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Göçmen Kadınlar Birliği
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l Ford Otosan’ın kadın işçileri eşitlik için direniyor
l Germany’s Next Top Model ile manken olanlar ya
da olamayanlar
l Asıl bayan sizsiniz, biz kadınız!
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Merhaba
Göçmen Kadınlar Birliği olarak yine yoğun bir dönemi geride bıraktık. Almanya’da yaşadığımız
sorun ve taleplere yönelik çalışmaların yanı sıra
geçtiğimiz dönem Türkiye’deki seçimlerle ilgili de çalışma yürüttük. Zira yurtdışında kurulan oy sandıkları bizim de gündemimize girdi. Göçmen
Kadınlar Birliği olarak yurtdışında yaşayan Türkiyelileri seçimlere katılmaya ve emek demokrasi ve
özgürlük için Halkların Demokratik Partisi
HDP“ye destek vermeye çağırdık. Çeşitli şehirlerde
gerçekleştirilen etkinliklere, eylemlere katıldık, sandıklarda görev aldık.
Çünkü;
AKP Hükümetinin 13 yıldır adım adım yürütmeye
başladığı “Yeni Türkiye” projesiyle kadınlara dayatılmak istenen yaşama, kadınların sokulmaya çalışıldığı cendereye, kadın düşmanı gerici zihniyete
sömürü, baskı ve kölelik koşullarını esas alan karanlık geleceğe hayır dedik. Kadınların, işçi ve emekçilerin eşit, adil, insan onuruna yaraşır koşullarda,
barış içinde yaşam ve çalışma taleplerini destekledik.
Çünkü;
Türkiye’de AKP Hükümeti’ne karşı çıkan farklı
toplumsal kesimlerin oluşturduğu muhalefeti birleştirmek ve bunu parlamentoya taşımak için genel seçimin önümüzde bir fırsat olarak durduğunu
söyledik. Türkiye’deki emek ve demokrasi güçlerinin
seçimlere HDP çatısı altında girme ve barajı aşma
hedefiyle yaptığı ittifağın halkların ve inançların
eşit haklara dayalı kardeşçe yaşama olanaklarının
sağlanması, hak ve özgürlüklerin güvence alınması
için önemli bir adım olduğunu dile getirdik.
Türkiye“de iktidarda olan çeşitli partilerin yurtdışında yaşayan Türkiyelileri „döviz makinesi“ ve lobici gerici politikaları gerçekleştirmenin teminatı
olarak gördüklerini söyledik ve başta AKP olmak
üzere birçok partinin, yurtdışındaki seçmenlerden oy
toplama hesabı yaptığını ancak sorunlarımızı görmezden geldiğini söyledik. Ve bu nedenlere oylarımızı HDP’ye verme çağrısı yaptık.
Dergimiz sizlere ulaştığında seçimler sonuçlanmış,
tartışmaları devam ediyor olacak. Bu yüzden dergimizde seçimlere yönelik haberler yer almıyor. Ama
seçimlerle ilgili gelişmeleri ve yorumları internet
sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Tabii ki başka
konularda ki haber ve aktüel gelişmeleri de.
Bu sayımıza da yazılarıyla, fotoğraflarıyla, önerileriyle katkı sunan bütün arkadaşlarımıza teşekkür
ediyoruz. Keyifli okumalar ve güneşli bir yaz diliyoruz.
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Ford Otosan'ın kadın işçileri:

Eşitlik için direniyoruz!
ARZU ERKAN
KOCAELi

M

etal sektörünün görünmeyen yüzüdür kadın
işçiler. Otomotiv ve
yan sanayilerde sayıları
her geçen gün artsa da
iş kolunda örgütlü sendikalar tarafından sorunları en az tartışılan, en
az gündem edilenlerdir onlar. Tam
da bu nedenle olsa gerek iş kolunda Bursa merkezli başlayan ve
hızla diğer illere de yayılan Türk
Metal Sendikasından istifalar ve
fabrika eylemlerinin en önünde yer
alıyorlar.
Direnişin iki haftayı geride bıraktığı Ford Otosan’da da ilk günden
beri direniş alanını terk etmiyor
kadın işçiler. Fabrikada ve üyesi oldukları sendikada yaşadıkları ayrımcılık, yok sayılma artık yeter
dedirtmiş kadın işçilere. “Biz de buradayız” dercesine sırtlanmışlar direnişin yükünü. Eşlerinden,
evlatlarından ayrı kalsalar da, direniş süresince onları yalnızca birkaç
saat görebilseler de kazanacaklarına olan inançları ve de kararlıkları
bir an olsun eksilmemiş.
DİRENİŞTE DAHA ÇOK VAKİT
GEÇİRDİK
Ford Otosan’da 5 yılını geride
bıraktığını söylüyor bir kadın işçi.
Eşinden ayrılalı 10 yıl olmuş. Bir
oğlu var 15 yaşında. Annesinin
baktığı oğlu direniş alanına günde
birkaç saat gelebiliyor. İki vardiya
çalıştığı için oğluyla kısıtlı zaman
geçirebildiğini anlatan kadın işçi
“İnanır mısın direnişte daha çok
vakit geçirir olduk oğlumla. Ben
gündüz vardiyasında işten çoğu
zaman 20.00’de çıkıyorum eve geliyorum saat 21.00 olmuş. Çoğunlukla oğlum uyumuş oluyor. Gece
vardiyasında o zaten okulda. Pazar
gecesi de zaten 20.30’da evden
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çıkıyorsun geceye dönünce. Oğlum
diyor ki ‘Ben annemi yatarken görüyorum’ Anlayacağın burada daha
çok zaman geçiriyoruz” dedi.
Yıllardır evini tek başına geçindirdiğini aktaran kadın işçi şöyle
devam etti: “Aldığım para ile ben
çocuğuma nasıl bir gelecek hazırlayayım. Ben ister miyim fazla mesaiye kalmayı, istemez miyim
oğluma zaman ayırmayı ama mesaiye kalmasam evin masraflarının
üstesinden gelemem. Bize şimdi 10
lira çocuk yardımı veriyorlar. Çok
komik değil mi? Ama gerçek bu.
Şartlar böyle olunca neredeyse
tüm hayatımız fabrikada çalışmak
oluyor. İşte bu şartlar değişsin diye
direniyoruz biz günlerdir.”
BIKTIK, USANDIK
Fabrikada amirlerin üzerlerinde
ciddi bir baskı kurduklarını kaydeden kadın işçi “biz üzerimizdeki bu
baskıdan kurtulmak istiyoruz. Sürekli hat hızıyla oynanmasından, sürekli temponun artmasından, insan
yerine konulmamaktan bıktık, usandık” diye konuştu.
Direniş süresince aralarındaki
birliğin ve de dayanışmanın arttığını
dile getiren kadın işçi, direniş öncesi işçilerin amirleri ile bir sorun
yaşadığında sorunlarını tek başına
çözmeye çalıştığını, çözemediği
için de her türlü baskıya katlanmak
zorunda olduğunu ifade etti.
Kadın işçi şu örneği verdi: “Bir
gece saat 2 sularında fabrikada rahatsızlandım. Dayanılmaz sancılarım var. Revire gittim. ‘Böbreğinde
kum var’ dediler. Sabah hastaneye
gittiğimde apandisit olduğum ortaya çıktı ve hemen ameliyata alındım. 38 gün rapor verdiler. 38
günün ardından geldiğimde yerime
başka bir arkadaşı vermişlerdi. Beni
ise halâ iltihap aktığını söylememe

rağmen daha zor bir bölüme kapı
hattına gönderdiler.”
Tüm bu koşulların değişmesini
istedikleri için direnişe ilk günden
beri katıldıklarını ifade eden kadın
işçiler “biz ayrımcılık yapılmasını
ustanın, amirin, sendikacının yakının kayrılmasını istemiyoruz. Gerçekten kadınların sorunlarının
çözümü için uğraşacak kadın temsilciler istiyoruz. Sözleşmelerde
bizim de taleplerimiz yer alsın istiyoruz ve her şeyden önce eşitlik istiyoruz. Bunun için gece-gündüz,
yağmur-güneş demeden direniş
alanındayız. Burada bizimle beraber
olmak isteyen ama eşleri, babaları,
ağabeyleri izin vermeyen kadın arkadaşlarımız da var. Bizi arıyorlar
hep. Bizim mücadelemiz tüm kadın
işçiler için” dediler.
EN BASİT SORUNLARI BİLE
ÇÖZMEDİLER
Yaşadıkları her sorunu kendi başına çözmeye çalıştıklarını anlatan
6 yıllık başka bir kadın işçi “biz hiç
sendikamız var ve sorunlarımızı
çözer gibi hissetmedik o fabrikada.
Çünkü en basit şeyleri bile çözemediler ya da çözmediler. Güya kadın
temsilciler var ama onlar da sadece
hatlarda samimi oldukları kadınlarla
ya da delegelerle ilgileniyorlardı.
Bize ise hattın yanından geçerken
kuru bir ‘merhaba’ demenin ötesine
hiç geçmediler” dedi.
Fabrikada kadın ve erkek işçilerin aynı işleri yaptığını kaydeden
kadın işçi “erkek işi-kadın işi ayrımı
yok. Ben 2 sene boyunca fabrikanın en zor bölümünde pedestal bölümünde çalıştım. Erkek işçilerin
bile çalışmak istemediği bir bölümde. Elle 25 kiloluk bir parçayı
kaldırıp tezgahta montajını yapıp
hatta gönderiyordum. Sonucunda
belimde kayma oldu ve çalışamaz
hale geldim” diye konuştu.
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Hattın hızı sürekli arttığı ve yaptığı iş de ağır olduğu için 2 ay boyunca hat hızına yetişebilmek için
10’ar dakikalık çay molalarına çıkmadığını, yemeğini ise 15 dakika
da yiyip hattın başına geldiğini söyleyen kadın işçi şöyle devam etti:
“O kadar talep etmeme rağmen
yanıma destek elemanı vermediler.
Ben annemi kaybettim yalnız yaşıyorum. O zaman abimi de dershaneye yolluyordum. Dayandım,
dayandım. Ama belim de bu hale
gelince artık canıma tak etti. Baktım beni bu hattan almıyorlar istifa

edeceğim dedim. Ancak ondan
sonra bölümümü değiştirdiler. Biz
bunları yaşarken sendikacılar ortalıkta bile yoktu.”
İki kez Türk Metal tarafından organize edilen ‘kadın işçi kurultayı’na da katıldığını söyleyen kadın
işçi “Adı kurultay aslında ben de
dahil herkes oraya 3 gün de olsa
fabrikadan uzaklaşmak, dinlenmek
için gidiyor. Orada da yine hep sendikacılar konuşuyor, üstelik hepsi
de erkek, kadın delegeler denilenlerin de eline konuşacakları metni
yazıp veriyorlar. Orada hiçbir sorun

konuşulmuyor. Gidiyorsun, eğleniyorsun, geliyorsun” diye konuştu.
Hiçbir toplusözleşme döneminde kadın işçilerin sorunlarının
tartışılmadığını, taleplerinin dikkate
alınmadığını söyleyen kadın işçi
“Çocuk yardımı veriyor fabrika o da
yine bir kadın arkadaşımızın çabası
ile oldu. Zaten kadın işçi sayısının
neredeyse 500 olduğu bir fabrikada kreş açmak zorundalar. Kreş
açmadılar çocuk bakım yardımı veriyorlar o da zaten sözleşmede
yazmıyor. Yani o parayı da sendika
almadı” dedi.

Kadınlardan metal işçilerine destek
7 ülkeden 7 kadın örgütünün bir araya geldiği
uluslararası ReMade ReLive projesi çerçevesinde
gerçekleşen buluşmalara bu kez Göçmen Kadınlar
Birliği ev sahipliği yaptı. Projenin Frankfurt’ta gerçekleşen buluşmasına Türkiye, Yunanistan, İngiltere,
Hollanda, Litvanya ve İtalya’dan kadın örgütleri
temsilcileri ve projenin gerçekleşmesine katkı sunan
kadınlar katıldı. Kullanım süresi sona eren tekstil
ürünlerinin geri dönüşüm ile yeniden işlenmesini hedefleyen proje kapsamında üretilen eserler sergilendi ve satışa sunuldu.
Uluslararası serginin açılışında kadınlar Türkiye’nin farklı fabrikalarında direnen metal işçilerini taşıdıkları dövizlerle ve attıkları sloganlarla
desteklediler.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Göçmen
Kadınlar Birliği’nden Zehra Ayyıldız, projenin amaçlarına değindi ve GKB’nin çalışmaları hakkında bilgi
verip, dünyanın birçok ülkesinde kadınların daha iyi
yaşam ve çalışma koşulları için verdikleri mücadeleleri ve ayrıca Türkiye’de metal işçilerinin direnişlerini
selamladı.
reMade reLive! (tekstilde geri dönüşüm ve yeniden yaşatma) proje çalışmaları, AB ve Ulusal Ajansların “Hayat Boyu Öğrenme” programı ortaklığında
sürüyor. Projenin amacı, aile içi şiddete uğramış,
işsiz, 30-50 yaş aralığında kendi ayakları üzerinde
durmak isteyen kadınların, proje kapsamında gördükleri eğitimle yaşamlarını sürdürebilmelerine yardımcı olmaktı.
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Kürtaj meselesi ve Norveç örneği

DENiZ ALAN HELD

H

er ne kadar cenin, kadının vücudunun
içinde olsa da, başka birçok kişi henüz
dünyaya gelmemiş bir insan hakkında
kendinde söz hakkı görebiliyor.

Özellikle dini otoriteler kürtaj konusunda oldukça katı. Katolik Kilisesi kürtaj konusunda verdiği kesin fetvalarıyla tanınıyor. Vatikan‘a göre
tecavüz, ensest ve sosyal veya ekonomik sebepler kürtaja mazeret değil. Yalnızca annenin hayatı
tehlikedeyse kürtaj yapılabilir. Bunun dışında, kim
kürtaja dahil olmuşsa günahkar addediliyor.
İslam‘da da özürsüz çocuk aldırmak günah olarak
kabul edilmiş.
Bugün Avrupa ülkelerinin çoğunda, kadınlar ilk
üç ay içinde kendi kararlarıyla kürtaj olabiliyor, üç
aydan sonra ise hastane kararı almaları gerekiyor.
Afrika’nın hemen hemen tamamında ve Latin
Amerika ülkelerinin çoğunda ise ağır kürtaj yasaları yürürlükte. Nikaragua, Şili, Dominik Cumhuriyeti, Nikaragua, Umman, El Salvador, Haiti,
Hondras, Surinam gibi ülkelerde kürtaj olmak kanunen yasak. İrlanda, Malta ve Polonya en ağır
kürtaj kanunları uygulayan Avrupa ülkeleri.
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Ne var ki hiçbir konuda olmadığı gibi, yasaklar
kürtaj konusunda da çözüm getirmiyor. Dünyadaki en yüksek tecavüz oranları en katı şariat kurallarının uygulandığı ülkelerde görüldüğü gibi,
büyük çoğunluğunun yasadışı olarak yapıldığı ülkelerde kürtaj oranında bir düşüş henüz kaydedilmedi. Öte yandan kürtajın serbest olduğu Güney
Afrika Cumhuriyeti, kürtaj oranının en düşük olduğu ülke. Ayrıca dünyada tehlikeli ve sağlıksız
kürtajların yüzde 98’i gelişmekte olan ülkelerde
yapılıyor. Her yıl Afrika’da 29.000, Asya’da ise
18.000 kadın gizli kürtaj yapılırken hayatını kaybediyor. Gelişmiş ülkelerdeki kürtaj oranı ise
1995’teki yüzde 36 seviyesinden, 2008’de
yüzde 26’ya düşmüş.

Norveç’in Kürtaj’a bakışı
Norveç, nüfusu düşük bir ülke. Devlet birimleri
nüfusu artırmak için birçok çalışma yapıyor.
Evlat edinmek kolaylaştırılmış. Eğitim, sağlık ve
birçok konuda danışmanlık hizmetleri ücretsiz ya
da çok ucuz. Norveçliler de kalabalık aileleri seviyor.
Cinsellik eğitiminin medya ve okullarda yaygın
ve açık bir şekilde verildiği Norveç’te gençler cinsel hayatlarını özgürce yaşayabiliyor ve cinsel yönelimlerini saklama gereği duymuyorlar. Yani aile
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veya mahalle baskısı yok. Çocuklar ergenliklerinin ilk
yıllarında ailelerinin bilgisi dahilinde cinsellik yaşayabiliyor, evlenmeden çocuk sahibi olabiliyorlar. Yani kürtaj alternatifi diğer ülkelerden daha az gündeme
geliyor.
Norveç’te, farklı ve katı bir ülke kültürüne ait değilse, erken yaşta ailesinin rızası dışında hamile kalan
bir genç, normal şartlarda kürtaj olmayı ya da kendine
zarar vermeyi düşünmüyor. Eğitimine kısa bir süre ara
vererek ailesinin desteğiyle ve devlet rehberliğinde
sağlıklı bir şekilde çocuğunu büyütebiliyor. Çocuk bakımının devlet tarafından desteklendiği ve bir yıla
kadar uzayan ücretli doğum izinlerinin alınabildiği Norveç’te yetişkin yaşlarda görülen beklenmedik hamileliklerde de kürtaj pek düşünülmüyor. Kürtaj kararı
çoğunlukla ceninde bir sorun olduğu zaman bir alternatif oluyor. Tartışmalar da işte tam bu noktada başlıyor.
Dünyanın en zengin ve insan hakları uygulamalarında en ileri ülkelerinden biri olan Norveç’te de birçok
kişi kürtajın ülkede tamamen yasaklanması taraftarı.
İnsan haklarına gösterdiği hassasiyet ve hoşgörü geleneğiyle tanınan Norveç’te birçok kişi toplumda herkese yer olması gerektiği için kürtajın
Seçme Toplum fikrini güçlendirdiğini
ve bunun da “senden farklı olanın
yaşamaya hakkı yoktur” söylemindeki Adolf Hitler mantığıyla özdeşleştiriyor.
Norveç’teki kürtaj karşıtı
diğer argümanlar şöyle
sıralanabilir:
• İnsan doğarken mükemmel mi olmalı? Kime, neye göre
mükemmel?
• Teknolojinin
hızla geliştiğini düşünürsek, hastalığın daha
sonraki yıllarda bulunacak bir yöntemle tedavi
edilmesi mümkün olabilir.
• Herkesin hayatı
saygıdeğerdir ve herkese
yaşama şansı verilmelidir.
Ayrıca birçok politikacı standart sağlık ölçülerinde olmadığı için
bir ceninin hayatının sonlandırılmasının,
aynı sağlık sorunlarıyla yaşamakta olan diğer
insanları rencide edeceğini ve kendilerini dışlanmış
hissedeceklerini gündeme getiriyor.
Seçme Toplum yaratmak istemeyen Norveç, kanunlarını da bu yönde güçlendiriyor. Ülkede engelli çocuğu olan aileler devletten maddi manevi büyük
yardımlar alıyor. Bu aileler ve engelli çocuklar birçok
ayrıcalığa sahip oluyor. Devlet eliyle yapılan kürtaj uygulaması da kadını kararından vazgeçirmeye yönelik.
Kürtaj tıbbi müdahale ile yapılmıyor, kadın hap kullanarak cenini kendisi evde düşürüyor. Düşürme işlemini
evde canlı olarak yaşayan bazı kadınlar ciddi psikolojik
sorunlar yaşıyor. Ayrıca Norveç’te devlet hastaneleri
hamile kadınlara en erken 16. haftada ultrason randevusu veriyor. Dolayısıyla 12. hafta aşıldığı için cenin
artık insan olarak tanımlanıyor. 16. haftada ceninde
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sorun tespit edilirse, aileye engelli bir çocukla yaşayabilme yolları öğretilmeye başlanıyor.
Bugün hala özellikle kas ve kemik ile ilgili bir hastalık taşıyan ya da kromozom bozukluğu olan ceninlerin
çoğunda kürtaj seçeneği değerlendiriliyor Norveç’te.
Fakat “Seçme Toplum” tartışmaları sonucunda Down
sendromu artık mazeret olarak kabul edilmiyor.
Çünkü Down sendromuna sahip kişilerin özel insanlar
oldukları ve gerekli koşullar sağlandığında mutlu ve
herkes gibi yaşayabildikleri kabul ediliyor. Norveç’te
Down sendromlu birçok insan çeşitli işlerde çalışıyor
ve toplumda yabancılık ya da ayırımcılık hissetmiyor.

