n g e n ?
Der Mindestlohn von 8,50 € beginnt für einige Beschäftigte nicht gleich im Jahr 2015, sondern erst später:
•
Für ZeitungszustellerInnen erfolgt die Einführung stufenweise:
2005 : mindestens 6,38 € brutto
2006: mindestens 7,23 € brutto
2007: mindestens 8,50 € brutto
•
Beschäftigte mit Branchenmindestlöhnen
Ab 2017: mindestens 8,50 €
3 .W o g i b t e s a b we i ch e n d e B ra n ch e n m in d es t l ö h n e?
Grundsatz: Der Mindestlohn gilt ausnahmslos für alle
Branchen. Aber es gibt Branchen, in denen auch über
den 1. Januar 2015 hinaus übergangsweise weniger als
8,50 Euro gezahlt werden darf. Zum Beispiel bei Friseuren, Beschäftigten in der Fleischindustrie, in der Landund Forstwirtschaft, Gartenbau. In jedem Fall gilt aber
ab 01.01.2017: 8,50 EUR für alle!
4 . W as i s t m i t P ra k t i k a ?
Auch Praktikantinnen bekommen den Mindestlohn
von 8,50 Euro brutto pro Stunde. Es gibt aber hier
Ausnahmen, u.a.: bei
•
Pflichtpraktika, z.B. die aufgrund einer Schul-,
Ausbildungs- oder Prüfungsordnung verpflichtend zu leisten sind,
•
maximal 3 Monate bei freiwillige Praktika zur
Berufsorientierung oder für die Aufnahme eines Studiums dienen.
•
maximal 3 Monate bei berufs- oder hochschulausbildungsbegleitende Praktika, wenn nicht bereits
zuvor ein solches Praktikumsverhältnis mit demselben
Ausbildenden bestanden hat
•
PraktikantInnen unter 18-jährigen ohne Berufsausbildung
Vereinfacht gesagt: Praktikanten haben einen Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn, wenn sie begleitend zu einer Hochschulausbildung ein freiwilliges
Praktikum ableisten, nur dann, wenn dieses länger als
drei Monate dauert. Haben sie eine Hochschul- oder
Berufsausbildung bereits absolviert und absolvieren sie
danach ein Praktikum, haben sie ab dem ersten Tag

einen Anspruch auf den Mindestlohn.
5 . Wa s i s t m i t L a ng e z e it a rb e i ts lo s e n ?
Sie halten den Mindestlohn erst ab dem 7. Monat.
Langzeitarbeitslose sind Menschen die ein Jahr oder
länger arbeitslos sind.
6 . M us s m a n 1 8 Ja h r e a lt s ei n ?
Grundsätzlich nein, aber: Jugendliche unter 18 ohne
abgeschlossene Berufsausbildung sind vom Mindestlohn
ausgenommen. Ausgenommen sind auch Auszubildende (unabhängig vom Alter) und ehrenamtlich Tätige.
7 . Gi b t e s Be s o n d er h ei t e n b e i d en „M i n iJo b s ?
Hier gibt es keine Besonderheit. „Mini-JobberInnen“
erhalten den Mindestlohn.
8 . Wa s d ar f a l l es a u f d en Mi n d es t l o h n a n g er e ch n e t we rd e n ? U nd wa s ni c h t?
Erhält der Arbeitnehmer neben dem laufenden Lohn
weitere Leistungen oder Lohnbestandteile, so stellt
sich die Frage, ob diese „zusätzlichen Leistungen“ bei
der Berechnung des Mindestlohnes berücksichtigt werden. Dazu schweigt das Gesetz. Allerdings hat sich der
Zoll bereits in der Vergangenheit mit der Frage befasst,
welche Leistungen auf die tariflichen Mindestlöhne nach
dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz angerechnet werden können und welche nicht. Diese sind unter
www.zoll.de abrufbar.
Diese Leistungen dürfen nicht auf den Mindestlohn
angerechnet werden- zum Beispiel:
•
Sonntags-, Nacht- oder Schichtzuschläge
•
Schmutz- oder Gefahrenzuschläge
•
Akkordprämien
•
Trinkgelder
•
Vermögenswirksame Leistungen
Diese Leistungen dürfen wohl berücksichtigt werden:
•
Grundgehalt
•
Zulagen, wenn sie an keine gesonderte Leistung gebunden sind
9 . Wa n n wi rd de r M in d e s tl o h n e r h öh t ?
Die erste Erhöhung soll zum 1.1.2017 erfolgen,
anschließend soll der Mindestlohn alle 2 Jahre steigen.
1 0 . Wi e m a ch e ic h d e n M i n de s t lo h n g el t en d ? U n d wo be k o m me ic h U n t e rs t ü t zu n g ?
In der Regel schriftlich geltend machen. Dabei sind
die Tage und Zeiten zu benennen an denen gearbeitet
wurde. Es empfiehlt sich daher täglich eigene Aufzeichnungen über Beginn, Pause, Ende und Art der Arbeit zu
machen und vom Arbeitgeber bestätigen zu lassen.
Wenn dies nicht möglich ist, sollten zumindest Zeugen
notiert werden, die die Zeiten bestätigen können.
Wichtig ist, dass die Beschäftigten ihre Rechte kennen. Und Rat einholen! Gewerkschaftsmitglieder erhalten rechtlichen Rat von ihrer zuständigen
Gewerkschaft. Ab dem 2. Januar 2015 wird der DGB
zum Start des gesetzlichen Mindestlohns eine Hotline
schalten. Auch für ausländische Beschäftigte werden
Beratungsangebote in verschiedenen Fremdsprachen
möglich sein, z.B. in Türkisch. Die DGB-MindestlohnHotline: 0391 / 4088003 (zum Festnetztarif) wird bis
zum 31. März 2015 montags bis freitags von 7 bis 20
Uhr sowie samstags von 9 bis 16 Uhr erreichbar sein.
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Wir stehen ein - Gegen Rassismus und Ausgrenzung!
Frauensolidarität stärken Für Entgeltgleichheit und sichere Arbeit!

F

rauen arbeiten größtenteils zu niedrigen
Löhnen, in unfreiwilliger Teilzeit, Leihoder Zeitarbeit, befristet, zu „flexiblen
Arbeitszeiten“ und in ungesicherten
Beschäftigungsverhältnissen, wie „Minijobs“. Weniger als ein Drittel der arbeitenden türkeistämmigen Migrantinnen arbeiten in
sozialversicherungspflichtigen Tätigkeiten. Frauen sind im europäischen Vergleich in Deutschland im Niedriglohnsektor überrepräsentiert. Der
Frauenanteil am Niedriglohnbereich beträgt insgesamt 69,6%. Weniger Lohn bedeutet weniger
Geld am Monatsende. Immer mehr Menschen und
darunter eben auch viele Frauen, sind oder werden arm, obwohl sie arbeiten. Das Risiko, arbeitslos zu werden, ist für Migrantinnen und Migranten
in Deutschland anderthalbmal höher als bei Deutschen.

Immer mehr Geringverdiener können von ihrem Einkommen nicht leben. Nach einer aktuellen Studie der
Universität Duisburg-Essen, waren 1,3 Millionen Menschen, die einer Arbeit nachgehen, auf zusätzliche Sozialleistungen nach ALG II angewiesen. Fast jeder Dritte
muss so trotz Arbeit ergänzend „aufstocken“. Es bleibt dabei: Arbeit muss zum Leben reichen- das gilt
auch für Migrantinnen. Besonders gravierend ist diese
Entwicklung für Frauen. Sie stellen nicht nur Dreiviertel
der Geringverdiener dar, sondern verdienen auch bei
gleicher Arbeit rund 23 Prozent weniger Lohn als Männer.
Das ist nicht die Arbeitswelt, die wir uns vorstellen.
Das ist nicht die Zukunft, die wir uns wünschen.
Der Kampf für existenzsichernde Löhne und ge-
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rechte Arbeitsbedingungen ist daher gleichzeitig der
Kampf von Frauen für ihre Gleichstellung und ihrem
Recht auf ein selbstbestimmtes Leben!
•
Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit!
•
Sozialversicherungspflicht ab dem 1.Euro!
•
Eigenständige Arbeitserlaubnis – unabhängig
vom Ehemann
•
Ausweitung und Stärkung der Weiterbildung
für Migrantinnen
Gegen Rassismus und Ausgrenzung
In den letzten Wochen wurden in verschiedenen
Städten Deutschlands Demonstrationen und Kundgebungen veranstaltet, wo die „Patriotischen Europäer
gegen die Islamisierung des Abendlandes“ (Pegida)
marschieren. Die Zahl der Teilnehmer ist nicht zu unterschätzen. Im Januar haben Fanatiker etliche Redakteure in Paris brutal ermordet. Nun benutzt Pegida die
grausame Tat, um gegen Menschen islamischen Glaubens und Flüchtlinge zu hetzen. Damit befeuern sie die
Spirale aus Hass – und spielen den Tätern in die Hände.
In ganz Europa sind rechte Parteien auf dem Vormarsch und versuchen die Ängste der Menschen
gegen Flüchtlinge und die Schwächsten in unserer Gesellschaft zu lenken. Übergriffe auf Flüchtlinge haben
im vergangenen Jahr stark zugenommen. Ob PEGIDA
oder andere rassistische Kräfte oder rückwärtsgewandte islamische nationalistische Kräfte - sie treiben
einen Keil und schüren Feindschaften zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion. Es ist
dringender denn je, die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu stellen und gemeinsam für ein besseres
Leben und Zukunft einzustehen.
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Kadın Kitaplığı

