özgürlüðünü istemek, toplumsal yaþamda bireylerin birbirine olan
dayanýþmacý baðýmlýlýðýný yadsýmak anlamýnda kullanýlmamaktadýr.

SÝYASETTE VE ÝSTÝHDAMDA EÞÝTLÝK ÝSTÝYORUZ
Kadýnlar ve erkekler
arasýndaki eþitliðin
yaþama geçirilmesi,
gerçek demokrasiye giden
sürecin ayrýlmaz bir
p a r ç a s ý d ý r. C i n s l e r
arasýndaki eþitlik, kadýn
ve erkeðin yaþam
fýrsatlarýný
eþit
kullanmasýný ve toplumsal
adaletin gerçekleþmesini
saðlar.

Bu Tasarý, toplumsal gerçekliklerden kopuk, toplumsal
yaþamda ve çalýþma koþullarýnda son yýllarda artan
riskleri görmezden gelmektedir
Bu Tasarý, ülkemizde her
yýl daha da özellikle
1980'lerden beri sürdürülen
neo-liberal politikalarýn yol
açtýðý yeni bireysel ve
toplumsal riskleri, deðiþen
yaþam ve çalýþma
koþullarýný görmezlikten
geliyor, hatta tetikliyor.
Deðiþen koþullarla birlikte
insanlarýn karþý karþýya
kaldýklarý yeni riskler ve
yüklerle baþ edebilmeleri
için uygun güvence
sistemleri geliþtirilmek
yerine, tam tersine, neo-liberal sistemin eþitsizlikleri artýrýcý rolü
benimsenerek neo-liberal politikalarýn uygulanmasýný
kolaylaþtýrmaya yönelik mekanizmalar sunuyor.

Bizler, üreten ve deðer
yaratan yurttaþlarýz. Bilgimiz, yeteneklerimiz, saðduyumuz, aklýmýz,
emeðimiz ve yaratýcýlýðýmýz toplumsal, kültürel, ekonomik koþullarýn
hýzla iyileþmesi ve insanileþmesi için gereklidir. Bu nedenle tüm
karar organlarýnda kadýnlarýn yer almasý toplumsal barýþ ve insani
geliþme için zorunluluktur.
Bizler, kuþatýlmýþlýðý, þiddeti, ayrýmcýlýðý derinden yaþayanlarýz.
Ýþ yerinde ayrýmcýlýða uðrayan, terfi ve yükselmelerde görmezden
gelinenleriz. Fabrikada, tarlada, evde kýsaca hayatýn her alanýnda
üreten ama siyasette, karar organlarýnda, istihdamda yok sayýlýrýz.

1980 sonrasý uygulanan neo-liberal politikalar sonucu, toplumun
geniþ kesimleri için ücretlerin düþmesi, gelirlerin daralmasý, kayýt
dýþý çalýþmanýn artmasý, iþ bulmak amacýyla ailelerin bazý fertlerinin
göç etmesi, daha uzun çalýþma saatleri, yoksulluk, yalnýz yaþayan
kadýn sayýsýndaki artýþ, ailenin tüm fertlerinin geçim mücadelesine
katýlmasý, ev içinde ve dýþýnda kadýnlarýn emeði ile karþýlanan
hizmetleri artýrmýþ ve bu artýþtan yeni riskler ortaya çýkmýþtýr
(hastalýk, iþ kazasý, erken yaþlanma gibi). Sosyal güvenlik sisteminde
ise bu artan risklere karþý bilinçli olarak hiçbir önlem alýnmamýþtýr.

 Bizler, bedenimize, cinsiyetimize ve saðlýðýmýza saygý istiyoruz.

Ayrýca, Sosyal Güvenlik Yasasý (tazmin edici) ile Ýþ Yasasý'nýn
(önleyici) birbiriyle
uyum içinde ve
birbirini tamamlar
nitelikte olmasý
g e r e k i r. O y s a ,
yürürlükteki Ýþ Yasasý
kayýt dýþý çalýþma
biçimlerini artýrýr
niteliktedir. Sosyal
Güvenlik Yasa Tasarýsý
ise, kayýt dýþý çalýþma
yokmuþ gibi bir
kabulden hareket
etmekte ve bu grubun
sosyal güvenlikten
dýþlanmalarý sonucunu doðurmaktadýr.