Benim bedenim benim kararım
Bir kadının kürtaj kararı alması belki de hayatının
en zor kararlarından biridir. Çocuğun masraflarını nasıl
karşılayacağını, mutlu edip edemeyeceğini, sürekli bakıma ihtiyacı olan bir çocuk doğurduğunda kendisi öldükten sonra yakınlarına bırakacağı yükün adil olup
olmayacağını zaten günlerce düşünmüş olan kadın, bu
kararı alırken sonuçlarını zaten hesaplamıştır. Çocuk
doğuramayacağına karar veren kadın yasak da olsa,
önüne engeller de çıksa, yasal ve güvenli olmayan yollarla kürtaj ya da düşürme
yöntemine hayatı pahasına teşebbüs edebilir. Bu yüzden bu konu
kadının ve doğacak çocuğun
psikolojisi üzerinden tartışılmalıdır.
Etik olarak, ceninin de
bir insan olduğu düşüncesiyle kürtajın cinayet olduğu iddia edilebilir. Fakat
başka bir ortamda yaşaması neredeyse imkansız
olan cenin, mantıken kadının bedeninin bir parçasıdır. Dolayısıyla karar,
kadının özel hayatıyla ilgilidir. Bu konuyla ilgili vicdan
hesaplaşması da toplumun
değil, kadının kendi meselesi
olmalıdır.
Özellikle muhafazakarlığın yoğun olduğu ülkelerde kürtaj yasaları kadına
“çocuk yapmak istemiyorsan sevişmeyeceksin”
mesajını verme üzerine inşa edili. Halbuki her kadın
kendi bedeni üzerinde kendi kararını şiddet ve ayırımcılığa maruz kalmadan verebilirse kadın – erkek eşitliğinden bahsedilebilir.
Norveç’te kürtaj yasağını savunanlar herkesin yaşamaya eşit hakkı olduğunu, bu yüzden sağlıklı ya da
sağlıksız her cenine yaşama hakkı tanınmasını savunuyorlar. Peki inisiyatifimiz dışında bize verilen
“yaşam” bir hak mıdır? En büyük hakkın “özgürlük”
olduğunu ve bir ceninin dünyaya gelip gelmeme özgürlüğünü kullanabilme zekasına henüz erişmediğini
düşünürsek, bu karar çocuğa hayat veren annenin olmalıdır.
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Başka
şansımız yok!
Fransa DİDF YK üyesi ve Evry Kadın
Grubu üyesi Rukan Kabaçalman ile
Fransa’da yaşayan kadınların sorunları ve
talepleri üzerine konuştuk. Ve gördük ki
ülkeler değişse de, kimi ayrıntılar ya da
rakamlar farklı olsa da sorunlar da sorunlara karşı çözümler de özünde aynı.

Pe l i n Ş e ne r: F ra n sa ’d a ka dı nl a r ı n ç a l ış m a
k o şul l a r ı n a sı l ?
R u k a n K a b a ç a l m a n : Fransa’da da tıpkı dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi kadınlar kısa süreli/
Part Time işlerde çalışıyor. Üstelik çalışma koşulları giderek daha da güvencesiz hale geliyor. Fransa’da çalışan kadınların yüzde 83’ü kısa süreli işlerde çalışırken,
yine kadınların yüzde 59’u süreli iş kontratlarıyla çalıyor. Kadınlar ve çocuklar yoksulluk içinde yaşıyor. Üstelik kadınların birçoğu çalışmasına karşın yoksul zira
birçoğu asgari ücretten daha düşük ücret alıyor. Kadınlar aynı işi yapmalarına karşın erkeklerden yüzde
27 oranında daha düşük ücret alıyor ve kadınları yaşlılıkta da yoksulluk bekliyor. Emekli kadınlar erkeklerin
aldığı maaşın ancak yarısını alabiliyor. Rakamlar bu
kadar kötüyken, çalışma saatleri esnekleştirilip, iş
kontratları kötüleştirilirken, kısmi çalışma dayatılırken
kadınların mücadele etmekten başka şansı da kalmıyor. Göçmen kadınlar da bu durumdan ziyadesiyle etkileniyor. İşsizlik oranları daha yüksek, düşük ücretli
işlerde çalışıyorlar ve ayrımcılıktan da nasiplerini alıyorlar.

S o r unl a r h e r y er d e a yn ı sa n ı rı m . T a sa r ru f
p o l i t i ka l a r ı , e sn ek ça l ı şm a , d üşük üc r e t le r …
Aynen öyle. Fransa'da Ekonomi Bakanı Emmanuel
Macron tarafından hazırlanan “Macron Yasası” diye
ifade edilen kemer sıkma politikaları aslında hem kadınları hem de halkı çileden çıkardı. Kamu harcamalarında kısıtlamalar öngören yasa büyük dağıtım
şirketleri ve alışveriş merkezlerinin pazar günleri açık
olma sürelerini de uzatıyor. Özellikle perakende sektöründe çalışanların yüzde 80’ini kadınlar oluşturuyor.
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Ç a l ı şm a ya ş a m ı nd a ki d ur um ç o k p a r l a k
g ö rün m üy o r. P ek i p o l i t i k v e so sy a l y a şa m d a
i ç a çı c ı ge l i şm e l e rd e n sö z e d e bi l i r m i yi z ?
Ne yazık ki hayır. Kadınların halen politik yaşamda
yer almaları çok zor. Temsil oranları ise henüz çok

geri. Yapılan araştırmalar halen ev işlerinin yüzde
80’ini kadınların üstlendiğini gösteriyor. Babalık izni
2002’den beri yürürlükte ama bu izni kullanan babaların sayısı ne yazık ki az. Eğitim gören kadınların yüzde
56’sının yüksek düzeyde diplomaları olmasına karşın
patronların tercihi erkeklerden yana oluyor. Aynı işi
yapabilecek düzeyde eğitimi olan kadın ve erkeklerin
başvuruları yüzde 90 oranında erkeklerin lehine sonuçlanıyor.

İç ka r a r tı c ı . Bü tü n A vr up a ’ d a k a d ı na y ö n el i k ş i d de t l e i lg i li r a ka m l a r da ür kü tü cü bo y ut l a r d a . F r a nsa ’ d a na s ı l ?
Fransa’da da korkunç. Fransız İstatistik Kurumu INSE’nin araştırmaları 2010 ve 2011 yıllarında toplam 1
milyon 200 bin kadının fiziksel ve cinsel şiddete
maruz kaldığını ortaya koyuyor. Her yıl 220 bin kadın
aile içi şiddet görüyor ve yalnızca üçte biri polise başvuruyor. İçişleri Bakanlığı 2012 yılında 148 kadının
aile içi şiddet nedeniyle katledildiğini söylüyor. Sığınma evleri yetersiz, önlemler yetersiz. Hükümetler
bu durumu değiştirmek için hiçbir şey yapmıyor. Üstelik daha önce Ulusal Meclis’ten geçen ve fuhuş müşterilerini cezalandırması planlanan yasanın yeni haliyle
‘müşterileri koruyan’ bir hal alması dikkat çekiyor.
N e o l a ca k p e k i ? Bu gi d i şe ta m a m m ı ,
devam mı?
Yaşadığımız sorunlar ortada. Sorunlara karşı tepki
göstermekten başka çaremiz yok. Ya bu koşullarda
yaşamaya ve çalışmaya razı olacağız ya da daha iyisini hak ediyoruz diyerek mücadele edeceğiz. Biz de
tam bu nedenle Mayıs ayının ortasında iki günlük bir
buluşma gerçekleştirerek kadınların mücadele tarihini,
Fransa’da yaşanan sorunları ve bu sorunlara karşı mücadeleyi tartıştık. Bu buluşmada kadın olarak, işçi olarak, göçmen olarak yaşadıklarımızı, deneyimlerimizi
aktardık ve kadınların ancak örgütlenerek bu sorunların üstesinden gelebileceğinin altını bir kez daha çizdik. Zira başka şansımız yok.
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Çünkü bunu hak ediyoruz!
rinde çalışanların emeklerine saygı
duyduklarını!’ söylüyorlar. Ama duruma baktığımızda buna inanmak oldukça zor!

2

8 Mayıs'ta Frankfurt’taki
Ver.di mitinginde 28 yaşında, 5 yıllık yuva eğitmeni Anna Lena Styra bir
konuşma yaptı. Konuşmayı yuva çalışanlarının haklı taleplerini desteklediğimizi dile getirerek
yayınlıyoruz:
Sevgili meslektaşlarım, sevgili
grevdaşlarım ve elbette ki sevgili
anne ve babalar,
Ben 28 yaşındayım ve Rödermark’ta bir yuvada beş yıldır eğitmen olarak çalışıyorum. Her gün
yuvalarda karşılaştığımız sorunları
gördükçe, bunlara yetişemeyince ve
de sorunların giderek daha fazla arttığını görünce içim inanılmaz bir şekilde öfkeyle doluyor!
Yuvalardaki gruplar kalabalık, hazırlık yapma zamanımız çok az, özel
gereksinimleri nedeniyle hazırlık için
daha çok zamana gerek duyduğumuz birçok sorunlu çocuk var. Diğer
çocuklara da yetişmemiz gerekiyor,
her şeyin protokolünü yapmak zorundayız, stajyerleri yetiştirmek ve
veliler için de hazır olmak zorundayız!
Çalışma koşullarım ve bana sunulan olanaklar nedeniyle mesleğimi
gerektiği biçimde yapamadığım

zaman kendime, çocuklara ve annebabalarına karşı, kendimi elim kolum
bağlı hissediyorum ve bu yüzden
hem kızıyorum hem de üzülüyorum!
Ya zamanım ya da kapasitem olmadığı için kimi çocukların gerektiği
biçimde desteklenemediklerini görmek zorunda kalıyorum.
Geçen sonbaharda diğer meslektaşlarım gibi ben de, yeterli meslektaşımız olmadığı için, gücümün
sonuna kadar çalışmak zorunda kaldım. Bu genç yaşımda yuvadaki gürültüden kaynaklanan tinitus gibi
strese bağlı sorunlarla uğraşmak zorundayım. Baş ağrısı ve migren artık
yaşamımızın normallerinden sayılıyor. Uzun süre bu psikolojik ve vücudu yoran koşullarda çalıştığımız
için hasta oluyoruz.
Biz yuva eğitmenleri olarak çocukların sağlıklı gelişmeleri için çaba
gösteriyor, onlar için yaşam alanları
açıyor ve fırsat eşitliği sağlıyor ve
anne ve babalarıyla birlikte onların
geleceklerini ‘biçimlendirmeye’ çalışıyoruz!
Ama yaşadıkları ortamda zaman
ve mekan sorunları olan, onların özel
gereksinimlerine eğinilmeyen bu çocukları nasıl bir gelecek bekliyor?
Birçok siyasetçi, yerel yönetici ve
sorumlu insanlarla konuştuğumda
hepsi ‘sosyal ve eğitim hizmetle-

EMEĞE SAYGI NASIL OLUR?
Emeğe saygı nasıl belli olur?
Bunu hiçbir yerde göremiyorum: Ne
ücretlerimizde, ne yuvalardaki çalışma malzemelerimizde ne de toplumun kafa yapısında!
Emeğimin geleceğin değerini taşıdığını nereden göreceğim? Eğitim
işi şu anda yaşamsal bir iş durumunda! Biz eğitimciler toplumun
ygelecek bireylerini yetiştiriyoruz!
Bu koşullarda emekli oluncaya
kadar çalışabileceğimi hiç sanmıyorum, böyle giderse kendim yarı
yolda kalacağım!
Ben sağlıklı bir özgüvene sahibim
ve bunun bilinciyle hareket ediyorum. Biz kadın ve erkek eğitimciler
olarak, kendimiz için de sorumluluk
almak zorundayız! Eğer toplum geleceği için sorumluluk almak istemiyorsa, ben bu sorumsuzluk için ve
sermayenin paspası olarak kullanılmak istemiyorum!
İşte bu yüzden de artık pek
kimse bu mesleği öğrenmek istemiyor.
Bu konudaki düşüncelerin değişmesini talep ediyorum, yoksa bu
toplumun geleceğinin hiç de parlak
olmayacağını düşünüyorum.
Eğer yuvalardaki eğitmenler olmazsa ne yapacaksınız?
Anne babalar çalışmayıp, evde
çocuklarına mı bakacaklar? (...)
Şimdi baskı uygulama zamanı! Nihayet eğitmenler ayağa kalkıp isteklerini yüksek sesle haykırıyorlar!
Ama görünen o ki, uyguladığımız
baskı yeterli değil!
Greve devam etmek zorundayız
ve pes etmek yok!
Halen belki de ‘meseleyi henüz
kavrayamadıklarından’, davranışlarıyla kendi gerçekliklerini yansıtan,
yuvalarda çalışmaya devam eden
meslektaşlarımız bizimle dayanışma
içinde olmak zorundadırlar!
Bizim yerel yöneticilere gidip taleplerimizi anlatarak grevin bir an
önce bitmesi için velilerin dayanışmasına da gereksinmemiz var!
Güçlü olmak zorundayız!
Greve devam edeceğiz!
Çünkü biz bunu hak ediyoruz!
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Asıl Bayan Sizsiniz,
Biz Kadınız!

O

lur da bir gün 'bayan' kelimesinin şimdilerde kullanıldığı biçimine itiraz
etmeye kalktınız. Önünüze en sıklıkla sürülecek
karşı fikir „'bayan'ın nezaket sebebi
ile tercih edilen bir kelime olduğu,
sık kullanımında kötü bir niyet aramamak gerektiği" olacaktır. O yüzden biz de akıl yürütmemize bu
noktadan başlayalım.
Gerçekten de "erkek" ve "kadın"
kelimeleri salt iki farklı cinsiyeti betimlemek maksadı ile kullanıldıkla-
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rında bir sıradanlık da içerirler. Bu sıradanlık halinin de bazı durumlarda
uygunsuz olması muhtemeldir. O
durumlarda bu kelimelerin yerine
daha fazla saygı ve nezaket kastettiği kabul edilen başka ifadeler tercih edilebilir. Örneğin sokakta hiç
tanımadığınız bir kişiye "hey kadın"
diye bağıramazsınız. "Kadın" ve
'bayan' kelimeleri arasında yapmak
durumunda kalınan tercih örneğin
"sen" ve "siz" zamirleri arasındaki
türden bir saygı katsayısı farkı ise,
'bayan'ın o tür durumlardaki kullanımı aslen modern kentli yaşamın

bir gereğinden başka bir şey değidir.
Ama zaten bizim derdimiz de
"sayın baylar ve bayanlar" türü ifadeler ile değil. Daha doğrusu "bayan
kelimesi nezaket sebepli kullanılır"
diyenlerin gerçek kastı yukarıda
sözü edilen bir durumla ilgili değil.
Bizim 'bayan' kelimesinin yakın
dönemdeki sık kullanımının sebeplerinin izini sürerken kullandığımız çok
basit bir ölçeğimiz var: 'Bayan'ın
kullanıldığı her durumda dönüp karşı
cinsi betimlemek için hangi sözün
kullanılmış olduğuna bakmak; bay mı
erkek mi?
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Girizgahta paylaştığımız örnekler tam da bu testten geçemeyen
durumlardı. Çoğunun ortak noktası
iki cinsiyetin bahsinin geçmesi gereken bilimum halleri "bir erkek-bir
bayan" şeklinde ifade etmeyi seçmeleri idi.