Dayanma gücü
kalmayan istisnai ve
şaşırtıcı kadınların
hikâyeleri
ELiF ÇiğDEM ARTAN
“Dayak, cinsel şiddet, manevî baskı, çocuğuna yapılan işkence ve envai çeşit eziyet karşısında dayanma
gücü kalmayıp kocasını öldüren kadınların hikâyeleri...”
Gazeteciliğe 1998 yılında Evrensel gazetesinde
başlayan 1982 İstanbul doğumlu Sibel Hürtaş, çeşitli
ajanslar ve gazetelerde yüksek yargı muhabirliği yaptı.
Adliye koridorlarında davaları takip etmek için koştururken tanıştı onlarla: Canına Tak Eden Kadınlar. Farklı
bahanelere uydurulan kılıfların altında kadınların kurban
edildiği cinayetlerin sıradanlaştığı bir toplumda, kocasını öldüren kadınlar insanları şaşırtıyor. Sibel Hürtaş da
bize bu istisnai ve şaşırtıcı kadınların hikâyelerini anlatıyor.

“Çocukları okuldan alacakmış, ‘Aldırmam,’ dedim.
Onun üzerine bizi dövdü. Sonra tüfeğini doldurdu. Evin
içinde biz önde o arkada, kovaladı. Yoruldu, ‘Hele bi
uyuyum, uyanayım seni öldürcem’ dedi bana. Tüfeği
duvara yaslayıp, uyudu. Daldıktan sonra tüfeği aldım,
vurdum. Şimdiye kadar çocuklarım için katlanmıştım
ona, ‘Çocukları da okuldan alacaksa niye katlanayım’
dedim. Vurdum. Sonra da Jandarma’ya yürüdüm, teslim oldum. Hiç pişman değilim, keşke daha önce yapsaymışım.”
Sibel Hürtaş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Albayrak ve
Psikolog Alp Ardıç ile birlikte cezaevlerinin yolunu tutuyor. Onlar aslında kadınların kocalarını neden öldürdüklerini değil, mahkemede sanık sandalyesinde neden tek
kelime etmediklerini anlamak istiyorlar.
“Tarihini hatırlamadığım bir zaman, bir duruşma salonunda, benim de omuzlarım hayli ağırlaşmış, canım
sıkılmış, pek keyifsiz olduğum günlerden birinde bir kadına rastlamıştım. Kocasını öldürmüş bir kadına. O
sanık sandalyesinde, ben izleyici sırasındaydım. Yüzünü
bile görmedim. Sadece sessizliğiyle tanıştım, müebbet
hapis cezası alırken tüm duruşma salonunu kasıp kavuran kayıtsızlığıyla. Bir kadını neyin bu denli sessiz bırakabileceğini düşündüm durdum. Bu olaydan uzun yıllar
sonra aklımdaki soruya yanıt bulabilmek için kadınların
kaldığı cezaevlerine gitmeye karar verdim.” – Sibel
Hürtaş
Görüşmelerde ortaya çıkan bulgulardan biri cinsel
şiddetin yaygınlığı. Zorla dışkı yedirtilen, başkasıyla cinsel ilişkiye girmeye zorlanan, ilk eşlerinden olan çocuk-

Canına Tak Eden Kadınlar
Sibel Hürtaş, İletişim Yayınları, Temmuz 2014, 192
sayfa
ların ikinci eşler tarafından taciz edilmesi... Kadınların
bazıları kocalarının bu davranışlarını “sapkın” olarak nitelendirip susuyorken, çok azı utana sıkıla anlatabilme
cesaretini kendinde buluyor. Mahkeme salonundaki ilgili-ilgisiz bir sürü kişinin bulunduğu mahşeri kalabalık
düşünüldüğünde, kadınların neden haklarında verilen
kararlara kayıtsız kalıp sustukları anlaşılabiliyor.
Kadınlar, kocalarından ve şiddetten kurtulmak için,
mağdur kimliklerini bırakıp mücadele etmenin yollarını
aramışlar; baba evine, polise ve mahkemeye gidip elleri
boş dönmüşler. Yaşadıkları cinsel istismarı değil, sadece kaba şiddeti anlatabilen kadınlar ailelerinden umdukları desteği görmemiş ve koca evine dönmeleri için
zorlanmışlar. Bazı kadınlar intiharı bile denemiş.
Zorla, gidecek yeri, sığınacak kapısı olmadığından kızıyla o adamın yanına gittiğini söyleyecekti. Her gün
içip kendisini nasıl dövdüğünü, sokaklara çıkıp para kazanması için nasıl da hırpaladığını, hatta kapı dışarı ettiğini söyleyecekti, o kötü günlerde bile kızını hiç
bırakmadığını anlatacaktı. Sustu. - Helal
Sibel Hürtaş, cezaevlerinde dinledikleri kadınların hikâyelerini anlatı şeklinde değil, kısa öyküler ile sunuyor
okuyucuya. Böylece hem görüşme yapılan kadınların
kimliklerini gizleyebiliyor, hem de kadının hikâyesinin
anlatımını güçlendirerek, biz okuyucuların durumu daha
net görebilmesini sağlıyor. Hikâyelerin belki de en vurucu noktası, benzer cinayet aletlerinin kullanılması; bir
bıçak ya da bir çekiç. Aslında kadınların bu cinayetleri
uzun uzadıya planlamadıklarını ve dayanma güçlerinin
kalmadığı bir anda mutfakta ellerine hızlıca gelen bir
aletle kocalarını öldürdüklerini gösteren bu durum, kitabın adını da tamamlıyor: Canına tak eden kadınlar.
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Berlin gezisinden
notlar

ZAHiDE YENTÜR

F

ederal Basın Dairesi'nin ve Sol Parti Federal Parlamento Milletvekili Buchenholz'un
davetlisi olarak dört günlüğüne Berlin'e
gidiyoruz. Frankfurt Göçmen Kadınlar
Derneğin'den, Rüsselsheim Göçmen Kadınlar Birliği Komite'sinden elli kadın bir Pazar
günü, Frankfurt Tren İstasyonun'dayız. Trenimiz
zamanında geliyor. Bir kompartıman bize ayrılmış.
Göz açıp kapayıncaya kadar Berlin'deyiz. Ya da
bize öyle geliyor. Halayların, türkülerin, sohbetlerin hızı Berlin'e kadar devam ediyor.

İlk gün Federal Alman Parlamento'sundayız. İçeri alınıyoruz. Parlamenterlere ayrılan oturum alanının üstünde halka ve basına açık tribünlere oturuyoruz.
Parlemento'nun Berlin'e gelmesiyle binadaki mimari değişiklikleri, Parlamento'nun geçmişini anlatıyor bir görevli. Daha sonra Buchenholz yerinde olmadığı için,
Sabine Leidig bizi karşılıyor. Parti çalışmalarını anlatıyor. Sorular soruluyor. En çok da, göçmen kadınların
Almanya'daki yasal hakları üzerine soruluyor.