Yeter ki;

 Bizler, insanca yaþam ve eþit koþullarda çalýþmak istiyoruz.
 Bizler, güvence istiyoruz, koruma istiyoruz ve hak kayýplarýna
uðramak istemiyoruz.
Bütün bunlarý deðiþtirmek ellerimizde...
Önce kendi içimizdeki duvarlarý yýkmaya baþlayalým,
Yeter ki;
Yaþamýn her alanýnda karþýlaþtýðýmýz eþitsizliklerin kaynaðýný
sorgulayarak öðrenelim,
Yeter ki;
Diðer kadýn emekçilerle birlikte savaþa, yoksulluuða, ayrýmcýlýða
ve sömürüye karþý sendikamýzda birleþerek mücadele edelim,
Ve yeter ki;
Baþka bir dünya yaratmayý isteyelim.
Ýþte o zaman;

Gelecek ellerimizde yükselecektir.

YAÞASIN 8 MART
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Devletin sosyal hizmetleri kýstýðý bir ortamda, çalýþma koþullarýnýn
aðýrlaþmasý ve ücretlerin düþmesi, devletin sorumluluðunda olan
birçok hizmetin kadýnlarýn üzerine yýkýlmasýna neden olmaktadýr.
Oysa, aile ve toplumsal yaþam içinde diðerlerine bakmakla yükümlü
kýlýnan ve bu emekleri yok sayýlan kadýnlar, bu Tasarý'da da evin
erkekleri tarafýndan himayeye ve bakýlmaya muhtaç bireyler
konumunda sunulmaktadýr. Aslýnda, baðýmlý olan kadýnlar deðil,
kadýn emeðine baðýmlý olan devlet, iþveren ve erkeklerdir.

 Bizler, çalýþan kadýnlarýn insan haklarýný istiyoruz.
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8 MART DÜNYA EMEKÇÝ KADINLAR GÜNÜ!
8 Mart 1857 Newyork
Kadýnlarýn ucuz iþgücü
olarak görüldüðü,
çalýþma saatlerinin
sýnýrsýz olduðu ve kölece
çalýþma koþullarýnýn
dayatýldýðý
bir
dönemde, binlerce
dokuma iþçisi kadýnlar
greve
ç ý k a r l a r.
Talepleri; 8 saatlik iþ
günü,
çalýþma
k o þ u l l a r ý n ý n
iyileþtirilmesi, eþit iþe
eþit ücrettir.
Ýþveren, sendikanýn ve
diðer iþçilerin greve
giden kadýn tekstil
iþçileriyle dayanýþmasýný önlemek için fabrikanýn kapýlarýna kilit
vurdurur. Fabrikanýn kapýlarý kilitli iken yangýn çýkar. Çýkan yangýda
129 kadýn iþçi yanarak yaþamlarýný yitirirler.
1910 yýlýnda II. Enternasyonalin toplantýsýnda, Dünya Emekçi
Kadýnlar Günü olarak ilan edilen 8 Mart, o tarihten beri emekçi
kadýnlarýn cinsel ve sýnýfsal sömürüye karþý mücadele günü olarak
kutlanýyor.
Hem iþte hem evde günde iki vardiya çalýþmak zorunda kalan
kadýnlar için eþitlik ve özgürlük bugün her zamankinden daha fazla
yakýcý talepler durumunda. Biz kadýnlarýn daha kýsa çalýþma süresi,
daha iyi iþ koþullarý, eþit iþe eþit ücret taleplerimiz bugün de
geçerliliðini koruyor.
151 yýl önce kadýnlarýn hayatlarý pahasýna kazandýklarý kazanýmlar
dünyada ve ülkemizde siyasi iktidarlarýn çeþitli saldýrýlarýyla ortadan
kaldýrýlmaya çalýþýlýyor.
Uzun zamandan beri siyasi iktidarlar uluslararasý sermayenin
ihtiyaçlarý ve talepleri doðrultusunda devleti küçültme adýna
kamusal alanýn tasfiyesine yönelik olarak hareket ederek yasalar
çýkarmaya çalýþmaktadýrlar. Son AKP hükümetiyle bu yasalarýn
çýkmasý daha da hýz kazanmýþtýr.
Þu anda TBMM'nde emekçilere raðmen görüþülmekte olan Sosyal
Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasasý, toplumun %70'inin
geleceðini karartýrken, kadýnlarý daha da fazla maðdur edecek
maddeler içermektedir.

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU YASA TASARISI
KADINLARA NASIL BÝR "GÜVEN(SÝZ)LÝK" SUNUYOR
Halen TBMM'nde görüþülmekte olan Sosyal Güvenlik Yasa Tasarýsý,
Türkiye'de yasa koyucularýn kadýnlara bakýþ açýsýný göstermek
açýsýndan çok önemli bir belge niteliðindedir.
Yasalar, sadece günümüz toplum yaþamýný düzenlemekle kalmaz,
ayný zamanda toplumun geleceðe doðru hangi mecralarda
evirileceðinin koþullarýný da hazýrlar. Bu nedenle, yasa deðiþiklikleri
ayný zamanda yasa koyucunun biz gelecekte nasýl bir yaþam
öngördüðünü anlatýr.