Nezaket aslında niye?
Diğer bir deyişle bu 'bayan' kelimesinin yakın dönemdeki kullanılma biçimi herşeyden önce
dengesiz bir mesele. Bu da yukarıda bize sarfedildiğini söylediğimiz
"bayanın kullanımı nezaket gereği"
açıklamasındaki iyi niyet varsayımını çok kuşkulu bir hale getiriyor.
Şunu unutmayalım ki eğer son dönemde sadece 'bayan' bu kadar
sık kullanılır hale gelmişse ve eğer
sadece 'bayan'ın kullanımı bir nezaket meselesi olarak ifade ediliyorsa, o zaman burada asıl
kastedilen nezaketin bir cinsiyetinin olduğudur. Eğer 'bayan' kelimesi gerçekten bir nezaket
niyetinin ifadesi ise, demek ki bu
kelime başka bir kelimenin çağrıştırdığı bir kabalık halini örtmek için
tercih ediliyor. Ya da diğer bir deyişle mesele, 'bayan da değil asıl
onun yerine kullanıldığı diğer kelimede, yani kadın da düğümleniyor.
Bizim ifade etmeğe çalıştığımız
da asıl sorunun tam bu olduğudur:
"Kadın" kelimesinin, çeşitli sebeplerden, kullanımı ayıp, uygunsuz
olarak kabul edilmesi ve mümkünse kullanılmamaya çalışılması.
'Bayan' kelimesinin her kullanımı
(anlaşılan) aslında şöyle bir açılıma
maruz kalıyor: Bugünkü çağrışımları ile kadın kelimesinde ters bir
şeyler var, biz o yüzden o taraflara
hiç bulaşmamak, kadın gibi „kirlenmemiş“ ama aynı anlama gelebilecek bir başka kelimeyi tercih
edelim. Yani 'bayan'ın her kullanımı aslında "kadın"ın kullanılamazlığının da bir onayı.
Kendisini savunmaya geçip
"benim 'bayan' derken öyle bir niyetim yok" diyeceklere çok uzatmadan cevap verelim. Buradaki
mesele "toplumsal bilinçaltı" dediğimiz duruma bir örnek. Yani biz
sizin her 'bayan' deyişinizde aklınızdan uzun uzadıya "aman kadın
demeyeyim, o uygunsuz bir laf,
'bayan' derken öyle kötü çağrışımlar yapmış olmuyorum" diye geçir-
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diğinizi iddia etmiyoruz. Bizim asıl
sorun olarak gördüğümüz şey
"kadın" kelimesinin kolektif biliçaltında gözle görülmez bir biçimde
"kirlenmiş" kabul edilmesi. Bu durumda kişinin hesabına düşen de
kadın kelimesini kendi başına temizleyemeyeceğini belli belirsiz
hissedip, kendini aynı anlama gelecek başka bir kelimeye doğru yönlendirmesi. Ve tekrar edelim bunlar
çok çok hızlı, üzerine akıl yürütmeden yapılıverilen şeyler.
'Bayan'ın son beş-altı yıldır seyrettiğimiz inanılmaz yükselişi tam
da böyle bir süreç. Bizim çağrımız
işte bu üzerine düşünmeden ama
giderek daha çok yaptığımız 'bayan'a meyil etme haline bir ışık
tutmak, bunu yaparken neyi ve
niye tercih ettiğimizin adını koymak.

Bayan mı, kadın
diyememek mi?
O yüzden biz öncelikle bu
'bayan' hadisesinin adını doğru
koymak istiyoruz. Burada bizim
asıl gördüğümüz şey Türkiye'nin
gittikçe daha yaygınlaşan bir biçimde kadın diyemez hale geldiğidir. Peki ama niye? Biz Türkiyeli’ler
neden kadın diyemez olduk? Kadın
kelimesini Türkçe'de "kirleten"
nedir? 'Bayan' kelimesinin yaygın
kullanımı ile ilgili asıl tartışılması
gereken kanımızca bu.
Yukarıdaki sorunun illa ki tek ve
kesin bir cevabı yok. Ama tabi
kendimizce bildiklerimizden ve
çevremizde duyduklarımızdan elimizde bazı ipuçları var. Genel bir
ifade ile mesele "kadınlık" halinin
salt bir cinsellik ile özdeşleştirilmesi, bu durumun da bazı insanlar
için 'kadın' kelimesinin öyle olur
olmaz her cümle içinde kullanılmaya uygun olmayan çağrışımlar
yapması gibi görünüyor.

Kadınlar, kızlar, erkekler,
oğlanlar
Bazılarına göre mesela 'bayan'
kelimesi Türkçe'de yaptığımız "kızkadın" ayrımını bertaraf etmenin
bir yolu. Tekrar erkeklik halleri ile
bir karşılaştırmaya girelim. Bir kere
"oğlan-erkek" ayrımına baktığımızda benzer çağrışımlar orada

çıkmıyor karşımıza. Dahası "kızkadın" ikileminin asıl tehlikeli suları
denklemin "kadın" tarafı iken, karşı
yakada durum tam tersi. Orada
daha olumlanan kelime işin "erkek"
kısmı. Yaşı çok da büyük olmayan
öğrencilerimize "size oğlan diyebilir miyiz?" diye sorduğumuzda gülüşmelerle karışık "estağfurullah"
cevabını aldık mesela. Gene bir
denksizlik durumu söz konusu burada; erkeklerin oğlanlıktan ilk fırsatta kurtulmaları gerekir iken,
kızların ancak çok ve çok dikkatli
kadınlığa geçmesi lazım.
Velhasıl anlaşılan o cenapta
"oğlan" kelimesi ancak 5 yaşından
küçük kişilerden bahsederken
uygun olabiliyor. Onun dışında dil o
taraftakilerin neredeyse istisnasız
erkek doğup erkek ölmesine izin
veriyor. Keşke bizim cephede de
durumlar aynı olmuş olsaydı.
Keşke kadınlar da kadın doğup
kadın ölebilseydi. Ya da hadi diyelim illa bir eşik lazım, o zaman da
kız ifadesi sadece örneğin "kadın
cinsiyetinden ve yetişkin olmayan
insan kişi"yi betimlemek için kullanılsa, aradakı eşik sadece bir yaş
ve yetişkinlik farkını ifade etmek
niyetinde kalabilse idi.
Ki yadsıyor görünmeyelim,
"kız" kelimesinde tabi ki bir yaş
göndermesi de var. Ama mesele
söz konusu ayrımın sadece o noktada kalmaması. Ondan sonra
yaşın ilerlemesinin cinsellikle ilgili
bazı olgunlaşmaları da içerdiği
kavramlaşması bulaşıyor kelimeye.
Yukarıda "kız-kadın" arasındaki
eşik diye bahsettiğimiz şey de işte
bu. Bu eşiğin dilde bu kadar net
olarak belirlenmesi onu hepimizin
ister istemez geçmek zorunda kaldığımız anlamına geliyor.
Bu eşiğin tam olarak hangi noktaya kurulduğu sorusunun ise tek
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bir cevabı olması gerekmiyor. Adına
isterseniz "evli mi değil mi", ister
"cinsellik yaşamış mı yaşamamış
mı", ya da belki "bakire mi değil mi"
eşiği deyin. Meselenin daha mühim
kısmı dilin erkekleri değil ama kadınları bir çeşit cinsellik referansı ile
kategorize etmek zorunda hissetmesi ve dahası kendinde bu hakkı
görmesi. O eşiğin aşıldığı bilgisi dil
üzerinden deklare edildiğinde aynı
kişinin bir anda başka bir gözle görülebileceği mesajı da iletilmiş oluyor. Ve işte bu yüzden biz de
birbirimize kadın diyemez oluyoruz;
tanımı gereği zaten „kirlenmiş“ olan
kadın kelimesi, onu taşıyacak herkesi de kirletme tehditinde bulunuyor. Biz de göz göre göre
sevdiğimiz ya da saydığımız birilerine bunu yapamayacağımız için alternatif 'bayan'a meylediyoruz.

Bayan ya da Ms.
'Bayan' kelimesinin Türkçe'deki
"kadın-kız" ayrımından kurtulmak
için iyi bir ara yol olduğunu savunan
görüşün kullandığı bir örnek İngilizcedeki "Mrs-Miss-Ms"in sıfatlarının
geçirdiği evrim. Kısaca açıklayacak
olursak İngilizcede daha önceleri
evli olmayan kadınlar icin Miss, evli
olanlar için ise Mrs. sıfatları kullanılırdı. Bugün ikinci dalga feminizm
olarak adlandırdığımız 1960 ve
70'li yıllarda ise kadınlar bu çeşit bir
kategorizasyona itiraz ettiler. İlk
kez 1961'de Sheila Michaels tarafindan icat edilen Ms. kelimesinin
kullanımı bu sebeple zaman içinde
feminist kadınlar arasında yaygınlaştı ve Miss/Mrs ayrımını ortadan
kaldırmak amacıyla benimsendi.
Ms.'in tarihinden 'bayan'a baktığımızda dikkat etmemiz gereken
çok önemli bazı farklar var. Unutmayalım ki İngiliz dilindeki bu değişiklik dönemin feminist
mücadelesinin sonucunda kadınların
kendilerinin yaptığı talepler sonucunda gerçekleşti. O dönemde kadınların Ms'in kullanımını talep
etmelerinin kısaca şöyle bir açılımı
vardı:
1) Bir kadının medeni durumu
sadece o kadını ilgilendirir. Özellikle
de karşı cinsin medeni durumunun
hiçbir biçimde ifade edilmediği gözönüne alındığında, sadece kadınların medeni durumlarının dilde ifade
edilmesi beklentisi doğrudan kadın-
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lara karşı yapılan bir harekettir.
2) Kadının evli olduğunun dil
üzerinden işaretlenmesi kadının asıl
kimliğini kocası üzerinden edindiği
anlamına gelir. Oysa kimlikler başkalarından türevsel olarak edinilmez, kişinin kendisine aittir. Hiçbir
kadın salt kocasının eşi değil, her
zaman pek çok şey ama en önemlisi daima kendisidir.
Tekrar hatırlatalım, yukarıdaki
itirazlar bundan 30 küsur yıl once
İngiliz dili kapsamında yapılan "MissMrs" ayrımına getirilen eleştiri ve
sorgulamaların özeti. Burada vurgulanması en önemli nokta MissMrs.'den Ms.'e geçişin tabanın
talebi ile olmuş olması. Türkiye örneğine geri dönecek olursak biz
şahsen Türkiye'de kadınların "bize
'kadın' demeyin, 'bayan' deyin"
diye ayaklandığını, böyle bir talepte
bulunduğunu duymadık, görmedik.
Ki buna rağmen ifade edelim tartışmaya girdiğimiz bazı kişilerin iddasına göre onların 'bayan'
kelimesini tercih etmelerine sebep
olan şey bazı kadınların kendilerine
'bayan' denmesini tercih etmeleri
imiş. Yukarıda ifade ettiğimiz
"kadın-kız" ayrımı bazen kadınları
öyle bir kıskaçta bırakıyormuş ki kişinin bu tür bir gerilimi (mesela diyelim yaşı geçkince ama
evlen(e)memiş bir kadının durumunda) bertaraf etmek için
üçüncü bir ifade olarak 'bayan' kelimesini tercih ettiği oluyormuş.
Eğer gerçekten kendisine kadın
denmesinden özellikle hoşlanmayan
bazı kadınlar varsa -ki biz rastlamadık ama olabilir de- sırf bu olasılık
bile bu duruma isyan etmek için yeterli bir sebeptir. Burada tekrar İngilizce ve Türkçe örnekleri
arasındaki farkın altını çizelim. İngilizce'deki Ms. kelimesine geçiş, tabandan gelen toplumsal bir
hareketin kadınlık durumunu maruz
kaldığı ayrımcılıktan kurtarmak için
yaptığı bir hareketin eseri. 'Bayan'ın
yükselişi ise kadınların bir toplumsal
hareket halinde ortaya koyduğu bir
talebin değil, tam tersine erkek
egemen bir zihniyetin dile sızmasının sonucu. Böyle bir durumda bazı
kadınlar da bu dili, tıpkı yukarıda
ifade ettiğimiz gibi yaptıklarının çok
da bilincine varmadan içselleştirip,
normalleştiriyor olabilir. Ama bu

durum 'bayan'ın kullanımının yaygınlaşmasının kadınların isteği ile
değil kadınlara rağmen gelişen bir
süreç olduğu gerçeğini değiştirmez.

Sonuç olarak
Özet mahiyetinde yineleyelim.
Burada itiraz ettiğimiz bir Türkçe'nin yanlış kullanımı durumu değil.
Burada bizim kastımız dilin aslen bir
zihniyet dünyasının yansıması olarak görülmesi gerektiği. 'Bayan' kelimesinin kullanımı aslında bir
seviyede buzdağının görünen yüzü.
Bir ayna 'bayan' ve bize Türkiye'deki kadınlar ve kadınlık algısına
ilişkin bir sürü şeyi gösteriyor. Bizi
asıl dertlendiren da o aynadan bize
yansıyanlar zaten.
Ama bu şu demek de değil; Türkiye'deki kadınlığa ilişkin algı zaman
içinde düzelirse 'bayan' kelimesinin
çarpık kullanımı da bu süreçte kendiliğinden düzelir, yani bekleyelim
yeter. 'Bayan' hem bir semptom
ama hem de kendi içinde bir sorun
aynı zamanda. Çünkü kelimenin bu
çarpık, düzeltilmeden kullanımı o altındaki daha büyük sorunu (kadınlık
eşittir bir uygunsuzluk, bir ağıza
alamama hali, bir çeşit cinsellik çağrışımı) da bir yandan besliyor, büyütüyor, yeniden üretiyor. 'Bayan'
kelimesinin gereksiz her kullanımı
aslında yukarıda ifade ettiğimiz meseleyi de normalleştiren, üzerini
örten bir araç haline geliyor.
İşte bu yüzden bu mesele önemsenmeli ve üzerine gidilmelidir. Bu
işin tek bir çaresi vardır , o da
"kadın" kelimesine sahip çıkmak.
Çabamız onun kendi içerdiği anlam
(xx kromozomu ile doğmuş her
insan) dışındaki her türlü çağrışımdan arındırılmasıdır ki kadınlık (xx
kromozomu ile doğan insanların hayatları boyunca başlarına cinsiyetleri ile alakalı olarak gelen her türlü
sosyal ve kültürel durum) adına
verdiğimiz çeşitli mücadeleleri sürdürebilelim. Biz erkeklerin bizi erkek
bakışının nesnesi, ikinci sınıf kişilikler haline getiren samimiyetsiz nezaket sözcüklerini değil, sadece
kadın olmayı istiyoruz. (BB)
* Bu yazıyı bayandegilkadin.com
sitesinden alıntıladık.
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Kadının payına ‘hiç’ düştü
ÖZGE KURU

K

ısaca BM Kadın olarak
bilinen Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi, son
açıkladığı raporda küresel ekonomi politikalarının tüm dünyada
ilk önce kadınları vurduğunu
açıkladı. Bu ekonomik politikaların tekrar gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanan raporda
kadınların erkeklerden daha fazla
çalıştığı ancak erkeklere oranla
ortalama yüzde 24 daha düşük
gelir elde ettiği, emekli maaşı
alma ihtimallerinin de erkeklerden az olduğu belirtildi.
YASAL DÜZENLEME GEREKLİ
‘Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların
Güçlendirilmesi’ ismi verilen çalışmanın sonuçları ‘küresel refah’
ile ücret adaletsizliğinin arasındaki farka da dikkat çekiyor: BM
raporunda ‘daha önce yaşanmamış küresel zenginlik’ sürerken
böylesi bir zamanda cinsiyet ayrımcılığının ne kadar incitici bir
hal aldığına işaret ediliyor. Raporda dünyada milyonlarca kadının kalitesiz ortamlarda ve
düşük ücretlerde istihdam edildiği vurgulanırken; temel sağlık
bakımlarından mahrum, temiz su
ve rehabilitasyon sistemlerinden
uzak kaldığı belirtiliyor. Hükümetleri, iş yerlerinde kadınları
korumak üzere yasaları sıkılaştırmaya ve erişilebilir sağlık ve
çocuk bakımı hizmetleri sunmaya çağıran rapor, bunun yoksulluğu da azaltacağına işaret
ediyor.
TÜRKİYE’DE YÜZDE 75 FARK
Rapora göre özellikle Avrupa
ülkelerinde 2008 yılında yaşanan
krizin ardından hükümetlerin
kemer sıkma politikası esnasında
kadınlar erkeklere oranla daha
fazla mağdur oldu. Evi geçindirmenin yükü kadınların ve kız çocuklarının sırtına daha fazla
binerken cinsiyet eşitsizliği konusunda halen en önemli sorun
ücretlerde yaşanıyor. Yaşam kalitesi ve insan hakları açısında
dünyada ilk sıralarda yer alan
İsveç ve Fransa gibi ülkelerde
dahi kadınlar hayatları boyunca
erkeklere oranla yüzde 31 daha
az kazanabiliyor. Rapor bu ora-

nın Almanya’da yüzde 49’lara,
Türkiye’de ise yüzde 75’lere çıkabildiğini gösteriyor Kadınların
çalışma yaşamında yaşadığı tek
sıkıntı rakamlara bağlı değil. En
az 34 ülkede işyerinde cinsel tacize karşı yasanın bulunmadığı
bir ortamda binlerce kadın mağdur oluyor. Avrupa Birliği’nde
yönetici konumunda çalışan kadınların yüzde 75’i işyerinde cinsel tacizin bir şekliyle
karşılaştıklarını belirtiyor.