“ B u r a d a n a sı l i k i b u çu k sa a t g e çi r e c e ğ i z ?”
Üçüncü gün, eski Doğu Berlin'de bulunan Berlin Karlhorst “Alman-Rus Müzesin'deyiz. 1945'de Kızıl Ordu
Nazi faşizmini yendikten sonra, daha sonraki kuşaklara
Nazilerin saldırılarını, halkların faşizme karşı nasıl mücadele ettiğini anlatmak için Sovyetler Birliğinin önerisiyle
yapılmış müze. Müze'ye girerken, “burada iki buçuk
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saati nasıl geçireceğiz” diyor bazı kadın arkadaşlar. İlk
olarak, İkinci Dünya Savaşını bitiren kaputülasyonun yapıldığı salondayız. ABD, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliğinin savaşın galipleri olarak oturduğu bu salonda
Alman Nazilerine kapının bir kenarına itilmiş masada yer
ayrılmış. Diğer masalarda bir şenliğin izleri göze çarparken, Alman Ordu'sundan Hava, Kara ve Deniz Kuvvetlerinden birer generalin oturduğu masada su bardakları
var.
Müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Goebels'in Nazi
ordusuna kesin talimatları:“Yahudiler bir faredir, öldürün”, “bolşevikler yılandır, boynunu ezin”, “Alman ordusunun işgal ettiği yerlerdeki birliklere merkezden
yiyecek ve ihtiyaç nakli yapılmayacaktır. Çünkü oralardaki gıda stokları ve malzemeler savaşan Alman Ordu'suna verilmek zorundadır”, “savaş esirlerine kurşun
harcamayın. Bırakın açlıktan ölsünler”. Savaş ve insanlık
suçları listesi uzuyor. Kızıl Ordu'ya ait bir paltoyu girmek, Kızıl Ordu subayı olmak hemen oracıkta kurşunu
dizilme nedeni.
Bir zeka cetveline rastlıyoruz. Halkların zeka ve
ahlak düzeyini ölçen bir cetvel. Batı ve Kuzey Avrupa
halkları uygar insana daha yakın, Doğu'ya ve Güney'e
gittikçe halkların ahlak ve zeka düzeyi düşüyor bu cetvele göre. Bir cam vitrindeki üç çocuk ayakkabısı yüreğimizi burkuyor. Doğu'daki bir toplama kampından
geriye kalan diğer eşyaları görüyoruz.
S o vy e t ka d ı n ı fa ş i z m e k a rş ı d i r e n d i
Bir fotoğrafın önünde kilitleniyoruz. Nazi askerlerinin
arasında bir Kızıl Ordu kadın askeri. Sovyetler Birliği'nin
ordusunda onbinlerce kadın, sosyalist Anavatanın ve
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insanlığın faşizmin elinden kurtulması için savaşmaktan ve canlarını vermekten çekinmemişler. Naziler, bu kadınlardan birini
esir aldığında, türlü işkenceleri üzerlerinde dener, hatta cephe
gerisindeki ailelerine de birer fotoğrafını gönderirmiş. Nazım
Hikmet'in “Tanya” şiirini hatırlıyorum birden.
Bir grup Nazi’nin arasında mağrur ve sakin duruyor kadın.
Nazilerin ağzı kulaklarında. Bir sirk hayvanına bakar gibi bakıyorlar kadına. Sadece küçük burnunun üzerindeki ince kırışıklıktan iğrenme duygusu yakalıyorum. Başına gelecekleri biliyor
elbet. Birazdan saçlarını usturayla sıfıra vuracaklar, gömleğini
göğüslerini ortada bırakacak şekilde aşağıya çekecekler ve
idam edildiğinde boynuna bir yafta asacaklar. Kadın sakin ve
mağrur. Başını usulca öne dikerek birşeyler anlatıyor. Faşistler
ne yaparsa yapsın birgün zaferin geleceğini de biliyor olmalı.
İkinci Dünya Savaşında, yaklaşık 30 milyon insan öldürüldü.
Bunun 6 milyonu Yahudilerdi. 7 milyonu diğer halklar. Sovyetler
Birliği’nin ödediği fatura ise çok yüksek: 17 milyon Sovyet vatandaşı. Hitler, tarihte ilk kurulan işçi devleti Sovyetler Birliği'ne
azgınca saldırdı. Bu müzede açıkça görmek mümkün bu gerçeği.
P o l i t i ka t a rt ı şm a k h o şu m u z a g i d i y o r
Müzeden çıkıyoruz. “Burada nasıl iki buçuk saat geçireceğiz” diyen kadın arkadaşlar, “akşama kadar kalamaz mıyız burada” diye soruyorlar. Ayağımızı sürüye sürüye çıkıyoruz
müzeden. Kobane'deki savaşı tartışıyoruz. “Çıkar savaşları ve
insanların katledilmesi bitti sanki” diyor bir kadın arkadaş. Bir
diğeri daha gerilere gidiyor ve bize Kerbela’yı anlatıyor.
Akşam otele geldiğimizde, Berlin Göçmen Kadınlar Derneği’nden kadın arkadaşları buluyoruz lobide. Sıcacık bir sohbet
başlıyor. Çalışmalarımızı anlatıyoruz birbirimize. Deneyimlerimizi
aktarıyoruz. Birbirimizi yüreklendiyoruz. Üçüncü günün biteceği
yok gibi.
Ci d d i y e m i a l ı n d ı k?
Berlin'deki son günümüzde, İçişleri Bakanlığı'na davetliyiz.
Alt-Mobbit'de bulunan İçişleri Bakanlığı’ndan üç görevli ile buluşuyoruz. Görevliler kendi aralarında işbölümü yapmışlar, biri İçişleri Bakanlığı'nın görevlerini ve örgütlenmesini anlatıyor.
“Almanya'daki yabancılar” onların konusuymuş. Sunumları bittiğinde ve bize söz geldiğinde kamuoyunda “dönerci cinayetleri”
olarak bilinen NSU davasının neden yavaş ilerlediğini soruyoruz.
İçlerinden en güler yüzlüsü, bir kadın bu soruya cevap veriyor:
“Elimizden geleni yapıyoruz”.
Kadın arkadaşlar tek tek söz alıp sorunlarını dile getiriyorlar.
Entegrasyon kurslarının yeterli olmadığı ve kadınlara verilecek
Almanca kurslarında çocuk bakımının mutlaka yapılması gerektiği söyleniyor. “Entegrasyona, dil öğrenmeye evet ama bunun
için daha fazla olanak istiyoruz” diyoruz. “Göçmen Kadınlar Birliği, göçmen kadınların özgürleşmesi, eşit haklar elde etmesi
için mücadele ediyor” denildiğinde genç erkek görevli “benim
karım ev işlerinden ve çocuk bakımından sorumlu. Ne var
bunda?” diyor.
Eğitim sistemi eleştiriliyor. Çocuklarımızın eğitim sisteminde
dışlandığı, meslek eğitim yerlerinin azlığı nedeniyle iyi bir meslek edinemediklerini söylediğimizde şu cevabı alıyoruz: “Bu toplumda bizim şoföre de, sıvacıya da, temizlik görevlisine de
hepsine ihtiyacımız var”. Talepler devam ediyor: Yabancı diplomaların eşitlenmesinde yaşanan sıkıntılar, kadınlara vasıflı meslek kursları vb. Tartışıyoruz, sorunlarımızı dile getiriyoruz,
çözüm önerileri ileri sürüyoruz. Kadın görevli, bizi ciddiye aldıklarını belirtiyor. İçişleri Bakanlığı’ndan ayrıldığımızda geriye
kalan iki saati Berlin'de dilediğimiz gibi kullanmamız söylendiğinde, kalabalık bir grupla “Simit Sarayı”na dalıyoruz. Bazı arkadaşlar alışveriş için mağazalara dağılıyor. Artık dönüş yolu.
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GÖRÜŞLER:
Ş ü kr a n Asl a n (44 yaşında, sağlıkçı, Rüsselheim'): Ben politik açıdan yeterli buldum geziyi. Berlinin tarihsel geçmişi, yakın geçmiş ve
politika konusunda çok şey öğrendim. Herkes
birbirini tanımadığı halde kaynaştık. Diyaloğa
geçtik. Kadınlar birbirimizi tanıdık, sorunlarımızı
paylaştık.
Z e yn e p Ç e ti n (49 yaşında, sekreter ve
Frankfurt): Benim için çok güzel geçti gezi.
Berlin'i daha önce görmüştüm ama bu sefer
başka bir gözle gördüm. O zamanlar 15 yaşındaydım. Göçmen Kadınlar Birliği’nden arkadaşlarla birlikte olmak, onları daha yakından
tanımak ve ortak sorunlarımızı paylaşmak çok
hoşuma gitti. Almanya'nın politik yapısına ilişkin bilgilendim. En çok parlamento binasını beğendim. Sovyet Müzesi’nden etkilendim.
Müzede gördüklerimle Almanya'nın yakın tarihini daha iyi anladığım gibi, İkinci Dünya Savaşı’nda yapılan katliamlar sanki beni
boğacaktı. İnsanlar çok dramlar yaşamış. İçişleri Bakanlığı’ndaki tartışmamız güzel oldu. Kadınlar olarak sorunlarımızı ve taleplerimizi dile
getirmemiz ve bütün bunların dinlenmesi, ciddiye alınması hoşuma gitti. Güzel bir geziydi.
G ü l te n Ö z e r (42 yaşında, Frankfurt): En
çok Sovyet-Alman Müzesini beğendim. İkinci
Dünya Savaşı'na ilişkin hep batılıların ağzından
bilgilendik. Bir de karşı taraftan, olaylara bakmak çok değişikti. Çok şey öğrendim bu geziden.
E l i f Te p e li (34 yaşında, Terzi, Rüsselsheim): Seviyeli, samimi çok güzel bir ortamımız
oldu. Çok güzel kaynaştık. Bu gezinin bize çok
şey öğrettiğine ve kazandırdığına inanıyorum.
Kadınlar kendi kabuklarından çıkarak, bir şehri
tarihi ve politikasıyla tanıdılar. Herkese tavsiye
ederim.
Gü l se re n P e l i t (44 yaşında, Satış Uzmanı, Frankfurt: )İyi ki Göçmen Kadınlar Derneği var ve ben onlarla tanıştım. İyi ki bu
dernekten arkadaşlarım var. Derneğe üye değilim ama arkadaşlarla birlikte olmak çok zevk
veriyor bana. İçişleri Bakanlığın'daki tartışmamızda, sorunlarımızı ve taleplerimizi dile getirdik. Çocuklarımızın geleceği, bugünden bir
şeylerin değişmesine bağlı.
S e v i l O y a n (41 yaşında, Rüsselsheim):
Genel kültürümü geliştirdiği için müze gezisini
beğendim. İlk kez geliyorum böyle bir geziye.
Berlin'i değişik açılardan tanımak çok faydalı
oldu. Göçmen Kadınlar Derneği'ne teşekkür
ediyoruz. Kendi imkanlarımızla bunu yapamazdık. Ortamımız çok güzeldi. Dostluklarımız güzeldi. Kadınları biraraya getiren fikirleri ve
ortak sorunlarıdır.
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Dünyayı aşk mı kurtaracak?

G

ünümüzün yükselen yıldızı, bir kişiye
duyulan aşk. Hayatın tek hedefi „Bay ve
Bayan Doğru“yu bulmak. Ne büyük bir
yanılgı... İki kişilik dünya aslında Marx'ın
da söylediği gibi bencilliğin başka araçlarla sürdürülmesinden başka bir şey değil...

Okullarda öğrencilere er ya da geç dinin yerine
geçen- geçirilen- yedek ideolojiler hakkında bilgi verilir.
Amaç gerçek ve gerçeküstü dünyada onları etkileyen
konularda yardımcı olmaktır. Tehlikeli 'kurtarıcılar'a
karşı çocukları, gençleri güçlü kılmak adına yapılır bu.
Derslerde film ve müzik yıldızlarını hele de politik liderleri tanrılaştırmamaları, futbolda fanatikliğin zararları,
para, kariyer ve aşırı sporun bağımlılık yapacağı öğretilir. Ne yazık ki kısa süre sonra yaşamlarına girecek en
güçlü yedek din konusunda öğretmenlerinden hiçbir
şey öğrenmez çocuklar: Bu tehlikeli güç aşktır... Aşktan
söz ederken, hani hiçbir şarkının, hiçbir filmin onsuz
olamadığı, iki kişinin birbirini görüp, delice bağlandığı
romantik aşktan söz ediyoruz. Çarpılmış gibi birbirlerini
bulurlar, aşk başlar ve artık hep mutludurlar, ölünceye
kadar mutlu. Ah, ne kadar romantik...
Hiç kimse, hiçbir tanrı, hiçbir cennet bu kadar bizi
etkilemez, kuşatmaz. Yalnızlaştığımızdan mı acaba?
Sözde özgürlük, istediğin gibi yaşama şansı derken bir
bakıyorsun bize bir üniforma giydirmişler ve kendimizin
sözde seçtiği bir hayatı dayatmışlar. Buradan kurtulmamız zorunlu, ama nasıl? Sunulan tek alternatif iki kişilik
bir dünya. „Bay ya da Bayan Doğru“ yu buluverdik mi,
aşkı yaşamaya başladık mı, varsın yansın dünya...
MUTLUYUZ! BAŞARDIK! BİRBİRİMİZİ BULDUK!
Aşktan yedek din olarak söz etmemiz abartı falan
değil, gözlemlerin sonucu. Aşk, sahte dinlerin tüm kriterlerine uygun: Tüm dinler gibi bu din de fedakarlığın
insanın kurtuluşuna yol açacağını söyler, başka tanrılara
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izin vermez, iki kişilik bir cennet ya da tek kişilik bir cehennem vaat eder. Bu dinin bayramları sevgililer günü,
doğum günleri ve evlilik yıldönümleridir. Bu günleri
anlam ve önemine uygun kutlamayan sevgisiz kalır, cezalandırılır. Ana duaları: 'Seni seviyorum!', 'Sen benim
herşeyimsin!' ve 'Delinim senin!' dir. İbadet formları
öpüşmek ve cinsellik olarak belirlenmiştir. Putları, çektirilen resimlerdir. İbadethane yatak odası, ilahisi ise belki
ilk dans edildiğinde, belki ilk elele tutuşulduğunda çalan
bir aşk şarkısıdır. Yani aşkın bir sahte din olduğunu anlamamak için insanın kör olması gerekir. Bakın duvarlara, batılı dünyada haçtan çok kırmızı bir kalp
görürsünüz. Evlerde eskiden haç asılan, Meryem Ana
bibloları konulan yerlerde artık iki kişilik mutlu dünyamızın fotograf ve simgeleri var. Adeta bağırıyoruz: Mutluyuz, birbirimizi bulduk, başardık, kurtulduk!!!!
Eğer aşıksak, sürekli ;'Sanki bulutların üstünde uçuyorum!', 'Yeniden doğmuş gibiyim!' 'Hayal aleminde
hissediyorum kendimi!' deriz... Gerçek dinin ermiş insana vaat ettiği de bunlar değil midir ki?
Evet, şimdiye kadar okuduklarınıza, 'Ne var bunda?
Doğal değil mi? Bu karşı çıkışlar, mutlu olamayan, aşkı
bulamayan, bulanları da kıskanan kişilerin tepkisi.' diye
karşı çıkabilirsiniz. Ama durum öyle değil!!!!
AŞKIN YAN ETKİLERİ
Her psikolog, her terapist aşkın tahribatları üzerine
ciltler dolusu kitap yazabilir. Kurtuluş beklentisi gerçekleşmediğinde ortaya çıkan tahribatlar üzerine! İnsanın
kurtuluşu başka bir insana bağlanarak gerçekleşmez kısacası! Size yeryüzünde cennet vadeden(ler) yaşamınızı cehenneme çevirebilir(ler)... Karşılıklı büyük
beklentiler sizi kendiniz olmaktan çıkarır ve büyük hayal
kırıklığına yol açarlar. Bulutlar üzerinde uçarken bir bakarsınız yere çakılıvermişsiniz. Taptığınız kişi zamanla
huysuz, bencil birine dönüşüverir. Hoşunuza gitmeyen
birçok yanı olduğunu görüverirsiniz, bu da normaldir.
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Artık bundan sonra yapabileceğiniz şey sabrınıza güvenerek 'aşk'ı yaşatmaya çalışmaktır.
Psikiyatr M. Scott Peck, romantik aşkın
en büyük yalan olduğunu söylüyor. Kendisine tedaviye gelenlerin filmlerdeki, şarkılardaki aşkı aradıklarını, bulamadıklarında altüst
olduklarını belirterek; 'Bu insanlar hayatın
gerçekliklerinden kaçarak, iki kişilik bir dünyaya sığınıyorlar. Issız bir adada yaşar gibi,
başkalarına, başkalarının sorun ve acılarına
gözlerini yumarak tekleşmeye çalışıyorlar.
Bunun olamayacağını gördüklerinde ise oldurmak için korkunç bir enerji harcıyorlar.
Yine de olmayınca yıkılıyorlar.' diyor. Erich
Fromm, bu durumu 'sahte aşk' adını vererek
gözler önüne seriyor: 'Hiç kimse ebediyen,
bir zamanlar deliler gibi sevdiği birinin tüm
ihtiyaçlarına cevap veremez, yaşamını o insana göre düzenleyemez. Bu nedenle deli
gibi sevdiğini düşündüğü yeni bir insan arar
ve kısır döngü başlar...'
Yine de 3Bay ve Bayan Doğru“ arayışı
sürer gider. Bu arayışın bir başka nedeni de
yalnız yaşayan, evlenmeyen kişiye toplumsal bakıştır. Eşi olmayan kişi beceriksizdir,
boşanmış kişi evliliği bile yürütememiştir,
başka ne yapabilir ki? Kimine acınır, çöpçatanlık yapılmaya başlanır, kimine ise gülünür,
'ondan adam ya da kadın olmaz!' denir.
GENİŞLETİLMİŞ BENCİLLİK
Aşkı göklere çıkaranlardaki iki yüzlülük de
bambaşka bir şeydir. Belki de onların aşkı
kutsal, temiz ve ebedi olduğu için... Kim
sever eşini başka bir kadına duyduğu aşk
nedeniyle terkeden erkeği? Beşinci kez aşk
evliliği yaptığını söyleyen kadına hangi gözle
bakılır? O nedenle aşk bitti denmez, ayrılınan kişinin fiziki veya ruhi olarak çok değiştiğinden, ilk tanışılan kişi olmaktan
çıktığından söz edilir... Ne olursa olsun
demek ki 'Bay ve Bayan Doğru' bulunmamıştır. Bulununca o iki kişilik dünya kurulacaktır. Bir gün karşına çıkıverecektir
ölünceye kadar elele, dizdize, gözgöze olacağın kişi... Aşk işte, sahte dindir aşk:
Sorun insanın doğasında değil, henüz kısmetinle karşılaşmamanda. Bir bul kurtulacaksın,
bulutların üstünde dolaşacaksın, yeniden
doğmuş gibi olacaksın. Gözlerin kimseyi görmeyecek, dünya yansa umurunda olmayacak... Ah, ne romantik!
Yazımızı Karl Marx'tan bir sözle bitirelim
en iyisi: "Sevgi sadece bir insana bağlılık
değildir. Bir tutumdur. Kişinin sadece bir
sevgi nesnesine değil, bütünüyle dünyaya
bağlılığını gösteren bir kişilik yapısıdır. Kişi
sadeci bir tek kimseyi seviyor, başka her
şeye karşı ilgisiz kalıyorsa sevgisi sevgi
değil, genişletilmiş bencilliktir.”
Söyleyin bakalım şimdi: Marx da mı başkalarının mutluğunu kıskanıyor(du)?
M. Günther'in FAS'taki yazısı esas alınarak Semra Çelik tarafından derlendi.
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Kassel'deki 25 Kasım
Etkinliğinde Mehtap Savaşçı ve
Tuğçe Albayrak da Anıldı