LATİNLER AİLE İÇİ ŞİDDETE ‘ARTIK YETER!’ DİYOR
ABD’de aile içi şiddete en çok uğrayan kesim olarak bilinen Latin kadınlar şiddete “Artık Yeter” diyor. Ülke çapında yapılan bir anket çalışmasının sonuçlarının ardından ilk kez aile içi şiddetin ve cinsel tacizin sona
erdirilmesi için ‘NO MAS’ yani ‘Artık Yeter’ adlı bir kampanya başlatıldı.
Anket sonuçlarına göre Latin kökenli kadınların yüzde 56’sı aile içi şiddete uğramış birini tanıyor ve her 4 Latin kadından biri cinsel tacize uğramış birini tanıyor. Şiddet ve istismar mağdurlarını tanıyan kadınların
yüzde 60’ı ise duruma müdahale etmiş. Ancak ABD’de Latin vatandaşların sınır dışı edilme korkusuyla her ne sebeple olursa olsun devlet kurumlarına başvurmaktan kaçındığı biliniyor. Yine de kendilerine ya da aile
bireylerine yönelik şiddet korkusu gibi başkaca sebeplere rağmen ankete
katılanların üçte biri “mağdur kişiye yardım etmek için kendilerini hiçbir
şeyin durduramayacağını” söylüyor. Anket, Latin kadınların şiddete uğramaları halinde yardım talep ederken ne tür zorluklarla karşılaştıklarını da
göz önüne sermeyi amaçlıyor.
HAMİLE GÖÇMENLERİN UZUN YOLCULUĞU
Somalili bir kadının Libya’ya yürüyerek gitmesi 7 ay sürmüş. 6 bin
500 kilometre yol demek bu. Buradan da Akdeniz’i geçmeyi umut ediyor
böylece bebeği Avrupa’da doğmuş olacak. Ama oraya ulaşamadı. Kuzeye
doğru giderken tutuklandı ve şimdi Tripoli dışındaki kampta tutulan 350
göçmenden biri. Baskıdan kaçan başka hamile kadınlar da Libya’ya geldi,
birçoğu bitmek bilmeyen çatışmalardan kaçıyor. Erkek göçmenler gibi kadınlar da yolculuğun son etabını geçmek için tıka basa dolu teknelerde
hayatlarını riske atıyor.
ÇOCUKLAR TEK BAŞLARINA
Libyalı yetkililer çıkmazda. CNN’e konuşan hapishane sorumlusu bu insanları eve gönderme, hapse atma ya da serbest bırakma konusunda bir
sistem olmadığını itiraf ediyor. Aslında bir anlamda şanslı sayılırlar. Hapislik durumu sonsuza kadar bile sürse hayattalar. Birçoğu insan kaçakçılarının tekneleri battığında öldü. Cesetler Libya sahillerine vuruyor. Kimlikleri
bilinmiyor, nüfus cüzdanları yok, kim olduklarına ve onları bu tehlikeli yolculuğa çıkaran geçmişlerine dair hiçbir kayıt yok. Bu ölümler Kuzey Afrika
ve Ortadoğu’dan Akdeniz üzerinden Avrupa’ya giden göçmen akınının
son göstergeleri. Çocukları Koruyun adlı örgütün sözcüsü Gemma Parkin
Avrupa’ya iltica etmeye çalışanların sayısının geçen yıla göre yüzde 70
arttığını belirtiyor. Bu yıl kayda geçen göçmenlerin yüzde 8’i ise çocuk.
Bunların yüzde 70’inin yanlarında anne ya da babaları yok ve bazıları 910 yaşlarında. Elbette bu rakamlar yalnız denizde kurtarılanları ya da karada yakalananları temsil ediyor.
(cnn.com’un ‘Afrikalı göçmenler içindeki hamile kadınlar Avrupa’ya
ulaşmak için denizi geçmeye çalışıyor’ haberinden kısaltılarak çevrilmiştir.)
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Germany’s Next Top Model
ile manken gibi olanlar ve olamayanlar…
DUYGU ALOğLU

H

iç izlemedim, ama reklamlarda, sosyal ve görsel
medyada gördüklerim sayesinde nasıl bir yarışma
olduğunu az çok biliyorum. Google sağolsun, yarışmanın
10 yıldır yayınlandığını öğrenip şaşırıyorum. Uzun süredir yayımlanan
yarışmanın, yüksek reytingi dışında
son yıllarda kadın ve pedagog cephelerinden gelen eleştiri atağı ile
gündemde kalmayı başarıyor. Aslında uzun zaman sonra sesleri yükselen bu eleştiriler gerçekten
sevindirici, çünkü Heidi Klum’u “olması gereken evrensel kadın bedeni” örneği olarak piyasaya sunan
bu yarışma, kadın bedenini metalaştırmanın yanı sıra ‘ideal ölçülerde
kadın (manken) bedeni’ gibi bir
iddia ile kadınların bedenlerinden
nefret etmelerine, bedenleri ile bir
türlü barışamamalarına neden oluyor ve bu ölçülere uymayan kadınları ‘şişman’, ‘sağlıksız’, ‘çirkin’
olarak yaftalıyor ve lanse ediyor.
Popüler kültür ve görsel medya sayesinde, güzel ve hatta sağlıklı olmanın “zayıf ve gerekirse çok zayıf”
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bir vücuda sahip olmak gerektiği her
yerde gözümüze gözümüze sokuluyor (hatırlarsınız bir ara sıfır beden
‘modası’ ‘vardı). Gördüğümüz bu
bedenler, olması gereken ama bir
türlü sahip olamadığımız vücut ölçüleri olarak dayatıldıkça, bu manken
bedenlerini normal beden olarak
kabul edip, kendi normalliğimizdeki
vücudumuzu beğenmeyip onu normal olmayan olarak görüyoruz. Sonrasında veriyoruz kendimizi spora,
saunaya, her pazartesi başlanan diyetlere, detoks çayına, zayıflama
haplarına, sabahları aç karnına içilen
limonlu lahana suyuna… Bunun yaramadığı noktada ise, kilo almamak
için yememeye başlamak, yediğini
hemen çıkarmak gibi beslenme bozuklukları başlıyor. Zayıf olmanın, fit
ve sağlıklı bir vücuda sahip olma ile
eş anlamlı anlaşılması ve kullanılması
bir çok yanılgı ve yanlışı da beraberinde getiriyor, biz kadınlar haliyle
ne bedenlerimizi sevebiliyoruz ne de
vücudumuzu sağlıklı ve fit buluyoruz. (Bunun erkek bedenine yansıması da, kaşlı ve uzun boylu erkek
bedenini metalaştırıp onu normalleştirmektir.)
Aslında bu süreci bu yarışma ile

sınırlamamak lazım. Küçüklüğümüzden beri elimize tutuşturulan bebeklerden (Barbie ya da Sindy
bebekler), o zamanlardan beri kafamıza ‘güzel olmak böyle bir şey,
böyle makyajlı böyle zayıf olmak
lazım’ fikrini sokuyor. Bir bebeğe
bakıyoruz, bir kendimize; sonuçta
büyüyünce Barbie bebek gibi olmayı
daha o yaşta bir ‘güzellik kıstası’
olarak belirliyoruz. Zaten bu tanıma
uyan kız çocuklarına ya da genç kadınlara ‘bebek gibi, maşallah, çok
güzel’ sıfatı layık görülür. Popüler
kültür ve medya, bir kadın imajı yaratıyor: “ 90-60-90, hokka burun,
dolgun dudak, uzun bacak, pürüzsüz ve kılsız tüysüz bir cilt, sağlıkla
parlayan uzun saçlar, inci gibi dişler,
dolgun memeler “.
Eskiden filmlerdeki artistlere
özenilirken, şimdi Heidi Klum’a özeniliyor ve Klum’un bedeni ve beden
ölçüleri, bizim gibi sıradan kadınlar
için ideal hale geliyor ve bunu içselleştirerek Klum’un vücudunu normalleştirerek, bu tanım dışındaki
bedenleri normal olmayan, çirkin,
şişman, bacak boyu kısa, göbekli,
kalçası büyük vs olarak tanımlıyoruz. Yarışmanın bu boyutu da,
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Roma'da 'seksist' reklam
afişlerine yasak

küçük çocuklar ve gençler için
(hele ki ergenlik gibi önemli bir süreçte) Barbie bebek görevini devralıp, çocukların ve gençlerin
bireyselleşmelerinde, vücutlarını
tanımalarında, büyümelerinde görsel bir objeden çıkıp “olması gereken” fikriyle psikolojik ve
pedagojik önemli sorunlara sebep
oluyor, ki yarışmaya katılanların
çoğu genç kadın. Bu durumda
kendi yaşında ya da yaşına yakın
birinin vücudunu idealleştirme,
karşılaştırma yapma, kendi ile özdeşleştirmenin etkisi daha büyük
oluyor. Çocuklarımız, daha küçük
yaşta bedenlerini sevmemeye,
kendilerini şişman bulmaya, güzel
olmadığını düşünmeye başlıyor.
Büyüdüğünde de, durum pek farklı
olmuyor. Çeşitli yöntemlerle, bedenimizi ideal hale getirmeye çalışmamız gerektiği dayatılırken,
bunu yapmadığımızda da “kendine
bakmayan” olarak kodlanıyor ve
dışlanıyoruz. (Youtube’da bu
kadar çok makyaj-saç-bakım videosunun oluşunda, bu kodlama
ve dışlamanın bir etkisi olduğu kanaatindeyim.)
Belirtmek gerekir ki, güzellik algısı bulunduğu mekana ve zamana
göre değişkenlik gösteriyor, bundan 50 yıl önce nasıl ki güzellik
imajı ve algısı farklıysa, farklı coğrafyalarda da güzellik algısı farklı
olabiliyor. Ama kapitalist düzenin
ataerkillikle işbirliği sonucu, dev
bir piyasaya dönüşen güzellik algısı yüzünden insanlar eskiye göre
bedenleri ve dış görünüşleriyle
daha fazla ilgilenmeye başlıyorlar.
Beden, toplumsal alanda kimliğini
gösterme ve ifade etmenin aracı
haline geliyor.
Bireysel bir araç haline gelen
bedene yönelik popüler medya ve
pazar tekniklerini ünlü filozof Baudrillard “manken bedeni” olarak

tanımlayıp, gençlik=güzellik=sağlık
olarak dayatılan bu imaj vesilesi ile
“manken bedeni” tanımına uymayan insanların kendilerini çekici,
sağlıklı, güzel olmadığını düşündüğünü söyler ve popüler kültürün
bedene dair olan pazar ve piyasayı nasıl yönettiğini de şöyle tanımlar: “Beden sattırır. Güzellik
sattırır. Erotizm sattırır.” Yani mal
veya hizmet satmak için reklamlarda yanına iliştirilen bir kadın bedeni (ya da erkek bedeni) bir
tüketim nesnesi yani meta olarak
karşımıza çıkar. Diğer yandan ise,
toplumsal alanda, kendini gururla
gösteren manken bedenlerin,
diğer insanlara dair yarattığı toplumsal dışlamanın tüketim kültürü
ile birleşmesi de, obezlik gibi toplumsal sağlık sorularını da beraberinde getirir. Öte yandan, kişinin
kendine olan güveni ya da toplumsal yerini ve başarısını bu güzellik
algısıyla bağdaştırmaya başlaması,
mutsuz olma, depresyon gibi psikolojik sorunları da doğurmaktadır.
İdeal beden algısının, karşıtından yani ‘çirkin’ beden algısı üzerinden üretildiğini düşünürsek,
Germany’s Next Top Model yarışması ve Heidi Klum bedeni ile gözümüze sokulan, dayatılan ‘güzel
kadın bedeni’ algı yanılsamasının
bir aracıdır. İdeal beden bir yanılsamadır, öyle bir şey yoktur, tüketim kültürünün ve ataerkilliğin
dayatımıdır. Benim göbeğim, senin
tüylü bacakların, onun büyük kalçaları, şunun kısa saçları, bunun
uzun burnu vardır. Önemli olan,
kendimizi ve bedenimizi sevmektir, onu sevdikten sonra bu dayatma ve bedenimize yönelik
sömürünün arkasından zayıflatan
lahana suyunu dökerek güle güle
demek boynumuzun borcudur.

İtalya'da başkent Roma'nın Belediye Başkanı Ignazio Marino, "kadın
bedenini obje olarak kullanan seksist"
reklam afişlerini yasakladı.
Belediye Başkanı, İtalya Kadınlar
Birliği'nin düzenlediği bir ödül töreninde yaptığı konuşmada, "bundan
böyle İtalya'nın başkentinde, reklam
afişlerinde kadın bedeninin bir objeyle
ya da ticaretle bağdaştırılarak sömürülmesi yasak olacak" dedi.
Marino, "Kadın bedeni seksist bir
biçimde bir objeye indirgenemez.Belediyenin reklam alanları sadece bu
kurallara uyanlara satılacak" diye konuştu. Belediye Başkanı'nın açıkladığı
yasak, şiddet çağrışımı yapan, cinsel
kimlik gibi bireysel hak ve özgürlükleri
ihlal eden reklam afişleri için de geçerli olacak.
Belediyenin reklam panolarına asılacak afişlerin bu kuralları ihlal edip
etmediğini belirlemek için de özel bir
birim kurulacak.Belediyenin internet
sitesi ve açıklamalarında kullanılan dil
de gözden geçirilerek seksist ifadelerin kullanımına son verilecek.

Diğer belediyeler örnek
almalı
Roma Belediyesi'nin cinsiyet ayrımcılığına karşı bu girişimine, Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini
gibi kadın hakları savunucularından
destek geldi. Boldrini, Twitter'a yazdığı mesajda, "kurumlar, kadınların
daha adil ve dürüst şekilde temsil
edilmesi için verilen savaşta geri adım
atmamalı" dedi. Sol, Ekoloji, Özgürlük
(SEL) partisinden milletvekili Marisa
Nicchi de "Roma'da kadın bedenini
aşağılayan reklamlar yasaklandı. Diğer
belediyeler de bu örneği takip etmeli.
Şehirlerimizi bayağılıktan kurtaralım"
diye yazdı.
Sosyal medya kullanıcılarının bir
kısmı yasağı "devrimci" olarak niteleyerek desteklerken bir kısmı ise belediyeyi "boş işlerle uğraşmakla"
suçladı. Bir kullanıcı, Belediye Başkanı'na "sakin ol, yollarda o kadar çok
delik var ki kimse kafasını kaldırıp da
reklam afişlerine bakamıyor zaten"
diye seslendi.
Kimileri de geçenlerde Roma'da
"kırmızı ışıklı bölge" kurulması kararı
alındığını hatırlatarak Belediye Başkanı'nı ikiyüzlülükle suçladı ve "belediyenin panolarında "seksist" reklamları
yasaklayan Marino ile kırmızı ışıklı
bölge isteyen Marino aynı kişi mi?"
diye yazdı.
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Almanya'da kadın ve
göçmen olmak
DR SEMA TAŞÇI GÜNLÜ

A

lmanya’da nüfusun yaklaşık yüzde 10’unu
göçmen kökenli kadınlar oluşturuyor. Genel
olarak kadın olmak her zaman güçtür,
çünkü toplumun kadından beklentileri kadının gelişme ve ilerleme şansını daraltıyor.
Almanya’da cinsiyet eşitliği, istenen düzeyde değildir.
Özellikle göçmen kadınlar istihdam alanında, toplumsal
hayatta daha fazla sorunla karşılaşıyor. Almanya'da
genel olarak kadınlar henüz erkeklerle tam anlamıyla
eşit haklara sahip değildir.
Göçmen kökenli kadınlar daha da zor durumda. Bu
güçlükte, göçmen kökenli kadınların bağlı oldukları kültürel alt yapı önemli bir rol oynuyor. Ailenin aktardığı
değerler ile kadın ve erkek rolleri geleneksel tarzda
belirleniyor. Aslında sorunun nedeni yeterince desteklenmemeleridir.
Kadınların yaşadığı en büyük sorunlardan biri, daha
okul çağında başlayan ayrımcılık. Bunu erken yaşta, bir
anlamda gelişim sürecinde yaşayınca, bir çok kız çocuğu ümidini, ilerleme heves ve gayretini kolaylıkla yitirebileceği bir noktaya gelmektedir.
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Toplumun kendini kadınların çalışmalarının çok
doğal karşılanmasına tamamen açması gerekiyor. Al-

manya'da hala birçok kişinin kafasında, -sadece erkekler değil buna kadınlar da dahil- kadınların evde çocuklarının yanında kalması gerektiği düşüncesi hakim.
Toplumdaki bu bakış açısının değişmesi kadınların toplumda daha görünür olmasını sağlayacaktır. Kadınları
ev işleri ve çocuk bakımı rolleriyle sınırlamak toplumsal olarak gelişmeyi de engelleyecektir.
Ayrımcılığın nedenlerinden biri, Alman toplumunun
göçmen kadınlara dönük önyargıları. Çünkü genelde
göçmen kadın denince Almanlar. mağdur durumda
olan, dayak yiyen, zorla evlendirilen kadınları akıllara
getiriyor. Ya da okumamış, okumayı, yazmayı bilmeyen kadın algısı hakim. Bu olumsuz imajı yıkmak için
okul çağlarından itibaren kızların desteklenmesi ve başarılı göçmen kadınların ön plana çıkarılması gerekmektedir.
Federal İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 1564 yaşları arasında olup çalışabilecek durumdaki göçmen kökenlilerin yüzde 66,6'sı çalışırken, göçmen
kökenli olmayanlarda bu oran yüzde 75,9 civarında.
Bu fark kadınlarda daha dikkat çekici. Göçmen kökenli
kadınların yüzde 40,2'si çalışmıyor. Göçmen kökenli
olmayan kadınlarda bu oran yüzde 27,9.
Almanya’da göçmen kadınların işi daha da zor. Dip-
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lomalarının tanınmaması gibi bürokratik engellerin yanı sıra Almancayı yeterince bilmemeleri ve aileleri tarafından yeterince
desteklenmemeleri gibi faktörler nedeniyle
meslek hayatına atılmakta zorlanıyorlar. 20
yıldır Almanya'da yaşamasına sosyal bilimlerin herhangi bir bölümünden ya da matematik-fen bilimleri okumalarına rağmen iş
hayatına atılmayı başaramamış ve bunun yerine çocuklar büyüyünceye dek evde kalmış
birçok göçmen kadın vardır.. Çoğu zaman iş
hayatına atılıp yeni bir başlangıç yapabilmek
için çok geç kalmış oluyorlar.
Almanya’da göçmen kadınların mücadelesi, diğer kadınlara göre daha farklı zorluklar
içeriyor. Göçmen kadınlar tüm kadınlar gibi
sosyal güvence, eşit işe eşit ücret talep ediyor. Ancak aynı zamanda yabancılara yönelik
önyargılarla mücadele etmek zorunda kalıyor.
İktisadi koşullar göçmen kadınların yaşamında
belirleyici. Kadınların yaşamını zorlaştıran sorunlar göçmen kadınları biraz daha fazla etkiliyor. Çünkü göçmen kadınlar bu ülkede
yoksulluğu iki buçuk kat daha fazla yaşıyor.
Geliri yetersiz olduğu için ek iş yapmakta
olanların oranı da ortalamanın iki katı. Göçmen kadınlar söz konusu olduğunda mevcut
sorunlara yenilerinin eklendiğini, kadınların
oturum hakları açısından da dezavantajlı konumda olduklarını unutmamak gerekiyor. Almanya’da çalışma ve ikamet hakları eşlerine
bağlı. Bu özellikle ayrılık, boşanma gibi durumlarda şiddete varan vakaların doğmasına
neden oluyor. Bir diğer problem de mesleki
eğitimleri ve diplomaları Almanya’da tanınmayan göçmen kadınların yaşadığı sorunlar.
Almanya’da eğitim almış, iş piyasasına
atılmaya hazırlanan genç kadınlar da, işverenlerin önyargılar ve klişelerle bezeli "göçmen kadın algısı" ile mücadele etmek
zorundadır. Bu önyargılar en çok eğitimli
genç göçmenleri etkiliyor. Örneğin göçmen
kadınlarla iş görüşmesi yapan işverenlerin ‘ailenizin müsaadesini aldınız mı, aileniz burada
olduğunuzu biliyor mu, evlenmeyi ne zaman
düşünüyorsunuz?’ gibi sorular sorması hala
çok sıklıkla karşılaşılan bir durum.
Almanya’nın en büyük hizmet sendikası
ver.di’nin verilerine göre, Almanya’da kadınlar aynı işi yapmalarına rağmen erkeklerden
ortalama yüzde 23 oranında daha az gelir
elde ediyor. Düşük ücretli işlerin yüzde
70’inde kadınlar istihdam ediliyor. Kadınları
dezavantajlı konuma düşürdüğü için düşük
ücretli part-time işlerin kaldırılmasını, eşit işe
eşit ücret ödenmesi gerekiyor. Almanya’da
cinsiyet eşitliği istenen düzeyde değildir.
Özellikle göçmen kadınlar istihdam alanında,
toplumsal hayatta daha fazla sorunla karşılaşıyor. Fırsat eşitliğinin sadece kağıt üzerinde
kalmaması ve göçmen kadınlara çalışma hayatında gelecek perspektifi sunulması gerekmektedir..