DENiZ HELD / YASEMiN ALBAYRAK INCE
25 Kasım'da Kassel Friedrichsplatz'ta Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle hazırlanan
sokak standında, Almanya'da özellikle göçmen kadınların
uğradığı şiddete dikkat çekmek ve halk arasında farkındalık
yaratmak amacıyla çeşitli konuşma ve sergiler gerçekleştirildi.
Kassel Kadınlar Birliği, Göçmen Kadınlar Birliği Kassel
Grubu ve kadın hakları örgütü Terre des Femmes'nin beraber organize ettiği etkinlikte Kadın Sığınma Evi, Kassel Türk
Kadınlar Birliği, ver.di (Birleşik Hizmet Sendikası), Kassel
Belediyesi Kadın Bürosu ve Kassel DIDF Kadın Kolu gibi
diğer kadın organizasyonları da yer aldı. Göçmen Kadınlar
Birliği'nden Bircan Özdemir'in Türkçe ve Almanca olarak
okuduğu bildiride, kadına uygulanan şiddetin Almanya'da
yüksek olduğuna dikkat çekildi ve sorunun kökenlerinin ataerkil sistemin yanısıra toplum içinde kabullenilmiş kadının
erkeğe eşit olmadığını iddia eden anlayışta aranması gerektiği anlatıldı. Ayrıca kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü
bireyler olabilmeleri için kadın göçmenlerin haklarının artırılması gerektiğinin de altı çizildi. Şiddeti kınayan ve bu soruna karşı ciddi bir savaş verilmesini savunan kadın
aktivistler, ayrıca ekim ayında öldürülen arkadaşları Mehtap
Savaşçı'nın ve Offenbach'ta tacize uğrayan iki genç kıza
yardım etmek isterken aldığı darbe sonucu yoğun bakıma
giren ve sonrasında beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisi Tuğçe A.'nın anısına uyarı nöbeti tuttu.
Kaldırım taşlarına yerleştirilmiş döviz ve afişlerde ise
erkek şiddetine maruz kalmɪş altɪ kadɪnɪn hikayesi anlatɪlɪyordu. Standɪn önünden geçmekte olan birçok ilgili vatandaşın okuduğu bu metinlerde doğu ülkelerinden gelen,
dayaktan kurtulmaya ya da boşanmaya çalışan bu kadınlarɪn eşleri tarafından nasıl öldürüldükleri anlatılıyordu.
Nazım Hikmet'in "Bulutlar Adam Öldürmesin" şiirinin de
okunduğu sokak etkinliğine Mehtap Savaşçı'nın arkadaşları
ve Türkiyeli kadınlar kadar Alman vatandaşları da ilgi gösterdi.
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Kadına Şiddete Hayır!
BAHAR ATÇI

B

askı ve şiddete başkaldıran, her türlü
bedeli göze alarak direnen kadınlar mücadele tarihinde yerlerini almışlardır. 25
Kasım bu günlerden biridir. 25 Kasım
1960 yılında, diktatörlüğe karşı mücadele ettikleri için Mirabel Kardeşler öldürülmüştür.
Devlet olayın üzerini örtmek için trafik kazası diye
göstermeye çalışmış. Ancak daha sonraDominik
Cumhuriyeti Diktatörlüğü’ne karşı mücadele ettikleri için askerler tarafından tecavüz edilerek, vahşice öldürüldükleri ortaya çıkmıştır. Mirabel
kardeşler özgürlük mücadelesi verdikleri Trujillo
diktatörlüğü tarafından katledildiler!