Ayrımcılık ruh sağlığını
tehdit ediyor
Almanya'da yapılan bir çalışma, topluma dâhil etme ve kabul
kültürünün başta göçmenler olmak üzere bireyin psikolojisinde
derin izler bırakabileceğini ortaya koyuyor. Almanya’da meydana gelen ırkçı saldırılar, Pegida eylemleri ve göçmenlerin günlük hayatta karşılaştıkları yapısal ayrımcılık sadece toplumsal
barışı değil, bireylerin ruhsal sağlığını da tehdit ediyor. Charite
Üniversite Hastanesi Psikiyatri ve Psikoterapi Anabilim Dalı’nın
yaptığı bir çalışma, toplumda dâhil etme ve kabul kültürünün
başta göçmenler olmak üzere bireyin psikolojisinde derin izler
bırakabileceğini ortaya koyuyor.
Sosyal bir varlık olan insan, doğası gereği bulunduğu toplumun ya da bir grubun parçası olma ihtiyacını hissediyor ve bu
yönde bir çaba içine giriyor. Söz konusu çaba engellendiğinde
ise bireyin ruh sağlığı ciddi yaralar alabiliyor. Bundan hareket
eden ‘Kabul, Dâhil Etme ve Ruh Sağlığı’ adlı çalışma günlük hayattaki ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının psikolojide depresyondan başlayarak şizofreniye kadar uzanabilecek sonuçlar
doğurabileceğini ortaya koyuyor.
Çalışmayı yürüten Berlin Charite Hastanesi Psikiyatri ve Psikoterapi Başkanı Profesör Andreas Heinz, bu konudaki en çarpıcı tespitin, ruhsal hastalık riskini birinci kuşaktan ziyade ikinci
kuşağın taşıması olduğunu söylüyor. Bunun nedenin, kendini buralı hisseden ikinci kuşağın yaşadığı dışlanmaya bağlı kimlik bunalımı ve kendini değersiz hissetme durumu olduğunu belirten
Heinz, birinci kuşağın ise kimliğini tamamlayarak geldiği için ruhsal olarak daha güçlü olduğunu ifade ediyor. Heinz ayrıca,
yaşam standartları ne kadar yüksek olursa olsun, bireyin bağ
kurabileceği sosyal ortam yoksa ruhsal sağlığının bozulabileceğini de ekliyor.

Fransız kadın
gazetecilerden manifesto
Liberation gazetesinde bir manifesto yayınlayan politik gazeteci 40 kadın Fransa’da kadınların hala cinsel tacize uğradığını dile
getirdi. Kadın gazeteciler, sözlü ve fiziksel tacize uğradıklarını
dile getirerek, özellikle erkek politikacıların mevcut pozisyonlarını
kullanarak hem haber almayı engellediklerine hem de taciz ettiklerine dikkat çektiler. Doğru mesafeyi koymak ve tacizi önlemek izin
çeşitli yöntemlere başvurduklarını dile getiren gazeteci kadınlar,
haber yaparken insanlara güven duygusu vermenin ve yakınlık hissettirmenin önemli olduğuna değinerek yanlış anlaşılmaları önlemek için ihtiyatlı giyinmek gibi yöntemlere de başvurduklarını da
söylediler. Kadın gazeteciler, 2015 yılında böyle bir açıklama yapmak zorunda kalmanın en fazla kendilerini üzdüğünü de belirtiyorlar.
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Uluslararası Kadın Sağlık Günü’nde

Almanya sınıfta kaldı

ZAHiDE YENTÜR

U

luslararası Kadın Sağlık Günü’nde, aile ve
yakın ilişkiler içerisinde şiddete uğrayan
kadın ve çocuklar için daha fazla terapi
olanakları talep
edildi. Açıklamayı
yapan kadın kuruluş ve örgütleri, yasalarda kadınerkek eşittir
denmesine rağmen,
kadınların yaşamın
bir çok alanında
sistemsel eşitsizliğe maruz
kaldığını açıkladı.
Avrupa Birliği İnsan
Hakları Ajansı, 2014 yılında Almanya'da yapılan
bir araştırmada, kadınların
yüzde 35'inin en az bir
kez cinsel ya da bedensel şiddet yaşadığını belirtiyor.
Sorulan her
4 ya da 5
kadından biri
aile içinde
şiddete uğradığını söylüyor.
Aile ilişkilerinde
şiddete maruz kalmak, psikolojik ve bedensel birçok rahatsızlığa
yol açıyor. Şiddet ortamında büyüyen çocuklar, gelişimlerinde birçok sorun yaşıyor.
H.Kindler'in yaptığı bir araştırmada, şiddet ortamında
büyüyen çocukların huzursuzluk, korku, yorgunluk ve
gerginlik gibi rahatsızlıklar yaşadığını ortaya koyuyor.
Şiddete uğrayan kadınlar ve çocukları için uygun
tıbbi önlemler ve tedavi talep edilirken, mevcut durumun ihtiyaçlara karşılık vermediği ortaya çıkıyor.
Bu nedenle Federal Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı, "Peking-20" bildirgesinde, şiddete maruz
kalan genel kadın kitlesinin dışında tek tek grupların
ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerektiğini belirtti.
Bunlar örneğin, engelli kadınlar, göçmen kadınlar, psikolojik rahatsızlığı olan kadınlar. Genele seslenen olanaklarla, bu özel gruplara ulaşılmadığının altı çiziliyor.
Şiddete maruz kalan kadın ve onların çocuklarının iyi-

18

leşmesinde ve rehabilitasyonunda, sağlık alanında
boşluklara dikkat çekildi. Bu boşlukların doldurulması
için her kadının ulaşabileceği psikolojik, pedagojik,
danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması talep
edildi. Doktor, psikolog, çocuk psikologlarının aile içi
şiddet ve bunun sonuçlarına
ilişkin daha iyi meslek bilgisine sahip olması, kadına özgü terapi
yöntemlerinin uygulanması, terapilerde
bekleme sürelerinin kısaltılması,
kliniklerde ve
engelli kadınların
kaldığı yurtlarda yaşanan şiddet olaylarının önlenmesi,
anne-çocuk kürlerine daha
rahat ulaşım,
anneleri
şiddete
uğrayan
çocuklar
için ayakta ve
klinik tedavi
yöntemlerinin
yaygınlaştırılması,
göçmen kökenli kadınlarda kültürel özelliklerinin gözetilmesi ve anadillerinde danışma ve tedavi
olanaklarının yaygınlaştırılması, engelli kadınlar için
engelsiz danışmanlık ve bakım hizmetinin sunulması,
sığındıkları yerlerde cinsel ve bedensel şiddete maruz
kalan sığınmacı kadınlara eşten bağımsız sığınma
hakkı öne sürülen talepler arasında yer alıyordu.
Şiddete uğrayan kadınların sığındığı kadın evleri
ve kadın danışmanlık merkezleri için de daha fazla finansiyel destek istendi.
Uluslararası Kadın Sağlık Günü’nde öne sürülen talepler, kadın sağlığının ne durumda olduğunu ortaya
koyuyor. Elbette buna, temizlik işlerinde, fabrikalarda, işyerlerinde yıpranan bedenleri, bozulan psikolojileri, çocuk eğitiminde yaşadıkları sorunlarla
annelerin durumunu da eklersek, Uluslararası Kadın
Sağlık Günü’nde Almanya sınıfta kaldı.

Göçmen kadınlar
iş kazalarına karşı
korunmasız
SEMRA ÇELiK

İ

ş piyasasında değişiklikler çok hızlı oluyor, iş sağlığı ve iş kazaları karşısında
korunma ise çok yavaş ilerliyor. Özellikle
de ev işleri ve hasta, yaşlı ve çocukların
bakımıyla uğraşan göçmen kadınların durumları çok kötü. Hans Böckler Vakfı'nın
yaptığı bir araştırmanın sonucuna göre, ev
işlerinde çalışan göçmen kadınların yaşam
ve çalışma koşulları çok kötü. Bunların iyileştirilmesini sağlayacak kontrol mekanizmaları,
çalışma standartları ve yasal düzenlemeler
yok.
Normal olmayan çalışma koşullarına sahip
olan bu kadınlar ya mini iş, ya kiralık işçi ya
da taşeron firma işçisi olarak görev yapıyor.
Bu nedenle günlük çalışma zamanları oldukça esnek, iş kazalarına karşı korunma yasalarından etkilenmiyorlar ve işten
çıkarılmalara karşı da korunmasızlar. Evlerde
tek başına çalıştıkları için, baskı gördüklerini,
insanlık dışı muameleyle karşı karşıya kaldıklarını hatta paralarını alamadıklarını bile kanıtlayamaz durumdalar. Sayıları resmi
olarak bilinmeyen pek çok kadın ise kaçak
çalışıyor. Kaçak çalışan kadınların aylıkları da

çalışma ve barınma koşulları da çok kötü. Bu
kadınların iş sağlığından söz etmeleri olanaksız.
Yapılan araştırmalar, işvereni tarafından
dövülen, dışarı çıkmasın diye kilitlenen, bakımdan sorumlu olmasına rağmen ev işleri
de yaptırılan kaçak göçmen kadın işçilerin
kaderlerini kabul ettiklerini gösteriyor.
Bakım işinde çalışamadıkları takdirde bu kadınlara sunulan tek alternatif fuhuş.
Yapılan araştırmalar çalışma koşulları ne
kadar normallikten uzaklaşırsa çalışma sağlığı koşullarının da o kadar kötüleşmekte olduğunu ortaya koyuyor. .
Çalışma sağlığı ve iş kazaları konusundaki
olumsuz gelişmeleri kadın-erkek farkı olmaksızın en iyi görebileceğimiz sektörlerden biri
et kesimi ve işlemesi yani mezbaha sektörü.
Mezbahalarda çalışanların yüzde 10'u normal çalışma süresi ve sözleşmesine sahip.
Çoğu Doğu Avrupa ülkelerinden gelen kiralık
veya taşeron işçiler. Günlük çalışma süreleri
12-14 saat arasında değişiyor. Hızlı çalışma
temposunda ne işçilerin ne de işverenin çalışma sağlığına yönelik bir ilgisi var.
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Gescheiterte
Tarifverhandlungen
im Sozial- und
Erziehungsdienst
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H

underttausende Menschen in sozialen Berufen
geben jeden Tag und
meist aus vollem Herzen
ihr Bestes für Kinder, Jugendliche und teilweise auch Erwachsene. Sie arbeiten in Kitas, in
der offenen Jugendarbeit, in Beratungsstellen, Kinderheimen, Jugendämtern und Einrichtungen der
Behindertenhilfe, in der Schulsozialarbeit, in Ganztagsschulen und in
Krankenhäusern. Für sie ist ihre Arbeit zwar erfüllend, aber auch sehr
fordernd - sowohl körperlich als
auch psychisch. Dass diese meist
weiblichen Erzieher, Sozialarbeiter
und Heilerziehungspfleger viel leisten und den Respekt der Gesellschaft haben und verdienen, ist
unumstritten. Aber im Gehalt spiegelt es sich nicht wieder.
Deshalb startete die Gewerkschaft ver.di eine Kampagne: Aufwerten jetzt! um die Sozial- und
Erziehungsberufe endlich angemessen aufzuwerten. Menschen in sozialen Berufen leisten wichtige und
gute Arbeit und sie müssen dementsprechend bezahlt werden.
Nach fünf Verhandlungsrunden
zwischen den Gewerkschaften ver.di
und GEW mit der Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeberverbände
(VKA), die alle ergebnislos verliefen,
stellte die ver.di Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst
fest, dass die Verhandlungen gescheitert sind.
Die Gewerkschaften fordern eine
neue Eingruppierung im Tarifsystem
für rund 240.000 Angestellten im
kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst. Die geforderte Eingruppierung würde eine Lohnerhöhung von
durchschnittlich 10 Prozent bedeuten. Nach Angaben der Vereinigung
der kommunalen Arbeitgeberverbände beläuft sich die Summe der
Forderungen auf 1,2 Milliarden Euro.
Diese Summe sei nicht bezahlbar.
Begründet wird die Höherstufung
mit einer erheblichen Erweiterung
der Aufgabenfelder der Mitarbeiter.
Sowohl im administrativen Bereich
als auch in der Fürsorge der Kinder
und Jugendlichen sind die Anforderung der Beschäftigten sehr hoch. In
den letzten Jahren hat sich der Aufgabenbereich der Erzieher stetig erweitert. Wenn sie die Kinder nicht
nur "aufbewahren", sondern sie erziehen und ihre Arbeit gut machen
wollen, müssen sie die Rahmenbedingungen dafür haben, um insbe-

FRAU
sondere auf die Bedürfnisse und Defizite dieser Kinder eingehen zu können. Dazu kommt noch der ständige
Personalmangel: Zu wenige Betreuer
für zu viele Kinder und Ausfälle
durch Erkrankungen, sodass sich
viele Beschäftigte in diesem Bereich
permanent überfordert fühlen.
Ebenso wird natürlich eine Verbesserung der Qualität der Arbeit gefordert und ein erweitertes Angebot
für Heranwachsende.
Der VKA argumentiert, dass Erzieher schon 2009 eine finanzielle
Aufwertung ihrer Tätigkeit bekommen haben. Doch nach der Umstellung vom BAT-System
(Bundes-Angestellentarifvertrag)
zum Tarifvertrag des Öffentlichen
Dienstes (TVÖD) im Jahre 2005,
mussten Angestellte Lohneinbußen
ohne Aufstiegsmöglichkeiten hinnehmen, die dann 2009 lediglich
verringert wurden.
Somit sind die Gewerkschaftsmitglieder zur Urabstimmung aufgerufen - die bis zum 5. Mai
durchgeführt werden konnte. Der
ver.di Bundesvorstand entscheidet
laut ihrer Satzung über die Einleitung und Durchführung eines Erzwingungsstreiks. Mindestens 75
Prozent der Gewerkschaftsmitglieder müssen sich für einen Streik
aussprechen, damit es zu einem unbefristeten Streik kommt.
Und wieder einmal müssen sich
die Streikenden dafür rechtfertigen,
dass ihre Ausbildung und Arbeit
nötig sind und dass ihre Arbeit einen
Wert hat. In einem kapitalistischen
System, welches auf Profit beruht,
aber in diesem Fall im Bereich Erziehung, Bildung und Pflege kein Profit
zu erlangen ist, zeigt sich die
Schwierigkeit dieses Streiks. Wenn
etwa Piloten die Arbeit niederlegen,
verliert ein Unternehmen Millionen
Euro. Wenn Fabrikarbeiter die Arbeit
niederlegen und dadurch die Produktion stoppen, ist der Arbeitgeber
unter Druck, um keine finanziellen
Verluste zu riskieren. Diesen Druck
können die Erzieher mit ihrem Streik
auf die kommunalen Arbeitgeber
nicht in diesem Maße aufbauen.
Denn der Streik schadet den Städten vorerst gar nicht. Sie sparen
sogar Geld - das Gehalt der Erzieher
wird für diese Zeit aus der Streikkasse von den Gewerkschaften bezahlt. Deshalb muss der Druck auf
die Arbeitgeber mit der Unterstützung der Öffentlichkeit aufgebaut
werden. Die Arbeitgeberverbände,
einzelne Arbeitgeber und wesentliche Teile der Politik versuchen mit
unterschiedlichen Maßnahmen die

wenigen Streikrechte immer weiter
einzuschränken und zurück zu drängen. Große Teile der Massenmedien
berichten meist tendenziell gegen
Streikmaßnahmen. Die Gewerkschaften in der Bundesrepublik Deutschland haben seit den 50er Jahren zu
geringe Anstrengungen unternommen, das Streikrecht oder weitere
Kampfformen auszuweiten oder zu
verbessern. Meistens wurden die
wenigen bestehenden Rechte eher
verteidigt.
Eine Erzieherin startet heute, bei
einer 100 Prozent Stelle mit einem
Gehalt von 2300 Euro brutto - überwiegend arbeiten hier Frauen, oft in
Teilzeit - das reicht heute nicht zum
Leben und sorgt morgen für Armutsrenten, vor allem bei Frauen.
Das Gehalt der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsbereich liegt im
Schnitt 600 Euro unter dem
Durchschnittslohn.
Es ist immer noch Realität, dass
Frauen, die den Großteil der Beschäftigten in Sozial- und Erziehungsberufen ausmachen, benachteiligt
werden. Sie sind das Standbein unserer Gesellschaft und leisten die
notwendige Erziehungsarbeit. Diese
wichtige Rolle und Bedeutung in der
Gesellschaft wird weder anerkannt
noch gut bezahlt.
Noch stoßen die Aktionen der
Streiks weitgehend auf Verständnis
in der Bevölkerung und eine mediale
Hetze, vergleichbar mit den Bahnstreiks, blieb bislang noch aus. Sollte
aber ein Arbeitskampf mit einer
wochenlangen Streikwelle kommen,
ist mit einer Kampagne gegen "unverantwortliche" ErzieherInnen, die
ihre Interessen auf dem "Rücken der
Kinder und Eltern" durchsetzen wollen, zu erwarten.
Bei den ersten Warnstreiks der
Beschäftigten im Sozial - und Erziehungsdienst waren die Sympathien
der Eltern für die Erzieherinnen deutlich. Und diese Solidarität muss
gestärkt werden. Der Kampf muss
gemeinsam geführt werden, mit
allen Betroffenen. Es muss klar gemacht werden, dass eine verbesserte Entlohnung nicht umgelegt
werden darf, auf private Haushalte
der Lohnabhängigen oder die Arbeiterklasse. Die Bundesregierung muss
die finanziellen Voraussetzungen
dafür schaffen, dass die Kommunen
dazu auch in der Lage sind die Beschäftigten gerecht zu entlohnen. Es
muss klar werden, dass dies längst
ein politischer Streik ist und das übliche Tarifrundenritual immer mehr
an seine Grenzen stößt.
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Arbeiterinnen bei Ford Otosan:

Wir kämpfen für Gleichheit.

ARZU ERKAN
KOCAELi

A

rbeiterinnen in der Metallbranche sind meistens unsichtbar. Auch wenn ihre Zahl in der
Automobil- und Zuliefererindustrie immer
mehr steigt, gehören sie zu den Beschäftigten, über deren Sorgen sich die Gewerkschaften kaum Gedanken machen. Vielleicht deshalb stehen
sie bei den Arbeitskämpfen, die von Betrieben in Bursa
ausgingen und auf andere Städte übergriffen und an
deren Ende Massenaustritte aus der Gewerkschaft Türk
Metal standen, an vorderster Front.
Der Arbeitskampf bei Ford Otosan startete vor zwei
Wochen. Die Arbeiterinnen verlassen das Betriebsgelände seither nicht. Die Diskriminierung, die Nicht-Achtung im Betrieb und in der Gewerkschaft standen ihnen
bis zum Hals. Sie nahmen einen großen Teil der Aufgaben beim Arbeitskampf auf sich, als wollten sie sagen:
„Wir sind auch noch da!“ Auch wenn sie ihre Ehemänner
und Kinder zu Hause ließen oder während des Arbeitskampfes nur ein paar Stunden am Tag sehen, verloren
sie ihren Glauben an den Sieg ihres Kampfes nie.

„WÄHREND DES ARBEITSKAMPFES
MEHR ZEIT MIT SEINEM SOHN VERBRACHT“
Eine Arbeiterin, die seit fünf Jahren bei Ford Otosan
arbeitet, erzählt, sie habe sich vor 10 Jahren von ihrem
Mann getrennt. Ihren 15-jährigen Sohn betreut gerade
die Großmutter und kommt jeden Tag für ein paar Stunden seine Mutter besuchen. Sie arbeitet nach ZweiSchichten-System. „Als ich gearbeitet habe, konnte ich
mit meinem Sohn nicht so viel Zeit verbringen wie
jetzt“, erzählt sie. In der Tagesschicht hat sie um 20.00
Uhr Feierabend. Zu Hause ist sie dann erst um 21.00
Uhr, wenn ihr Sohn bereits schläft. Wenn sie Nachtschicht hat, ist er in der Schule. Auch sonntags muss sie
bereits um 20.30 Uhr aus dem Haus raus, wenn sie
Nachtschicht hat. Der Sohn sagt immer: „Ich sehe meine
Mutter nur, wenn sie im Bett liegt.“ Sie versichert: „Hier
haben wir wirklich mehr Zeit füreinander.“
Die Arbeiterin sorgt seit Jahren alleine für die Familie
und erzählt weiter: „Wie kann ich mit dem Geld, das ich
hier verdiene, eine Zukunft für meinen Sohn aufbauen?
Ich mache doch nicht freiwillig Überstunden. Ich würde
doch auch viel lieber mehr Zeit mit meinem Sohn verbringen. Aber wenn ich keine Überstunden mache, kann
ich den Haushalt nicht führen. Sie geben uns 10 Lira pro
Kind als Hilfe. Ist das nicht komisch? Aber so sieht es
aus. Deshalb müssen wir fast unser ganzes Leben im
Betrieb verbringen. Wir kämpfen hier, damit sich das ändert. ”

„WIR HABEN DIE NASE VOLL“
Die Arbeiterin berichtet vom großen Druck, den die
Vorgesetzten auf die Arbeiter ausüben: „Wir wollen uns
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von diesem Druck befreien. Sie erhöhen immer wieder
das Tempo des Fließbands. Sie behandeln uns nicht wie
Menschen. Von all dem haben wir die Nase voll.“
Sie erzählt, während des Arbeitskampfes seien sich
die Arbeiter näher gekommen. Sie hätten ihre Einheit
und Solidarität fest verankert. Vor dem Kampf hätten
ihre Kollegen bei Schwierigkeiten mit Vorgesetzten versucht, ihre Probleme persönlich zu lösen. Weil sie dadurch keine Lösung erreicht hätten, hätten sie sich dem
Druck gebeugt.
Sie führt das mit einem Beispiel weiter aus: „Einmal
wurde ich während der Nachtschicht gegen 2 Uhr krank.
Ich hatte wirklich unerträgliche Schmerzen. Ich ging in
die Krankenstation. Sie sagten mir, ich hätte Nierensteine. Als ich am nächsten Morgen ins Krankenhaus
ging, stellte sich heraus, dass ich Blinddarmdurchbruch
hatte. Ich musste operiert werden und war 38 Tage
krankgeschrieben. Als ich zurückkam, hatten sie meinen
Platz durch eine andere Kollegin besetzt. Obwohl ich
mich noch schonen musste, schickten sie mich an einen
schwierigeren Arbeitsplatz.”
Die Arbeiterinnen sagen, sie würden beim Arbeitskampf mitmachen, damit sich diese Bedingungen änderten: „Wir wollen nicht diskriminiert werden. Wir wollen
nicht, dass die Verwandten von Meistern, Vorgesetzten
und Gewerkschaftsführern bevorzugt werden. Wir wollen
Vertreterinnen in den Gremien, damit frauenspezisifische Probleme tatsächlich gelöst werden. Wir wollen,
dass unsere Forderungen in die Tarifverträge aufgenommen werden. Vor allen wollen wir Gleichheit. Deshalb
stehen wir Tag und Nacht, bei Wind und Wetter hier. Wir
wissen, dass einige Kolleginnen nicht hier dabei sein
können, weil es ihnen ihre Männer, Väter, Brüder verboten haben. Sie rufen uns an. Unseren Kampf führen wir
für alle unsere Kolleginnen.“

„SIE HABEN NICHT EINMAL DIE EINFACHSTEN PROBLEME GELÖST“
Eine andere Arbeiterin, die seit sechs Jahren hier arbeitet, erzählt: „Wir haben niemals das Vertrauen gehabt, dass unsere Gewerkschaft unsere Probleme lösen
würde. Wir haben nicht einmal das Gefühl gehabt, dass
wir eine Gewerkschaft haben. Sie haben nicht einmal die
einfachsten Probleme gelöst. Es gibt auch einige wenige
Frauen, die als Vertrauensleute eingesetzt werden. Aber
sie treten sich nur für ihre Kolleginnen ein, die sie gut
kennen. Für uns haben sie nie etwas übrig gehabt.“
Die Arbeiterin erzählt, die Frauen würden die gleiche
Arbeit wie ihre männlichen Kollegen verrichten: „Es gibt
keine Unterscheidung Männer- oder Frauenarbeit. Ich
habe zwei Jahre in einer Abteilung gearbeitet, wo die
Arbeit am schwersten ist, wo nicht einmal männliche
Kollegen arbeiten wollen. Wir mussten 25 Kilo schwere
Teile auf das Fließband heben und montieren. Jetzt leide
ich an Bandscheibenvorfall und kann nicht mehr arbeiten.“
Sie berichtet von der willkürlichen Tempoerhöhung
beim Fließband. Um mithalten zu können, habe sie auf
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die 10-minütigen Pausen verzichtet. Sie erzählt weiter:
„Obwohl ich es immer wieder angefordert habe, stellten
sie mir keine Hilfskraft an die Seite. Meine Mutter ist
verstorben, ich lebe jetzt allein. Damals habe ich die
Nachhilfe meines Bruders finanzieren können. Aber ich
konnte es nicht mehr. Als ich wegen meines Rückenleidens mit Kündigung drohte, wurde ich in eine andere
Abteilung versetzt. Bei all dem hat mich die Gewerkschaft nicht unterstützt.”
Sie berichtet von zwei Frauenkonferenzen von Türk
Metal. Die meisten seien dahin gegangen, um sich von
den Strapazen der Arbeit zu erholen. Denn die Konferenzen seien ohne Inhalt gewesen. Sie erzählt: „Zu Wort
kamen nur die Führer der Gewerkschaft – allesamt Män-

ner. Die wenigen Kolleginnen, die das Wort erhielten,
mussten das vorlesen, was ihre männlichen Vorgesetzten geschrieben hatten. Dort kommt keines unserer
Probleme zur Sprache. Es ist nur eine lustige Wochenendreise.“
Bei keiner Tarifverhandlung seien bisher Probleme
von Frauen am Arbeitsplatz berücksichtigt worden:
„Dank des Einsatzes einer Kollegin zahlt uns der Arbeitgeber mittlerweile Kindergeld. Sie sind gesetzlich verpflichtet, hier eine Kindertagesstätte einzurichten, weil
hier fast 500 Kolleginnen arbeiten. Um sich von dieser
Verpflichtung zu befreien, zahlen sie uns Kindergeld,
was nicht tarifvertraglich ausgehandelt wurde. Also auch
das ist nicht eine Errungenschaft der Gewerkschaft.“

Sozialbericht
der OECD
Ungleichheit auf
höchstem
Niveau

D

ie Kluft zwischen Arm
und Reich innerhalb der
OECD-Länder war noch
nie so groß wie heute.
Doch bremst die stärkere
Erwerbstätigkeit von Frauen den
Anstieg dieser Ungleichheit etwas
ab - trotz geschlechtsspezifischer
Entgeltlücke. Denn würde der Anteil
der erwerbstätigen Frauen heute
noch auf dem Stand der frühen Neunzigerjahre liegen, wäre die Kluft
zwischen Arm und Reich heute noch
größer.
Diese Befunde gehen aus dem
neuen Sozialbericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
hervor. Allerdings werde dieser Effekt in Deutschland dadurch eingeschränkt, dass viele Frauen in
sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnissen, also Teilzeit,
befristet oder selbstständig arbeiten, heißt es in dem Bericht.
L o h n e i n b u ße n d u rc h a t y p i sc h e B e sc h ä f t i g u n g s ve r h ä l t n i ss e
Atypische Beschäftigungsverhältnisse sind insgesamt auf dem
Vormarsch, so die Studie. Danach
sind 60 Prozent der Arbeitsplätze,
die seit Mitte der Neunzigerjahre in
den OECD-Ländern geschaffen wurden, atypisch. Insgesamt arbeiten
rund 30 Prozent der Beschäftigten
innerhalb der OECD-Länder in atypischen Jobs. Ein Trend, der oftmals

zu erheblichen Lohneinbußen führt,
so die Untersuchung weiter.
U n g l e i c h h e i t n o c h n i e so
hoch wie heute
“Wir haben einen Wendepunkt
erreicht. Noch nie in der Geschichte
der OECD war die Ungleichheit in
unseren Ländern so hoch wie
heute”, warnte OECD-Generalsekretär Angel Gurría, der den Bericht in
Paris gemeinsam mit der Europäischen Kommissarin für Arbeit und Soziales, Marianne Thyssen, vorstellte.
Und weiter: “Unsere Forschung belegt, dass Ungleichheit dem Wirtschaftswachstum schadet. Die Politik
hat also nicht nur gesellschaftliche
Gründe, gegen Ungleichheit anzugehen, sondern auch wirtschaftliche.
Handeln die Regierungen nicht, dann
schwächen sie das soziale Gefüge
ihrer Länder und längerfristig auch
das Wachstum.”
V e r m ö g e n i n D e u t sc h l a n d
st ä r ke r k o n z e n t r ie r t
Deutschland steht im Vergleich
mit anderen OECD-Mitgliedsländern
vergleichsweise gut da. Zwar verzeichnete das Land Anfang der
2000er Jahre einen erheblichen
Anstieg der Ungleichheit; anders als
in der Mehrzahl der OECD-Länder
trug die Krise aber nicht dazu bei,
diesen Trend zu verstärken. So verharrt die Einkommensungleichheit in
Deutschland seit dem Beginn der
Krise 2007 auf mittlerem Niveau.
Der Bericht zeigt allerdings auch,

dass Vermögen in Deutschland stärker konzentriert sind als in vielen
anderen OECD-Ländern. Die reichsten zehn Prozent der Deutschen besitzen demnach 60 Prozent der
Nettohaushaltsvermögen. Im Vergleich dazu sind es im OECD-Schnitt
zehn Prozent der Reichsten die 50
Prozent der Vermögen besitzen.
Steigende Ungleichheit
m i n de r t w i r t sc h a f t li c h e s
Wachstum
Steigende soziale Ungleichheit
hat laut Bericht nicht nur Auswirkungen auf die Gesellschaft, es beeinträchtigt auch die
wirtschaftlichen Aussichten eines
Landes. Nach Berechnungen der
Studienautoren hat die steigende
Ungleichheit seit 1985 dazu geführt, dass die Wirtschaft in 19
OECD-Ländern zwischen 1990 und
2010 um 4,7 Prozentpunkte weniger gewachsen ist als das bei unveränderter Ungleichheit der Fall
gewesen wäre. Um die Einkommensungleichheit zu bremsen, verweist
der Bericht auf Umverteilung durch
Steuer- und Sozialsysteme, die mit
Maßnahmen zur Chancengleichheit
auf dem Arbeitsmarkt und Investitionen in Bildung und Kompetenz zu
kombinieren seien, um nachhaltig zu
wirken.
Quelle: Frauenrat.de
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Karanlıkta umuda yolculuk
ve kayboluş mu?
ları, Salafistler, ISIS vb verildi.
Bir milyona yakın Türkiyeli göçmen işçinin Almanya'ya
gelmesiyle birlikte, Batı'da oryantalizme ilişkin hayallerin
yıkıldığı, bu insanların aileleri, kültürleri ve dinleriyle
somut insanlar olduğu, örneğin Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan inlere, cinlere hiç benzemediği söylendi.
Alman hükümetinin bu insanları gerçek anlamda ciddiye
almaması da, yaşanan uyum sorunlarını artırdı denildi.

Sebebleri tartışıyoruz,
çözüm önerileri üretiyoruz
Üçe ayrılan çalışma gruplarında ana temalar, radikal
dinciliğe örnek teşkil eden Salafistlerin Almanya'da gelişmesinin nedenleri, bu gelişmeyi durdurmak için hangi
toplumsal yapısal değişikliklerin yapılması gerektiği ve
günlük yaşantımızda gençleri Salafistler gibi aşırı dinci
örgütlenmelerden nasıl koruyacağımız üzerine çözüm
önerileri oldu. Katılımcı kadınlar, çalışma gruplarında öğleden sonrayı tartışmayla ve çözüm önerileri üretmekle
geçirdi.

ZAHiDE YENTÜR
SERPiL YAHYAOğLU

V

HS ve DGB bünyesindeki Çalışma ve Yaşam
Grubu’nun düzenlediği "Korku bütün Avrupa'da. Globelleşen bir dünyada politik ve dinsel radikalizm" başlıklı bilgilendirme
toplantısına Göçmen Kadınlar Birliği üyesi ve
konuya ilgi duyan kadınlar katıldı.
Pedagog Bernd Kushe Schmittinger yaptığı sunumda,
radikalizmin başvurduğu bir metoda dikkat çekti. Bu metoda göre, herhangi bir inancın ana fikirleri cımbızlanarak
bazı noktalar öne çıkarılıyor ve öne çıkarılan bu noktalar,
içeriğinden, hangi tarihsel koşullarda ve hangi bağlamda
söylendiği gözetilmeden mutlak doğrular olarak ilan ediliyor. İnsanların bu doğruları mutlak doğrular olarak kabul
etmesi için de tepeden aşağıya hiyeyarşik yapı güçlendiriliyor, ait olmayan kişiler ve gruplar dışlandığı gibi fiziksel olarak da yok edilmeye çalışılıyor. Buna örnek olarak
Naziler, gençliğin alt kültürünü oluşturan bazı Rock grup-
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İlk çalışma grubundan Birsen Topgün, grubu adına
yaptığı sunumda, gençlerin kişilik arayışı içerisinde, toplumda kendine yer aradığına ve gençlerin bu arayışa bir
yanıt bulamadığına dikkat çekerek, radikal islamcı grupların gençlere kimlik, inanç ve aidiyat duygusu vererek onları kendilerine çektiğini söyledi. Aile içerisinde otoriter
eğitim tarzı da gençleri, otoriter örgütlenen radikal gruplara yöneltiyor. Pegida gibi ayırımcı, yabancı düşmanı
akımlar, gençlerin toplumda yer edinme ve kendini kabul
ettirme çabasını zorlaştırıyor. Aynı şekilde yoksulluk ve
yoksulluğun yol açtığı toplumsal sorunlar, medyada müslümanlar üzerine negatif haberlerin yaygınlaşması, gençlerin macera arayışı içerisinde olan bir sosyal grup olması
nedeniyle de, radikal, dinci örgütler gençler için kolay kanacakları tuzaklar haline geliyordu. Çözüm önerileri arasında, eğitimde gerçek şans eşitliğinin sağlanması ve
Almanya'da uygulanan yanlış yabancılar politikasına bir
son verilmesi de yer aldı.
İkinci çalışma grubu adına yapılan sunumda, toplumsal
sorunların ve aile içerisinde eğitim sorunlarının göçmen
çocuk ve gençlerin durumunu zorlaştırdığı dile getirildi.
Göçmen kökenli bir genç meslek eğitim yeri ve işyeri
ararken ayırımcı politikalara maruz kalıyor. Bu grupta
üretilen çözüm önerileri arasında, okullarda başka din ve
inançların tanıtıldığı etik derslerinin zorunlu ders olması,
müslüman çocuklara denetim dışı camiler yerine Alman
eğitim sisteminde yetişen öğretmenlerin din ders vermesi ve buna bağlı olarak üniversitelerde bu öğretmenleri yetiştirecek bölümlerin açılması, medyada göçmen
müslümanlara ilişkin manipülatif haberlerin eleştirilmesi,
gerçek bir inanç özgürlüğünün yaşanması için diğer din
ve inançlarla diyaloğun geliştirilmesi yer aldı. Almanya'da
faaliyet gösteren bir tarikatın sohbet gruplarına katılan
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bir kadın arkadaş, insanların sorunlarıyla yalnız kalmalarının maneviyat arayışını güçlendirdiğini söyledi. Burada açığa çıkan gerçek, içinde yaşadığımız toplumda "yat, kalk, çalış, üret"
döngüsünün insanları ürettiklerine ve yarattıklarına yabancıllaştırdığı gerçeğiydi.
Üçüncü grup adına sunum yapan, Nezahat Yaman ve Sema
Yilmazer, gençlerin dışlanmışlığının, yaşamda sınırlandırılmasının,
doğru ideal ve idol yoksunluğunun radikal örgütlere kaymaya
neden olduğunu dile getirdiler. Örneğin Salafistlerin, bu dünyada
para ve iktidar, öbür dünyada ise cennet vaat ettiğini ve bu vaatlere somut amaçları olmayan gençlerin kolayca kandığını söylediler. Radikal, dinci örgütlerin internet forumlarını kullanarak
gençlere hitap ettiğine değinildi. Çözüm önerileri olarak, gençlere iyi eğitim olanaklarının sunulması, eğitimde kalitenin yükseltilmesi, ailelere çocuklarına yeterince zaman ayıracak olanakların
genişletilmesi yer aldı.
Grup sunumlarından sonra serbest tartışma yapıldı. Gençlerin
neden radikal örgütlere katıldığını, sempati duyduğunu herkes
kendi yaşadıklarından ve çevresinde gördüğü örneklerden yola
çıkarak tartıştı. Bu serbest tartışmada ortaya çıkan, radikal dinci
akımların gelişiminin endişe uyandırmasıydı. Eğitim sistemindeki
eksiklik ve sorunlar, gençlerin meslek eğitim yeri, iş bulamamaları, göçmen kökenli çocuk ve gençlerin ayrımcı politikalardan
etkilenmelerinden ötürü gençlerin geleceklerine umutsuz baktığı
ve böylece radikal dinci örgütlerin etki alanını genişlettiği sonucuna varıldı. Bu örgütler, özellikle de ergenlik çağında daha
duygu ve düşüncesi oturmamış gençlere, sorunlarından kaçışı,
kaybedecek birşeyleri olmadığını söyleyerek, onları kendi çemberine alıyordu. Gençlerin, iyi özelliklerini terk ederek kendi
anne-babalarını bile tanımaması karşısında, işte o zaman "biz,
nerde ve nasıl hata yaptık" sorusu gündeme geliyordu.
Bir arkadaş, Gülen Cemaati'ni, Salafistler'den daha tehlikeli
bulduğunu söyledi. Sistematik olarak insanları etkileyip, kendilerine bağladıkları Frakfurt'taki örgütlenmelerinden bahsedildi.
Frankfurt'ta "Avicenne Institut" adı altında çocuk ve gençlere,
kurslar, ev ödevi yardımı, uygun tatil imkanları sunarak, özellikle
de zeki ve yoksul çocukları ve gençleri kendilerine bağlıyorlar
denildi. Bu konuda Salafistler, insanları öldürürken, cemaat beyinleri öldürüyor gibi bir fikir çıktı toplantıda.