1981 yılında Kolombiya’da toplanan Latin Amerika
Kadın Kurultayı’nda bu şiddete karşı Patria, Minerva ve
Maria Mirabel kardeşlerin öldürüldüğü gün olan, 25
Kasım, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” olarak kabul edildi. 25 Kasım
tarihi kısacası sistemin şiddetine karşı çıkıştır.
Bugüne bakıldığında; bedenimize, kimliğimize, emeğimize dönük şiddet, baskı ve ayrımcılığa karşı mücadelemiz hala sürmekte...
Yasalar azınlığın, güçsüzün, ötekilerin haklarını korumak yerine çoğunluğu, güçlüyü, egemeni kayırmaya
dönükse bundan cesaret alan herkes her şeyi yapar.
Maalesef bunu her alanda görmek mümkün. Erkek, kadına taciz, tecavüz, dayak, baskı yaparken sistem tarafından korunacağı bilinciyle hareket ediyor. Kadına
yönelik cinayetleri, şiddeti meşrulaştıran medya da katilin suç ortaklığını yapıyor. Bunu yakın zamanda Türkiye'nin en çok okunan gazetesinin Avrupa ekinde
gördük. Suçlunun nasıl haklı olarak gösterilmeye çalışıldığını okuduk. Yine Türkiye medyasında bir programda
sunucu kadının reyting için, eşini öldürmüş birini nasıl
topluma sempatik göstermeye çalıştığını da gördük!
Bu şiddeti uygulayanların asla münferit ve sadece
psikolojik rahatsızlığa dayalı olduğuna inanmıyorum.
Dolayısıyla çözümü de kişisel tedavi veya imhada değil,
toplumsal ve kamusal- kurumsal tedavi ve iyileştirmede
görüyorum.
Araştırmalara göre erkeklerin bulunduğu ortamlarda
kadınların daha az konuştuğu ve konuştuklarında da
karşılarındakileri destekleyici stratejiler kullandıkları ileri
sürülüyor.
Feministler bu durumu kadınların, erkeklerin dünyasını yansıtan dille iletişim kurmakta güçlük çekmelerine,
konuşurken kendilerine güvenmediklerinden sık sık
onaylanmak istemelerine bağlıyorlar. Kadınların, dil kullanımında erkeklerle eşit olanakları paylaşamadıklarından, dilsel bir dışlanma yaşadıklarını ve değişik
durumlarda etkili iletişim kurmakta güçlük çektiklerini
belirtiyorlar. Böylece kadınların toplumdaki alt konumu
dile yansımış oluyor. Bu durum, kadının toplumdaki konumunun yaratılmasına ve sürdürülmesine de katkıda
bulunuyor.
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Toplumsal üretime katılamayan ve ev içine hapsedilen kadınlar, düzenin “gönüllü” koruyucuları haline getirilmekte. Kadınlar, toplumsal üretime katılamadıkları
için özgürleşememekte, böylece düzenin dayatmalarını
kabullenen bir bilinci aşamamaktadır. Sadece evi içinde
yaşayan, kendi ailesinin sorumluluğunu alan ev kadınları, doğal olarak sadece ailesinin çıkarlarını düşünmekte, toplumsal sorunlara ve mücadeleye uzak
durmaktadırlar. Bu da beraberinde duyarsızlaşmayı, aile
üyelerinin düzen içinde yer edinmesini sağlamak için
çaba harcamayı, düzenle uyumlu yaşamayı koşullamaktadır.
Erkek egemen toplumlardaki en büyük sorunlardan
biridir bu. Konuşan kadınların sevilmediği bir dünya burası. Aslında korkudan kaynaklanıyor. Bilimsel olarak kanıtlar var, toplumsal değerler var ve kadınlar dünyanın
neresinde olurlarsa olsunlar konuştuklarında korkuturlar. Çünkü konuşmanın devamı eylemdir. Kadınlar aslında birçok insanın bilgisinin aksine çok iyi konuşurlar
anlatmak istediklerini herkese doğru bir şekilde anlatabilirler. Bu yüzdendir ki bunu bilen erkek egemen toplumlarda ki dünyanın tamamında kadınların konuşması
iyi karşılanmaz hatta çok fazla konuşan kadın önce
baba sonra çevre, daha sonra eş ve daha daha sonra
diğer erkekler ve hatta etrafındaki bastırılmış sindirilmiş
kadınlar tarafından da kötü damgası yerler. Bu nedenledir ki kadınlar konuşmaktan kaçıyor, fikirlerini beyan
edemiyorlar. Kadınlar doğuştan itibaren onlara çizilen;
cici kız, hanım kız rollerini benimseyip, bu rolün onlara
getiri sağladığına inanarak yaşamlarını devam ettiriyorlar ve arkadan gelen yeni cici kızlarını bu anlayışla yetiştirmeye gayret gösteriyorlar.
Sistemin istediği, yani kadının eve kapanışı sağlanmış oluyor! Kadının sokakta erkekler arasında kahkaha
atmasına bile karşı olan yöneticilerin de işine geliyor ve
bu zihniyet için bir problem teşkil etmiyor. Şiddet, güç
ve ataerkillik "iktidar"ın beslendiği temel alanları oluşturuyor.
Kadınların rahatça konuşabildiği bir dünya dileğiyle...
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Çalışmıyor olsaydım...
ELiF DEMiRHAN
Aynur Hayırlı, Lünen’de terzilik yapıyor. 3 çocuk annesi. 25 yıl önce eşiyle birlikte Almanya’ya gelir. Neyle
karşılaşacağını çok tahmin edemeyen Aynur yaşadıklarını anlatıyor:
“O zamanlar hayalimdeki Almanya başkaydı. İşsiz
ve dilsiz bir yaşam. Korkunç birşey. Önce dokuz ay Almanca kursuna gittim. Pek bir şey öğrenemedim diyebilirim. Daha sonra iş aradım.
Kadınların iyi bir iş bulma olanağı
kısıtlıydı. Eşim kısa bir süre sonra
fabrikada iş buldu. Bu olanak kadınlar için biraz zordu. Dil başlı başına bir sorundu. Çevremdeki
yabancı kadınların hepsi temizlik
işlerinde çalışıyordu. Yabancı kökenli kadınların çoğu özellikle temizlik sektöründe çalışıyordu. Bu
beni ürkütmüştü. İşin hepsi iş
ama, kadın bedeni için çok yıpratıcıydı.
Çok gençtim, evde de oturmak
istemiyordum. Sonra yaşlılara yardım eden bir kurumda işe başladım. Birkaç yıl orada çalıştım.
Daha sonra başka bir yerde terzilik kursu verdim. İstikrarlı iş bulamadigim icin işsiz kalıyordum.
Uzun yıllar çocuğum olmadı.
Çocukları çok seviyorum. İnsanlar
beni ‘çocuğu olmayan kadın’ diye
birbirlerine tanıtırlarmış. Bunu duyunca üzülüyordum.
Daha sonra üç çocuğum oldu. Tek maaşla yaşam da
zorlaştı derken 10 yıl önce ‘neden bir dükkan açmayayım’ dedim. Küçük oğlum üç buçuk yaşındaydı. Üç
çocuk da bakıma muhtaç durumdaydılar. Buna rağmen
yaşamımı ev kadını olarak sürdürmek istemiyordum.
Büyük bir cesaretle bu işe başladım. Eşim fabrika işçisi
ve vardiyalı çalışıyor. Ama her şeye rağmen bütün cesaretimi toplayıp kendime bir terzi dükkanı açtım“
diyor.
Aynur nasıl başardığı sorumuza ise şöyle yanıt veriyor:
“Halkımızın bir sözü var, ‘Göründüğü gibi zor değil’
derler ya, benim işim tam tersine. Çok zor. Terzilik incelik isteyen bir iş. Kendisine değer veren titiz insanlar
terziye gelirler. Öyle olunca senin de çok titiz olman
gerekiyor. Ben terziliği Türkiye’de öğrenmiştim. Ama
bizim öğrenme stilimizle buradaki terzilik çok farklı. Bu
zorlukların yanı sıra bir de dil sorunu yaşıyordum. Almancam çok mükemmel olmadığı için işimin mükemmel
olması gerekiyordu. Çok güzel dikmeliydim. Benim işim
şöyle zordu. Hem yabancısın, dil sorunu hala yaşıyorsun ve yaptığın iş çok dikkat isteyen bir iş. Bunların
hepsini bir arada nasıl yaptığımı düşününce kendim de
inanamıyorum. Şunu da söylemeden edemeyeceğim.
İnsan isterse birçok şeyin üstesinden gelir. Özellikle kadınların daha fazla üretime katılması lazım. Birincisi
sosyal yaşamın farklılaşır, kendine güvenin gelişir, diğer
bir yandan üreten insan farklı düşünür. Emek veren

insan emek karşıtı olmaz. Değerleri korur. Daha toplumsal düşünebilir, bu işin bana bunları kattığını biliyorum. Yeteneğini keşfediyorsun. Sadece dikmiyorsun,
aynı zamanda dikerken düşünüyorsun, düşündüklerimi
dikiş gibi yazabilseydim roman yazabilirdim diyorum.
Üretime katıldığın için aile içinde de bir değerin ve
yerin var. Çocuklarıma da örnek oluyorum. Evde oturan
üretmeyen bir kadın olmak istemedim doğrusu.
Kendimi vardiyalı çalışan bir işçi gibi düşünüyorum.
İşim bitince ev işi ve çocukların sorunları başlıyor. Evle dükkan birbirine yakın. Bu da benim işimi
kolaylaştırıyor. Arada gelip makineden çamaşırları çıkartıp asıyorum.
Yemeğimi yapıyorum. Ya da çocuklara yemeklerini veriyorum.
Aynur şöyle devam ediyor....
„Kadınların en büyük sorunu
hepsini bir arada götürmek. Elbise
dikerken akşam yemeğini düşünüyorum. Çocukların günlük ödevini,
okulunu.. Hangisini anlatayım ki.
Koşuyorum ama yorulmuyorum.
Eşler arasında da yardımlaşma
olunca birçok sorun kendiliğinden
çözülüyor.
Ben yaptığım işi çok severek yapıyorum. İşimiz gereği doğal bir
çevre ediniyoruz. Bir müşterim defalarca bir pantolununu tamir için
getirdi. Pantolonun dikilecek yeri
kalmamıştı. Bir gün dayanamadım
sordum, ‘neden bu eski pantolonu sürekli tamir ediyorsun?’ Üzülüyordum. Genç bir çocuk. ‘Bana verdiğin paralarla yenisini alabilirsin’ dediğimde, çocuğun cevabı
şu oldu ’bu pantolon annemden bana kalan bir hatıra’.
Annesi genç yaşta ölmüş. Bunu duyunca çok etkilendim. Bu tür insanlarla çok karşılaşıyorum. Bu iş olmazsa ben bu insanları nasıl tanırdım diye
düşünüyorum. Bir diğer müşterim, diktiğim bir iş çok
hoşuna gitmiş olmalı ki, resimleyerek çerçeveye koyduğunu söyledi. Bizim işimiz aynı zamanda zanaattır. Bu
yıl müşterilerimle onuncu yılımızı kutladık. Bu on yıllık
süreç içerisinde manevi olarak kazandıklarıma bakınca
‘iyi ki bu işe başlamışım’ diyorum.“
Aynur, terzilik işine başlamadan önce Alman aileleri
hakkında farklı düşündüğünü ve önyargıyla baktığını
söyleyerek;
“İnsanları tanıyorsun. Bu toplum hakkında hep önyargılar kafamızda vardı. Ben bunları kırdım. Eğer bu
işi yapmasaydım bu toplumu da tanımayacaktım. Aile
düzenleri çok güzel. Birbirlerine değer veriyorlar. Ellinci
evlilik yıllarını kutlarlarken onların gözlerindeki sevgiyi
görmenizi isterim. Birbirlerine saygılı ve sevgi dolu bir
toplum. Bize benzemeyeni biz hemen kötü diye yansıtıyoruz bu da bizim önyargımız. Ben bunların hepsini
kırdım bu iş sayesinde. Bir müşterim altı yıl oğluma ücretsiz Almanca dersi verdi. Bunların hepsi emek ve değerdir. Ben bu insanlara nasıl kötü diyebilirim ki. İnsan
insandır. Çalışmıyor olsaydım, belki de çocuklarımı da
kendim gibi önyargılı yetiştirecektim.“ diyor.
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Pakize Teyze
Pegida, be git
aaaaa!