Ortak sorunlarımız, ortak umutlarımız var.
Toplantının son bölümünde ırkçı Pegida hareketi tartışıldı.
Bernd Kushe Schmittinger, Pegida'nın kuruluşu üzerine bilgi
verdi. İlk olarak müslüman nüfusun yüzde 0,3 gibi az olduğu
eski Doğu Almanya şehirlerinde ve özellikle Dresden'de ortaya
çıkan Pegida’nın, İslamlaşma tehlikesini öne sürerek ırkçı propanda yaptığına değinildi. „Muhafazakar, gitgide yoksullaşan,
gelecek korkusu taşıyan ve bütün bu gelişmelerden Almanya'daki göçmenleri sorumlu tutan orta sınıf, Pegida'dan etkileniyor“ denildi.
Sonuç olarak, ailelerin çocuklarıyla demokratik iletişimi asla
koparmaması, çocuklara ve aileye zaman ayırılması, küçük yaşlardan başlayarak gençlere ve çocuklara evrensel insanlık değerlerinin verilmesi herkesin üzerinde birleştiği noktalar oldu.
Sadece ailelerin değil, toplum olarak da din, dil, ırk, mezhep ayırımı yapmadan ortak değerlerimizden, benzerliklerimizden yola
çıkarak birlikte hareket edelim diyen kadınlar, buluşmayı „sonuçta, hepimiz emekçiyiz, çalışıyoruz ve ortak sorunlarımız,
ortak umutlarımız var. O halde karşılıklı hoşgörü ve toleransla
"birlikte daha güçlüyüz" diyerek noktaladılar.

KADIN

Almanya
sorumluluklarını
yerine getirsin

U

luslararası Kadınlar Günü vesilesiyle Bağımsız(Otonom) Kadın
Evleri, Federal Hükümeti özellikle
güvencesiz oturumları olan göçmen ve sığınmacı kadınlar başta olmak
üzere tüm kadın ve çocukları şiddetten korumak için sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.
Bağımsız Kadın Evleri adına yapılan
açıklamada, Almanya’nın çok sayıda uluslararası sözleşmeyi imzalamasına karşın
kadın ve çocukları şiddetten koruyamadığı
ifade edildi. Açıklamada, şiddete maruz
kalan kadınların korunması için ciddi önlemler alınmasını da içeren İstanbul Sözleşmesine Almanya’nın da imza verdiği ama
henüz onaylamadığı hatırlatılarak İstanbul
Sözleşmesi’nin bir an önce onaylanması istendi.
Açıklamada, oturum konumlarından bağımsız olarak bütün kadınların tıbbi hizmetlere erişim hakkı, eşten bağımsız oturma
hakkı, hukuksal danışmanlık ve avukat
masraflarının üstlenilmesi gibi talepler dile
getirildi.
Sığınmacı kadınlara çocuk bakımının da
yapıldığı okuma-yazma, dil ve entegrasyon
kurslarına katılma hakkı ve meslek edinme
önlemlerinden faydalanma ve iş piyasasına
baştan itibaren engelsiz erişme hakkı, cinsel nedenlerden ötürü şiddete/takibata
maruz kalanlara sığınmacı statüsünün verilmesi veya iltica davasında uluslararası güvencenin sağlanması, kadın evlerine sınırsız
erişimin sağlanması gibi taleplerin de dile
getirildiği açıklamada, „kadın evleri bütün
eyaletlerde fiziksel ve/veya psikolojik şiddete maruz kalmış veya şiddete maruz
kalma tehdidi altında olan kadınlar ve çocukları için gelir, oturum, hangi ülkeden
geldiği ve sağlık durumundan veya engelli
olmasından bağımsız olarak erişilebilir olmalı“ sözlerine yer verildi.
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İrlanda’nın kirli çamaşırları
MÜSLiME KARABATAK

Ş

imdilerde Türkiye’nin de
125. olduğu Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’nda
141 ülke içinde en iyi 8.
sırada yer alan İrlanda’nın
kirli çamaşırlarını dökelim mi
biraz? Rengine göre değil, kirine göre yükseltmemiz gerekiyor suyun sıcaklığını, yoksa
İrlanda’nın bu kirli tarihi temizlenecek gibi değil.
Konumuz İrlanda’da en az 70 yıllık bir tarihi olan ve sonuncusu
1996’da kapatılan, 2011 yılında
Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı
Komite’nin soruşturulmasını istediği
ve parlamentoya sunulan 1000
sayfalık bir rapordan sonra 2013
senesinde İrlanda Başbakanı Enda
Kenny’nin küçük bir özür dilemekten başka bir şey yapmadığı Magdalen Çamaşırhaneleri’nde zorunlu
çalıştırılan kadınlar.
BU NEYİN TÖVBESİ?
Bu arada belirtelim hemen, bu
sadece İrlanda’nın ya da Katolik kilisesinin değil aynı zamanda Birleşik
Krallık, Avrupa, Kuzey Amerika ve
Avustralya’nın ve Protestan kurumların da kirli tarihi. Magdalen Kurumları’nın en eskisinin Ortaçağ
İngiltere’sinde 1758’de kurulduğu
biliniyor. İrlanda’da ilk kez bir Protestan sığınağı olarak 1765’te kurulmuş. Tarihçilere göre 1800’lerin
sonunda İngiltere’de 300’den fazla,
İrlanda’da da en az 41 Magdalen
kurumu vardı. Bu kurumlar bazen sığınma evi, bazen ıslahevi olarak adlandırılmış, bazen de hiçbir ismi
olmaksızın ayan beyan işletilmiş. Bu
ilk Magdalen Kurumları’nın en temel
özelliği fuhuş yapan kadınların ya da
“yapma ihtimali olan” bekar annelerin buralara gönderilmeleriydi.
Magdalen ismi İncil mitolojisindeki Mary Magdalene’den (Magdalalı
Meryem) gelir. Öncesinde fuhuş
yaptığı iddia edilen bu kadın, Hristiyanlıkla tanışmasından sonra tövbe
etmiştir. Bu yüzden bu kurumlara
“tövbenin simgesi” Magdalen ismi
verildi. Zamanla bu kurumlar İrlanda’nın Magdalen Çamaşırhaneleri’ne dönüştü.

26

KİMSESİZ, YOKSUL, İSTENMEYEN
KADINLAR
İrlanda, İngiltere’den bağımsızlığını 1922’de kazandıktan sonra
yeni Magdalenlar açmamış, ancak
var olanları da kapatmak yerine kilise ve devlet adına kullandı.
1922’den önce bu çamaşırhanelerde çalıştırılan kadınların sayısının
30 binin üzerinde, bu tarihten sonra
ise 10 bin civarında olduğu düşünülüyor.
Zamanla buralarda çalıştırılan kadınların profili de değişti: Biletsiz
trene binmek gibi küçük suçlar işlediği için gözaltında tutulanlar, mahkemeye çıkarılmayı bekleyenler,
evsiz olduğu için polis tarafından
getirilenler, çocuk ıslahevlerinin
gönderdikleri hatta psikiyatri hastanelerinden, sosyal hizmet kurumlarından, belediyelerin sığınma
evlerinden ve yine Katolik rahibelerin işlettiği bekar annelerin kaldığı
Anne Çocuk Evleri’nden gönderilenlerle birlikte aileleri tarafından gönderilen çoğu 20’li yaşlarda
kadınlar... Yani toplumun kimsesiz,
en yoksul, hatta en istenmeyen kadınları…
Sayıları 10 olan bu çamaşırhaneleri, devletle işbirliği halindeki Katolik cemaatler yürütmeye başladı. Bu
cemaatlar rahibeler tarafından işletiliyor ve “topluma kazandırmak
amacıyla kadın ve çocuklara dini
eğitim verilen yerler” olarak görülüyordu. Ancak, devletin bilgisiyle çalıştırılan bu çamaşırhanelerin
uyguladığı sistem, topluma kazandırmaktan çok, bireyleri toplumdan
soyutluyordu. Ve hepsi oradaydı:
Askeriye, emniyet güçleri, mahkeme, hastaneler, belediye hizmetleri, eğitim kurumları yani devletin
her türlü kurumunun bu çamaşırhanelerle ilişkisi vardı. Örneğin, çamaşırhaneden kaçan bir kadın, polisler
tarafından hızla yakalanıp getiriliyordu.
‘HAPİSTEN BİLE BETERDİ’
Rahibelerin işlettiği bu çamaşırhaneleri İrlanda’nın endüstri tarihi
olarak turizm broşürlerinde göremezsiniz belki ama kadınların Katolik Kilisesi’ne ücretsiz çalıştırıldıkları
bu yerler kadın emeğinin sömürüsünün bir simgesidir. Kimi 7 ay kimi 5
yıl kalan bu kadınlar, zorunlu olarak
çalıştırılıyor, emeğinin karşılığını ala-

mıyorlardı ama din görevlileri onların
emekleriyle kasalarını büyütüyordu.
Magdalen Çamaşırhaneleri’nde
kalmış ve şimdi bu kurumların gerçekte nasıl bir yer olduğunu gözler
önüne sermek için uğraşanların anıları ortak. Çok küçük yaşlarda
rahip/rahibelerin, polislerin ya da ailelerinin onları buralara yerleştirdiğini, sabahtan akşama kadar
ücretsiz çalıştırıldıklarını, yetkililer
tarafından zorbaca davranıldığını,
yemekleri kendileri yapmasına rağmen aç bırakıldıklarını anlatıyorlar.
Hepsinin ortak sözü ise; “Hapisten
bile beterdi.”
KAZANDILAR AMA ESİR KIZ KARDEŞLERİNİ UNUTTULAR
Magdalen Çamaşırhaneleri’nde
zorla hapsedilip çalıştırılan kadınların
dışında ücretli olarak başka çamaşırhanelerde çalışan kadınların hayatlarına da bakmak gerekir.
Zaten yıkama ve ütü buharları
arasında sıcak bir yerde çalışmaktan
aşırı yorgun bir şekilde yaklaşık 13
saat ayakta çalışmaları yetmiyormuş gibi diğer ülkelerde aynı işi
yapan işçilerden ya da tütün işinde
çalışan kadınlardan bile daha düşük
ücret alıyorlardı. Yani Magdalen Çamaşırhaneleri’nde kadınlar köle gibi
çalıştırılırken, diğer çamaşırhanelerde çalıştırılan kadınlar kölelerden
biraz daha iyi durumdaydı.
2. Dünya Savaşı sona ermeden
hemen önce, 1945’te, iş yükü kat
be kat artan çamaşırhane işçisi kadınlar, yıllardır talepleri olan ücretli
izin için, İrlanda Kadın İşçiler Sendikası öncülüğünde greve çıktılar.
Hastanelerde çalışanlar dışında tüm
çamaşırhane işçileri, özellikle de
otellerde çalışanlar greve yoğun katıldı. Talepleri şunlardı: Yeterli dinlenme zamanları, insanca yaşanabilir
bir ücret ve insani çalışma koşulları.
Kararlıydılar, talepleri karşılanana
kadar geri adım atmayacaklardı. Kazandılar da. 1946’da ücretli iki haftalık izin haklarını kazandılar.
Ama ne yazık ki çamaşırhane işçisi kadınların grevi, Magdalen Çamaşırhaneleri’nde esir gibi
çalıştırılan kadınları görmemiş ve
onların kurtuluşlarına bir şey katmadı. Eğer talepleri onları da kapsasaydı, belki İrlanda devletinin bu
Ortaçağ düzenini işçi kadınlar yıkacaktı.
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Tecavüze uğrayan öğrenci,
diploması nı yatağıyla aldı

A

BD’de Columbia Üniversitesi’nde okuyan 21 yaşındaki Emma Sulkowicz,
2 yıl önce yerleşkedeki
yurt odasında tecavüze
uğradıktan sonra okul idaresinin
suçluyu cezalandırmak için hiçbir
şey yapmaması üzerine başlattığı
‘yataklı eylemi’ mezuniyete taşıdı.
Columbia Üniversitesi idaresinin,
kendisine yurt odasında tecavüz
eden ve diğer 2 kişinin daha şikayetçi olduğu Paul Nungesser’a hiç-

bir yaptırım uygulamaması nedeniyle Eylül 2014’te ‘Carry That Weight’ (Bu yükü taşı) adlı bir proje
başlatan ve yatağını sırtında taşıyan görsel sanatlar öğrencisi
Emma Sulkowicz, yine elinde yatağıyla mezun oldu.
Nungesser okuldan atılana dek
‘ibret-i alem’ olsun diye yatağını yanından ayırmayacağını açıklayan
Sulkowicz, okul yönetiminin “törene
büyük boyutlu şeyler getirmeyin,
davetlileri rahatsız edebilir” şeklin-

deki uyarısına rağmen ‘sanat eserini!’ yanında getirdi. Diplomasını
almak için sahneye çıktığında büyük
bir alkış yağmuruna tutulan Sulkowicz, yatağını arkadaşlarından fazla
yardım almadan taşıdı.
Sulkowicz’in açtığı davalar sonuçsuz kalsa da, bu eylem büyük
yankı uyandırmıştı. Okul arkadaşları
kendisine destek olmuş, Rektörlük
binasının önüne 28 yatak bırakmıştı.
Kaynak: Sputnik

Kadın ve insan hakları savunucusu Harriet Tubman’ın resmi

20 doların üzerinde

A

BD’de yapılan bir online anket sonucunda, 600 bin kişi önerilen 15 kadın
içerisinden, insan ve kadın hakları savunucusu Harriet Tubman’ın 20 doların
üzerine basılmasına karar verdi.
Harriet Tubman, 1820 yılında köle bir ailenin
kızı olarak Maryland’da doğdu. Defalarca denediği kölelikten kaçma girişimi 30 yıl sonra,
başarıya ulaştı ve köleliğin sürdüğü Güney
Amerika’dan, Kuzey Amerika’ya gitti.
Kendisini kölelikten kurtarmakla köleliğin kalkmayacağının bilincinde olan Harriet Tubman, defa-

larca kaçak yollardan Güney Amerika’ya girerek,
kölelik sistemine karşı mücadele etti.
1861’den 1865’ e kadar süren Amerikan iç
savaşında hemşirelik ve ulaklık yaptı. İç savaşın
bitmesinden sonra, özgürleşen kölelerin hakları ve
kadın hakları için mücadele etti. 1913’de New
York’da öldü.
Harriet Tubman’dan önce, 20 doların üzerinde
Andrew Jackson’ın resmi vardı. Jackson, kölelik
sistemini savunan, yerli halkı göçe zorlayan bir
ABD Başkanıydı.
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Sizden gelenler
7 gün kesintisiz çalışmak ve kiralık işçilik

M

erhaba arkadaşlar! Ben
büyük bir fabrikada
metal sektöründe kiralık
firma işçisi olarak çalışıyorum. Bildiğiniz gibi kiralık firma işçisi olmak kendisine
özgü sorunlar taşımaktadır. Yanıbaşınızda birlikte çalıştığınız ve aynı
işi yaptığınız iş
arkadaşınızın aldığı ücretin yarısını almak,
kadrolu işçi arkadaşınızın yararlandığı sosyal
haklardan tamamen mahrum durumda çalışmak
zorunda kalmak
bunlardan akla
ilk gelenler. Buna bir
de çalışma koşullarındaki sorunlar
ve kadın olmaktan kaynaklı sorunlar
eklendiğinde kadın işçiler yaşamlarını idame ettirirlerken karşı cinse
göre iki kat fazla sorunla boğuşmak
zorunda kalıyor diyebiliriz. Almanya’da yaklaşık 42 değişik çalışma planı uygulanıyor. Benim
çalıştığım fabrikada seçilen „Konti schicht“ denilen sisteme göre işe

başlarken bir anlaşma imzalatılıyor
ve bu anlaşma ile birlikte işçi çalıştığı süre içerisinde çalışma günleri
hafta sonlarına, resmi ve dini tatillere denk gelse dahi çalışmak zorunda kalıyor. Çalışma koşullarımız
ise özellikle kadınlar açısından çok
daha zorlayıcı ve stresli.

Biz 7 gün kesintisiz
çalıştıktan sonra üç gün izinli sayılırken tekrar 7 gün çalıştıktan sonra
dört gün izinli sayılıyoruz. Bu çalışma koşulları ilk etapta cazip gelse
de uzun sürede vücudun yıpranmasına ve uyku düzeniyle birlikte sinir
sisteminde de yıpranmaya yol açmakta. Bu çalışma sisteminde
kadın olarak yedi gün üst üste çalışmak zorunda kaldığınız için ev ile il-

gili bütün işleriniz ya beklemede kalıyor ya da araya sıkıştırdığınız için
hafta boyunca çalışmakta çok zorlanıyorsunuz. Haftanın yedi günü
kesintisiz çalışırken doğal olarak
evinizle, çocuğunuzla, eşinizle , sosyal çevrenizle ilgilenmeye bazen
vaktiniz bazen de gücünüz kalmıyor.
Uzun yıllar içerisinde özellikle
de kadınlar için
daha hızlı bir
bedensel yıpranmaya neden
olan bu çalışma
sistemi ve de
diğer daha çok
kar elde etmeye dayalı çalışma sistemlerine
karşı kadınlar olarak daha
çok örgütlenmemiz ve sendikal çalışmayı ve örgütlenmeyi yükseltmemiz gerekmektedir. Bu yüzden
Göçmen Kadınlar Birliği’nde daha
yoğun çalışmamız ve örgütlü olmanın verdiği güçle sorunlarımızı daha
ciddi ele almamız gerekmektedir.
Unutmayalım ki kadın hayatın yarısıdır ve kadın özgürleşmeden yaşam
özgürleşemez...

Dortmundlu
kadınlar
hikaye
yazmak
istiyor

U

zun süreden
beri üzerinde düşündüğümüz ama bir türlü cesaret edemediğimiz bir işin
başlangıcıydı bu kez buluşmamızın konukları. Kadınlar yazdıkları hikayeleri bizlerle paylaştılar.
Beş kadının yazdığını bir ressam
resmetmişti. Ya da resimler hikayeye dönüşmüştü. Alman kadın arkadaşlardan oluşan bu yazma
grubu bizlerle hikayelerini paylaş-
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tıklarında ‘neden bizler de yazmıyoruz’ diye birbirimize bakındık. ‘Bizler hep dinledik neden
yazmıyoruz?“ Yazmanın sadece
yazarlara ait olduğunu düşündük
hep. Halbuki her kadının bir hikayesi var ve kadınlar kendi his ve
duygularını kaleme döktüklerinde
nelerin ortaya çıkacağını da tahmin
edebiliyoruz. Frankfurt’taki arkadaşlarımızın başlatmış oldukları hi-

kaye yazma atölyesinin bize yön
vereceğini de düşünüyoruz. Hikayelerin ilgiyle dinlendiği, soruların yöneltildiği buluşmada, hemen öneri
ve yöntemler tartışılmaya başlandı.
Sonuçta düşündük ki her kadın
kendi dilinde yazmalı, her hikaye
kendi duygusunu kendi dilinde
taşır.
Evet Dortmundlu kadınlar hikaye
yazmak istiyor....
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Kadın Kitaplığı
Sakindi oranın şafakları
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Bonn'da 'Savaş ve
Kadınlar' sergisi

B

onn'daki Kadın Müzesi 'Savaş
ve Kadınlar' adlı bir sergi ile
Birinci Dünya Savaşı'nın 100.
yıldönümüne katkı sunuyor.

LEYLA ÇAKIR

K

itap Sovyetler Birliği’nde II. Dünya Savaşı’nda bir
grup genç kadının komutanları Çavuş Vaskov ile
birlikte cepheden çok uzakta bulunan küçük bir
demiryolu istasyonunda, kendilerinden sayıca ve
donanımca çok üstün olan Nazilere karşı, orantısız
bir güçle geçen zorlu bir mücadeleyi anlatır.
Yüzü gülmez bir adam olan istasyon şefi Çavuş Vaskov,
otoritesini kaybetme korkusuna kapılmıştır. Ve bu korkusu
‘Hey gidi Fedot Vaskov sen tut ormanların derinliklerinden
komutanlığa tırman. Sonra da gel dokuzuncu sınıfa kadar
okumuş kızların başına geç’ sözlerinde de kendisini bulur.
‘Dokuzdan dört çıkar, ne kalır geriye? ’Beş... Oysa Vaskov
Kızlardan bu kadar gerideydi işte!
Ama savaş vardı. İnsanların yaşamlarıyla dilediğince oynayan savaş, insanların yazgılarını en inanılmaz ve anlaşılmaz
bir biçimde birbirine bağlayan savaş.
Bir olayın yerini başka bir olayın aldığı, sebebin birden
bire sonuca dönüştüğü ihtimal denen şeyin yaratıldığı o gizemli an gelip çatmıştı. Gündelik hayatında insan bu anın hiçbir zaman farkına varamaz. Ama sinirlerin son noktaya dek
gerili olduğu, yaşamın yeniden ilkel bir var olma, sağ kalmadan başka bir anlamının kalmadığı savaşta, bu varolma ve
an, elle tutulur bir gerçeklik kazanır ve sonsuza dek uzar.
‘Ağaçların arkasından ağır ağır güneş çıktı. Göz kamaştırıcı ışıklarını bataklığın üzerine serpti. Liza’nın son gördüğü
işte bu güneş ışığı oldu. İnsanın içini ısıtan ve yarının vaadiymişçesine göz kamaştırarak parlayan güneş ışığı. Liza son
anında bile bu yarının kendisi için de var olacağına duyduğu
inancı yitirmeden baktı güneşe.’
Romanın Yazarı Boris Vasilyev, II. Dünya Savaşı sonuna
dek Bolşeviklerin Gençlik Örgütü’nün hücum taburunda Nazilere karşı savaşmış. Yazara 1975’de SSCB devlet ödülü verilir ve 39. Berlin Uluslararası Filim Festivali’nde jüri üyeliği
de yapmıştır.

19 Nisan'da başlayıp 1 Kasım'da
sona erecek sergide kadınların savaştaki
durumları, üstlendikleri veya zorlandıkları roller anlatılıyor.
Sergi sorumluları Bettina Babb ve
Marianne Pitzen, savaşın mağdur ttiği
kadın görüntülerinden çok savaşa karşı
çıkan kadınların ağırlık taşıdığı bir sergi
oluşturmaya çalışmışlar.
1915 yılında Bern'de yapılan Uluslararası Sosyalist Kadınlar Barış Konferansı ve Den Haag'ta yapılan Burjuva
Kadınlar Barış Konferansı'na dayanarak
barıştan yana olan kadınlara yönelik
baskı ve şiddeti gözler önüne sermişler.
Serginin bir bölümünde şimdiye kadar
Nobel Barış Ödülü almış olan 16 kadının
portreleri de yer alıyor.
Sergi, 1915 yılındaki gelişmelerle
başlasa da 1945'te biten 2. Dünya Savaşı ve şimdiki savaşlar ve mülteci kadınlar gibi konuları da ele alınıyor. Sergi
boyunca değişik toplantılar da düzenleniyor. Bern ve De Haag Konferansları, 2.
Dünya Savaşı sonrasının 'Trümmerfrauen/Enkaz Kadınları'* ve Almanya'da
yaşayan haymatlos kadınlar'ın konu edildiği toplantı ve genel olarak sergiyle ilgili bilgiyi
http://www.frauenmuseum.de/ausstellung_detail.php?ausstellung_id=104&ri
chtung=zukunft&alter_startwert=0 adresinden edinebilirsiniz.
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Pakize Teyze
imam nikahı!
- Remzi Bey, Remzi Beyefendiiii, huuuuu, be adam
duymuyor musun beni? Remzi Beeeeey!
-Pakize Hanımcığım merhaba, bana mı seslendiniz?
- He sana seslendim elbet, sabahtan beri bağırıp
duruyorum... Şükür Allah duyurabildim sesimi!
- Pardon Pakize Hanımcığım, malumunuz, yaş ilerledikçe işitmem de kötüleşti. Bazen telefonu bile duymuyorum evde. Ne için seslenmiştiniz?
- Hiiiç, pencereden dışarı bakarken seni görüverdiydim, uzun zamandır sohbet etmedik, iki lafın belini kırarız belki dedim...
- Doğru, dünkü sohbetimizin tadı hala damağımda,
ne iyi ettiniz. Ne yapalım, size geleyim oturur muyuz,
ya da siz dışarı mı gelirsiniz, yürüyüş mü yapalım?
(Hınzır seniiii, aklınca evime girecen, beni baştan çıkaracan he mii?!) Yok, hiç yürüyecek halim yok valla,
sen gel hele, ben de hemencicik bir çay koyayım..
- İyi geliyorum o zaman, on dakikaya sizdeyim.
10 dakika sonra....
- Hüüüüüp, hüüüp, çayım da Mevlana çayı ayıptır
söylemesi, pek bir güzel. Herkes beyenir.
- Evet, elinize sağlık gerçekten çok lezzetli.
- Remzi Bey'im, efendime söyleyeyim beni bilirsin,
haberleri hiç kaçırmam, siyasetle ilgilenirim, benim yaşıtlarım örgü örer - ben onu da yaparım, onu da yaparım ama siyaset de bilirim, gerekirse gençlerle şiddete
karşı dans da ederim, anlayacağın her telden çalarım.
Beni az çok tanıdın artık.
- Bilmez miyim, bilmez miyim, Pakize Hanımcığım!
Siz bin yaşayınız.
- Şimdi bugün televizyonda haberleri izlerken gözüme bir haber çarptı. Artık imam nikahı resmi nikah
kıyılmadan da mümkünmüş.
- Evet, biliyorum, Anayasa Mahkemesi Kararı verildi
bununla ilgili, daha önce hapis cezası ile cezalandırılan
resmi nikahsız imam nikahı artık ne yazık ki yine mümkün.
- Şimdi senin benim gibi yaşını başını almış, çoluğa
çocuğa karışmış insanlar için - bak biraz önce sesimi
bile işitmiyordun hani- yani yanlış anlama sakın, sadece misal, yani böyle bizim gibi yaşlı kesim için hayırlı
bir karar olmuş bence.
- Olur mu Pakize Hanım, neresi hayırlı? Özellikle siz
kadınların haklarını ihlal eden bir karar! Düşünün, yine
kumalara maruz bırakılacak kadınlar.
- Sen hiç merak etme, Remzi Beyefendim, benimle
nikahlanan adam bırak kumayı, dişi sineği bile istemez.
- Pardon? Yani Pakize Hanım, konu şu ki, imam nikahı kıyıp kadınları resmi nikahtan maruz bırakan
adamlar kadınları miras hakkından, nafaka hakkından
da edecekler.
- Şükür olsun Allah'ıma, hiç kimsenin mirasına nafakasına muhtaç değilim. Rahmetli babamdan kalma büyükçe bir arsam, iki de kiralık dairem var memlekette.
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Yani miras nafaka peşinde değilim çok şükür. Bir çay daha?
- Alırım... Anlamıyorum bunun sizinle ne alakası
var?
- Olur mu canım alakası? Yok tabii, sadece misal
veriyorum örnek veriyorum yani. Sen miras diyon, nafaka diyon, ben de benim çok şükür ihtiyacım yok
diyom. Şimdi Remzi Bey'im, yalnızlık Allah'a mahsustur. Böyle yaşını başını almış insanlara yalnız yaşamak
yakışmaz. Allah korusun, bir gün düşer kalırsın yapayalnız evde Allah korusun. Diyorum ki böyle yaşlı insanlar için düğün yapmak resmi nikah kıymak da ayıp
kaçar değil mi ama? Elalem bu yaşında azmış der, alimallah!
-Anlamadım Pakize Hanımcığım... Yaşlı da olsa her
insan istediği yaşta evlenebilmeli, istediği kişi ile istediği zaman yeni bir hayat kurabilmeli değil mi ama?
- İşte böyle kolay olmuyor bu işler Remzi Bey'ciğim! Sen öyle diyon ama hiç de öyle kolay değil! Ben
de sana bunu anlatmaya çalışıyorum ya işte. Örneğinbak sadece örnek olsun diye söylüyorum- senle ben!
Tut ki yalnızlık bize tak etti, yeter artık, benim de
evimde sohbet edeceğim, bana Mevlana çayı demleyecek birine ihtiyacım var, hadi gel hayatlarımızı birleştirelim dedik! Misal yani! Basarız imam nikahını,
kimseciklere madara etmeden kendimizi, yok efendim
nikah şekeri almakmış, nikah elbisesi giymekmiş, saçını
yaptırmakmış, elalemi davet etmekmiş, böyle işlerle
hiiiiç uğraşmadan, tertemiz bir hoca çağırıp kendi aramızda dört duvar arasında kıyarız imam nikahını kimsecikler de hiçbir şey diyemez. Bir çay daha?
- Hayır teşekkür ederim almayayım ben. Bu saatten
sonra çarpıntı yapıyor bende. Zaten yavaş yavaş kalkayım ben. Ama bu imam nikahı meselesinde fikirlerinizi paylaşmıyorum desem alınmazsınız umarım. Hem
bakın, bütün kadın örgütleri boşuna sırt dönme eylemlerinde bulunmuyorlar Türkiye hükümetine karşı. Kadın
haklarını ihlal eden hükümete sırtımızı dönüyoruz
deyip bence çok da iyi yapıyorlar. Ben çok haklı buluyorum bu tavırlarını.
(He, sırtlaryla birlikte kıçlarını da dönüp oralarını
buralarını gösteriyorlar da ondan haklı buluyon tabii.
Siz erkekleri bilmez miyim sanki!)
- Efendim? Pardon? Birşey mi dediniz? İşitemedim
yine. Ben kalkayım yavaş yavaş. Çayınız için, sohbetiniz için teşekkür ederim.
- Hiiiç, birşey dediğim yok. Diyorum ki sadece sen
bu imam nikahı için söylediklerimi haklı bulmasan da
bir düşün. Temiz iş yani, özellikle senin benim gibiler
için. Yani kolayca bir çözüm. Hadi Allah'a emanet ol
Remzi Bey, iyi geceler. Bu konuyu gene konuşuruz.
- Iyi geceler Pakize Hanım. Kalın sağlıcakla.
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Buluşma
Dortmund Göçmen Kadınlar Derneği üyeleri 9
Mayıs Cumartesi günü
Köln’e bir gezi gerçekleştirdi. Köln Göçmen Kadınlar Derneği’nden
kadınlarla buluşan grup,
bir taraftan kentin tarihi
merkezlerini gezme bir
taraftan da eğlenceli
vakit geçirme fırsatı
buldu. Tarihi Dom Katedrali ile başlayan gezi, eski
şehire doğru devam etti.
Grup, Hohenzollern Köprüsü üzerinde bulunan ve
artık turistik sayılabilecek
mekanlardan biri olan
sevgi kilitlerinin önünde
de fotoğraf çektirmeyi
unutmadı. 1848’de yayınlanmaya başlayan Neue
Rheinische Zeitung gazetesini binasını da gören
kadınlar, ardından kolonyalarıyla ünlü Köln’ün
1709’da kurulan ve dün-

yanın en eski parfüm fabrikası olan Koku Müzesi’ni
de kısaca gezdiler. Grubun bir sonraki durağı
Alman ressam, oymabaskı
sanatçısı ve heykeltraş
Käthe Kollwitz Müzesi
oldu. Müze gezisinin ardından şehrin işlek merkezlerini dolaşan kadınlar
gün boyu arada bir birbirlerini kaybetseler de ya
da örneğin Dom Katedralinde iki kişi ayin nedeniyle Kiliseden bir süre
çıkamasa da keyifli bir
gün geçirdiler. Üstelik
sağnak yağmura yemek
molası verdikleri için yakalanmamayı da başardılar. Kent gezilerinin keyifli
olduğu bir gerçek. Dortmundlu kadınlar Kölnlü kadınları bekliyor bir sonraki
sefere. Kölnlü kadınlar da
diğer şehirlerden gruplarımızı.

Berlin

Artık bir kütüphanemiz var; birlikte okumak, önermek,
değiş-tokuş yapmak, kısacası okumaya birlikte motive olabilmek için oluşturduk kütüphanemizi.

Frankfurt
8 Mayıs, Hitler Faşizmi’nden kurtuluşun 70. Yıldönümü Frankfurt’da bir çok örgüt, kurum ve kişinin katıldığı miting, tartışma toplantıları ve
yürüyüşle kutlandı. Frankfurt Göçmen Kadınlar Derneği olarak, tüm gün devam eden kutlamaların
içinde yer aldık.
Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli biz göçmen
kadınlar için faşizmden kurtuluşun bugün için anlamı, yabancı düşmanı ve ırkçı görüşlerin toplum
içerisinde kendisine taban bulmaması, kadın-erkek,
yerli-yabancı her bir insanın içinde yaşadığımız toplumda eşit bir yere, haklara ve şansa sahip olmasıdır. Hepimizin ortak amacı değil mi, işçilerin,
gençlerin, erkeklerin yaşlıların, kısacası emeğiyle
yaşayan her insanın eşit ve özgür olması. Pegida ve
diğer yabancı düşmanı akımların, Neo Nazilerin son
yıllarda Frankfurt’da taban bulmamasında en büyük
faktör, göçmen ve yerli halk arasındaki ortak mücadele geleneği. Frankfurt Göçmen Kadınlar Derneği
olarak bu anlayışa sahip çıkarak bütün gün etkinliklerde yer aldık. Açtığımız bilgilendirme ve Türk-Kürt
yemeklerinden oluşan masalar ilgi odağı oldu.
Belediye Başkanı Peter Feldmann’ın açılışını yaptığı kutlama, DGB Yönetim Kurulundan Stefan Körzell, Prof.Dr. Ulrich Gottstein (IPPNW), ve
Ausschwitz’in canlı tanığı Heinz Hesdörffer’in konuşmalarıyla devam etti. Kültürel program oldukça
zengindi. Ana etkinliğe paralel, tartışma ve bilgilendirme toplantıları yapıldı. 40’dan fazla örgütün katıldığı yürüyüşle 8 Mayıs, Hitler faşizminden
kurtuluşun 70. Yıldönümü etkinlikleri sona erdi.

Kütüphanemizin zenginleşmesi, büyüyebilmesi için tüm
arkadaşlarımızın katkısına ihtiyacımız var. Kitaplarımızı bir
süreliğine kütüphanemize bırakabiliriz, ya da kitap bağışı
yapabiliriz.
Ayrıca kitap önerilerinizi paylaşın bizimle. Maddi olanaklarımız elverdikçe bu kitapları kütüphanemize kazandırmaya çalışacağız.

Diğer bölgelerdeki etkinliklerimiz için:
www.migrantinnnen.net
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe ErzieherInnen und SozialarbeiterInnen,
seit mehreren Wochen kämpft ihr für mehr
Anerkennung, bessere Arbeitsbedinungen und höhere Löhne. Eure Forderungen sind in allen Punkten
überaus berechtigt.
lhr macht eine sehr verantwortungsvolle Arbeit
für die ganze Gesellschaft.
Gerade wir, die Frauen vom Bundesverband der
Migrantinnen, wissen nur zu gut, was es heisst Kinder für die Zukunft fit zu machen.
Ihr sorgt u.a. dafür, dass unsere Kinder in der
vorschulischen Bildung die deutsche Sprache erlernen bzw. ihre Kenntnisse verbessern.
Ihr seid wertvolle Integrationsleister, denn mit
Euch erleben unsere Kinder, dass Vielfalt von Kultur
und Herkunft eine Bereicherung sind.
Ihr seid mehr wert und verdient mehr

Anerkennung! Wir unterstützen eure Streiks, nehmen an euren Demonstrationen und Kundgebungen
teil und werben für all unsere gemeinsamen Anliegen!
Eure Entschlossenheit, Euer Ausdauer und die
vielen kreativen Aktionen machen uns Mut, dass ihr
eure Forderungen erkämpft.
Euer Streik für mehr Aufwertung ist richtig - sowohl in Form von mehr Geld als auch gesellschaftlich. Denn es kann nicht sein, dass "Frauenberufe"
weniger bezahlt werden.
Ihr habt gezeigt, dass es sich lohnt, sich zu organisieren und den gemeinsamen Kampf für Arbeits- und Lebensbedingungen aufzunehmen.
Wir stehen und kämpfen mit Euch
Für Aufwertung - Jetzt
Denn ihr seid die Guten
Gemeinsam sind wir stark.

Bundesverband der Migrantinnen in Deutschland e.V
www.migrantinnen.net info@migrantinnen.net