B

aştan söyleyeyim. Pakize teyzeniz
grip oldu. Hem de haftalardır kendini
toparlayamıyor. Bu yüzden bu sayıda
yazmayı onun yerine ben üstlendim.
Haklı olarak kim olduğumu merak ediyorsunuzdur. Benimle henüz tanışmadınız.
Belki ilk sayılarda bahsim geçmiş olabilir. Evet,
sanıyorum adım geçti. Ben Pakize´nin
Münih´te yaşayan oğluyum. Hani şu sevmediği
gelininden bahsediyor ya ara ara, onun eşi.
Ama bu konuya girmek istemiyorum. Ayrıca
eşimin annemle olan ilişkisi beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor.
Adım Hüdaverdi. Bu kadarını bilin yeter. Gerisi fasa fiso.
Sizinle bu sayıda paylaşmak istediğim konu,
tahmin edersiniz ki, Pegida!
Nasıl bir illet, nasıl bir virüs anlamadım gitti!
Saldırgaaaan, dağılaaaaan, her yana aynı anda
yayılaan bir hastalık! Düşündükçe sinir oluyorum! Hayır, yaşadığımız yüzyılda dünyayı batı
ve doğu alemine ayırmanın ne manası var!
Döndük mü `Ali baba ve kırk haramiler`dünyasına! Hoş geldiniz, pardon selamın aleykum o
zaman! Yakında marketlerde kılıç da satsınlar,
tam olsun!
Market demişken, Paris’te vahşet yaşanan
markette bir kaç insanın hayatını kurtaran, yani
insanlık eden adama da insan gözüyle bakmayıp „Yahudi´leri kurtaran müslüman“ gözüyle
bakmalarına ne demeli? Artık düpedüz dine
göre mi ayırıyoruz insanları? Vatandaşlık ya da
etnik köken ayrımcılıkları demode oldu da ben
mi kaçırdım? Birgün uyandım ve artık bir Müslüman bir Yahudi´yi kurtardı, iki Müslüman yedi
Hristiyan´ı öldürdü söylemlerinin önem kazandığı bir dünyada yaşadığımı fark ettim. Gerçekten şaşırdım. Bunları aşmıştık sanıyordum,
safmışım. Peki o müslümanlık adına insanları
katledenlere ne demeli? Ne denir ki böyle insanlıklarını bir kenara atmış varlıklara! Vallaha
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bilemedim. Kelimelerim tükendi. Annem olsa o
yakıştırırdı onlara hemencicik bir sıfat. Hiç olmadı yüzlerine tükürüyorum onların, der çıkardı
işin içinden. Ama ben onun gibi olamadım hicbir zaman. Hep doğru kelimeleri aradım. Ama
bazen vahşet öyle büyük oluyor ki kelimeler
vahşeti azaltabilir mi acaba düşüncesiyle kullanılamıyor. Bir öyle vahşet de Kobani’de yaşanıyor. Kelimeler kifayetsiz kalıyor.
Ama Pegida öyle değil işte! Pegida´ya ağız
dolu kızabiliyorsun. Pegida be git aaaaaaa! diyebiliyorsun! Be git, rahat bırak bizi! Mikrop
seni! Hatta rap şarkılarına bile dahil edebiliyorsun. Ben yaptım mesela. Bunu da sizinle son
olarak paylaşayım da benim yazım da anneminkiler kadar eğlenceli olsun:
Pegida, Megida,
deli misin Algida
bilirdik, severek tüketirdik
sayende ondan da tiksindik!
Gıdalardan soğuttun,
öff, etrafı kokuttun,
Milleti korkuttum
sandın fakat naber,
Köln´e geldin düşman sayısından bihaber,
seni kahkahalarla gönderdiler
dönüs trenine bindirdiler
seni gidi gida seni!
seni gidi Pegida!
Be git aaaaaa!
Yetti beaaaaaaa!
Hadi hepinize iyi seneler. Ali´nin Ali, Christian´ın Christian, Rachel´in Rachel olduğu,
dinin özel hayat dışına çıkmadığı, ulu orta insanların dine göre sıfatlandırılmadığı, aynı zamanda düşünce özgürlüğünün bırakın vahşete
tabi tutulmasını, tartışmaya bile açık olmadığı
bir yeni seneniz olsun. Güzel günler, Pakizeli
dergi sayıları sizin olsun. Ama bu defa benimle
geçirdiğiniz için sağolun.
Hüdaverdi
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Frankfurt
GKB Frankfurt olarak 8 Mart çalışmaları hızla devam
ediyor. Frankfurt Kadın Korosu bu çalışmalardan biri.
GKB kurulduğundan beri koro çalışmalarımız sürüyor. Koro elemanlarının bir kısmı koromuzun kuruluşundan beri iki haftada Yusuf Sönmez hocamızın
yönetiminde buluşuyor. Koro herkese açık. Bu yıl GKB
korosunun onuncı yılı olması nedeniyle şarkılarımızı ‘hayata güzel türküler söylüyoruz’ şiarı bütün dünya
emekçi kadınları için hep birlikte yine söyleyeceğiz.

Temsilciler buluştu
Göçmen Kadınlar Birliği’ne bağlı dernekleri temsil
eden kadınlar 7-8 Şubat tarihlerinde Neuss’da bir araya
geldi. Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Neuss, Köln, Dortmund, Hamburg dernekleri ve Stuttgart, Nürnberg, Bielefeld, Geislingen gruplarından kadınların temsil edildiği
buluşmada güncel ve politik gelişmelerin kadınlar açısından ne anlama geldiği tartışıldı, çalışmalar değerlendirildi ve önümüzdeki dönem açısından da planlar yapıldı.
2005 yılında kurulan Göçmen Kadınlar Birliği’nin 10. yılını farklı etkinliklerle kutlama kararı alan temsilciler, kadınların hakları ve talepleri için birleşmesinin olanaklarını
yaratma doğrultusunda neler yapabileceklerini de ayrıntılarıyla tartıştılar. Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü hazırlıklarını da değerlendiren temsilciler, 8 Mart’ı
Almanya’nın birçok şehrinde ayrımcılığa, ırkçılığa ve
eşitsizliklere karşı taleplerle ve çok yönlü etkinliklerle
kutlayacaklarını da açıkladılar.

Göppingen
Göppingen Göçmen Kadınlar Derneği (GGKD) 25
Ocak Pazar günü olağan yıllık üye toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, 2014 yılı faaliyet programının değerlendirilmesi ile başlandı. 2015 yılı planlarının da
yapıldığı toplantıda, Tiyatro Dialog’un gösterime sunduğu "Aschenputtel oder was gugscht du Alibaba"
adlı oyunun tanıtımı da yapıldı. 1 Mart Pazar günü Dr.
Psikolog Aslı Aydın Özdemir ve sendikacı İsaf Gün’ün
katılımıyla bir panel düzenleme kararı alan kadınlar, 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü ise Göppingen’de
farklı uluslardan kadın örgütleriyle birlikte kutlayacaklar.

Düsseldorf
Düsseldorf Göçmen Kadınlar Derneği aylık buluşmalarına ve etkinliklerine devam ediyor. Aralık ayında yıl sonu
kahvaltısında buluşan kadınlar, hem bütün bir yılı değerlendirdiler hem de kahvaltının gelirini Kobane ile dayanışmaya ayırdılar. Ocak ayında ise Dortmund GKD üyelerini
ağırlayan Düsseldorflu kadınlar, Düsseldorf ve Dortmund’da devam eden çalışmalar konusunda deneyimlerini
paylaştılar. Düsseldorf GKD ile ilgili etkinlikler için ayrıntılı
bilgi: http://www.migrantinnen-duesseldorf.de

Diğer bölgelerdeki etkinliklerimiz için:
www.migrantinnnen.net

KADIN
Amacımız şöhret olmak değil. Koromuz aracılığıyla,
sistem tarafında dört duvar arasına sıkıştırılmış olan
kadın arkadaşlarımızla birlikte birşeyler paylaşırken, var
olan sorunlarımızı paylaşarak azaltmak, bir nebze de
olsa kendi yeteneklerimizin de ortaya çıkmasına vesile
olmak. Bizim için hem bir sosyal etkinlik hem de bir terapi diyebiliriz. Ayrıca koromuz Alman ve diğer ulusların
etkinliklerine de katılıyor. Bu yıl 8 Mart’ta DGB korosu
ile birlikte sahne alacağız. Tüm kadınları bu ve benzeri
çalışmalarımızda yanımızda görmek istiyoruz ve desteklerinizi bekliyoruz.

ReMade ReLive

Avrupa’dan değişik kadın örgütlerinin katılımcısı
olduğu reMade and reLive! (teksilde geri dönüşüm
ve yeniden yaşatma) proje çalışmalarının 5. buluşması Londra’da gerçekleştirildi. Day-Mer Londra
Toplum Merkezi’nde değişik atölye çalışmalarının
yapıldığı buluşmada, kadınlar ülkelerinde süren çalışmalardan örnekler verdi, karşılıklı deneyimlerini
paylaştı. Öte yandan kadınlar, Londra’nın tarihi ve
turistik mekanlarını gezdi.
AB ve Ulusal Ajans’ın “Grundtving Hayat Boyu
öğrenme” programı ortaklığında 7 ülkeden 7 ortaklı
bu projenin amacı “aile içi şiddete uğramış ve işsiz
30-50 yaşlarında, kendi ayakları üzerinde durmak
isteyen kadınların bu kapsamda bir eğitimle yaşamlarını sürdürebilmelerine yardımcı olmak”. Kullanım
süresini bitirmiş tekstil ürünlerinin geri dönüşüm ile
yeniden işlenmesini hedefleyen proje ile ilgili atölye
çalışmaları Yunanistan, Almanya, İngiltere, İtalya,
Hollanda, Litvanya, Türkiye’de sürüyor. Öte yandan öğretmen ve öğrenciler projenin gerçekleştiği
ülkeleri ziyaret ederek örnek ürünleri uygulamaları
ve çalışmaları inceliyorlar. Projeye katılan kadın örgütleri ise şunlar:
Research Centre of Women’s Affairs, Greece
Bundesverband der Migrantinnen in Deutschland
e.V., Germany
ASSOCIAZIONE IRENE _Iniziative Ricerche Esperienze per una Nuova Europa, Italy
Moterų informacijos centras, Lithuania
Federatie van Uit Turkije Afkomstige Vrouwen
in Nederland (HTKF), Netherlands
BUCA EVKA-1 KADIN KÜLTÜR VE DAYANIŞMA
DERNEĞİ EVİ, Turkey
DAY-MER TURKISH & KURDISH COMMUNITY CENTRE, United Kingdom
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„Wir trauern nicht, wir rebellieren!“
Solidarität mit dem Protest gegen den grausamen Tod an Özgecan Aslan

I

n der Türkei sammelt sich ein landesweiter
Protest gegen die Gewalt an Frauen und an
der reaktionär-islamistischen Politik der AKP
Regierung

Immer mehr Frauen werden Opfer von Gewalt.
Jüngstes Opfer ist die 20jährige Özgecan Aslan aus
Mersin / Türkei.
Özgecan Aslan wurde auf bestialische Weise Opfer
eines Vergewaltigungs-versuchs. Um die Tat zu vertuschen, wurden ihre Hände abgeschnitten, ihre Leiche verbrannt, anschließend in das nahegelegene
Fluss geworfen. 3 Täter, darunter Vater und Sohn,
sind zwischenzeitlich gefasst. Sie stammen aus dem
nationalistischen-faschistischen Umfeld der Grauen
Wölfe. Seither sammelt sich ein landesweiter Protest
gegen das grausame Verbrechen an der jungen
Psychologiestudentin.
Frauenorganisationen in allen Teilen des Landes
haben zu breiten Protesten in vielen Städten aufgerufen. Tausende Frauen von der Westküste bis zu den
kurdischen Provinzen zeigen geschlossen ihre große
Bestürzung und ihre Wut gegen das Verbrechen an
Özgecan.
„Wir trauern nicht, wir rebellieren“; „Wir werden
alles umstürzen, was Gewalt gegen Frauen rechtfertigt“ so die lauten Stimmen der Frauen im Protest.
Die Frauenbewegung in der Türkei erstarkt. Sie
umschließt immer mehr Frauen und politische Kreise
in ihre Reihen und für ihre Forderungen. Sie ist ein
wichtiges und dynamisches Element der Demokratiebewegung geworden, die keine Scheu mehr hat auf
eine direkte Konfrontation mit Regierung. Die autoritär-reaktionäre Politik der AKP-Regierung unter Erdogan / Davutoglu drängt die Lage der Frau in der
Türkei in eine zunehmend verheerende Richtung.
Schluss mit der Politik, die Gewalt gegen Frauen
rechtfertigt und ihren Körper für ihre reaktionäre-islamistische Ziele missbraucht..
Özgecan wurde Opfer in einem gesellschaftlichen
Klima, in der die AKP Regierung die Unterdrückung

der Frau als „naturgegeben“ proklamiert, ihre Gleichstellung mit reaktionär-islamistischen Argumenten
abstreitet. Offiziellen Erhebungen zufolge, haben
Fälle von Gewalt an Frauen, Mord und Vergewaltigung
erheblich zugenommen. Offensichtlich ist dabei, dass
der Anstieg von Gewalt gegen Frauen im Zusammenhang mit der AKP-Regierung steht. So sind seit der
Regierungsübernahme im Jahr 2002 Fälle von Gewalt
gegen Frauen um 1.400 Prozent gestiegen. Täglich
wird mindestens eine Frau Opfer von Vergewaltigung.
In den letzten 5 Jahren hat die Zahl der sexuellen
Übergriffe, wie Vergewaltigung oder Belästigung, um
30% zugenommen. 2012 legte die AKP Regierung
einen Gesetzesentwurf vor, mit dem das Recht auf
Abtreibung grundlegend eingeschränkt und die Kaiserschnittgeburten nahezu verboten werden soll. Das
Gesetz wurde dank des breiten Protests der Frauenbewegung abgewehrt. Die Praxis zeigt jedoch, dass
viele staatliche Krankenhäuser zunehmend die Abtreibung verweigern.
Mit der als „4+4+4“ bezeichneten Bildungsreform
hat Ministerpräsident Erdogan einen Freifahrtschein
für Kinder-/Mädchenheirat ausgestellt. Im Jahr 2012
wurden acht wegen Gruppenvergewaltigung und Folter verdächtige Männer durch das Gericht „aus Mangel an Beweisen“ freigesprochen“ (Fethiye-Urteil).
Jedes vierte Mädchen wird Opfer von sexueller Gewalt. In den letzten 5 Jahren hat die Zahl der sexuellen Übergriffe, wie Vergewaltigung oder Belästigung,
um 30% zugenommen; 50% der Vergewaltigungsopfer sind jünger als 18 Jahre. Jedes vierte Mädchen
wird Opfer von sexueller Gewalt.
Im vergangenen Jahr legte die AKP Regierung
einen Gesetzesentwurf vor, mit dem das Recht auf
Abtreibung grundlegend eingeschränkt und die Kaiserschnittgeburten nahezu verboten werden soll.
Im November 2011 rechtfertigte ein türkisches
Gericht die systematische Gruppenvergewaltigung an
einer 13-Jährigen in der Stadt Mardin (Schande-Urteil).
Die Bilanz der AKP Regierungspolitik ist aus Sicht
der Frauen verheerend. Sie ist ein tragisches Zeugnis
einer islamistisch-konservativen Regierung, die Kinderheirat legalisiert, den geistigen und politischen
Nährboden für Gewalt gegen Frauen legt, Täter
schützt und Opfer bestraft, das Selbstbestimmungsrecht der Frau über ihren Körper nicht anerkennt und
gar verletzt, sowie Politik mit dem Körper der Frau
betreibt. Ferner appellieren wir an die türkische
Rechtsprechung, die bisherigen Bestrebungen hinsichtlich einer von patriarchalischen Strukturen befreiten Rechtsordnung ernst zu nehmen und als
Wächter der Frauenrechte zu agieren- und nicht als
deren vollstreckender Henker.
Wir solidarisieren uns dem Protest mit der Frauenbewegung in der Türkei an; wir rebellieren mit ihnen
gegen den grausamen Tod an Özgecan Aslan.
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