Bu Tasarý, baþta kadýnlar olmak üzere nüfusun önemli
bir bölümünü sosyal güvenlik dýþýna itmektedir
Bir sosyal güvenlik
sisteminden
b e k l e n e n ,
toplumsal yaþamda
varolan eþitsizlikleri
görerek ve devletin
adil ve eþitlikçi
daðýtým rolünü
kullanarak, ülkedeki
tüm yurttaþlara
insan onuruna
yaraþýr bir yaþlýlýk
ve analýk dönemi,
kaza, hastalýk ve
e n g e l l i l i k
koþullarýnda gelir ve bakým güvencesi ve ölüm durumunda arkada
býraktýklarýna gelir güvencesi tesis etmesidir. Ülkemizde zaten
sýnýrlý ve yetersiz olan sosyal güvenliðin, bu Yasa Tasarýsý ile hem
kapsadýðý nüfus hem de sunulan hizmetler açýsýndan geriye gittiðini
görüyoruz. Devletin yeniden daðýtýcý rolü gittikçe artan oranda,
belirli gruplara ve sadece geçici dönemler için verilen yardýmlara
dönüþerek dar bir alana sýkýþtýrýlmaktýr. Oysa, daha özgürlükçü ve
eþitlikçi bir topluma doðru evirilmenin önemli koþullarýndan biri,
insanlarýn eriþebildiði sosyal haklar kümesini geniþletmektir.
Bu Tasarý, sadece sosyal haklar kümesini daraltmakla kalmamakta,
iddia edilenin tam tersine, nüfusun birçok kesimi dýþlanmaktadýr.
Toplumun tüm fertlerini, yurttaþlýk konumlarýndan kaynaklanan
bir hak olarak sistemin içine dahil etmek yerine, esas öznesi olarak,
çalýþan ve prim ödeyen, yani kayýtlý çalýþanlarý
seçmiþtir. Bunun da ötesinde, kapsam içine alýnan,
yani prim ödeyen nüfusun önemli bir bölümü de
sadece kâðýt üzerinde sigortalý durumdadýr. Bu kiþiler,
ya dayatýlan koþullarý tutturamadýðý ya da istenen
katký payýný ödemeye güçleri yetmediði için birçok
alanda sosyal güvenlik korumasýndan yoksun
kalacaklardýr. Yeni Tasarý, bazý haklar sadece kâðýt
üstünde kalsýn, kimse tarafýndan kullanýlmasýn diye
hazýrlanmýþ gibidir. Sosyal güvenlikten dýþlanan
g r u p l a r ý n b a þ ý n d a k a d ý n l a r g e l m e k t e d i r.
Ev kadýnlarý ve sigortasýz çalýþtýrýlan kadýnlar (yani
sosyal güvenlik primi ödenmeyen kadýnlar), sosyal
güvenlik açýsýndan, eþlerine ve babalarýna (eðer
sigortalýysalar) baðýmlý kýlýnmýþtýr. Bu uygulamanýn
ardýnda yatan bakýþ açýsýnýn iki önemli yönü vardýr.
Ýlk olarak, bu tasarý, kadýnlarýn emek verdikleri bakým
hizmetlerini yok saymaktadýr. Kadýnlar, gelir getirici
bir iþte çalýþsýnlar ya da çalýþmasýnlar, sigortalý olsunlar
ya da olmasýnlar, bu sistem tüm kadýnlarýn bakým hizmetlerine
harcadýklarý emeði yok saymaktadýr. Oysa, bu hizmetlerin büyük
çoðunluðu kamunun, iþverenin ve erkeklerin yapmasý gereken ama
yapmadýðý iþlerdir. Ýkinci olarak, ev içinde ya da dýþýnda ücret ve
gelir karþýlýðý çalýþan birçok kadýný sosyal güvenlik sisteminin dýþýna
itiyor. Örneðin, ev hizmetlerinde çalýþan (temizlikçi) kadýnlar,
tarýmda geçici (mevsimlik) iþçiler, geliri asgari ücretin altýnda olup
gelir vergisinden muaf olan küçük üreticiler, esnaflar, ev eksenli
çalýþanlar ve ücretsiz aile iþçilerinin emekleri yok sayýlmaktadýr.
Tasarý, bir lütuf gibi, bu gruplarýn sosyal güvenlik sistemine, kendi

isteklerine baðlý olarak, dahil olabileceklerini söylemekte, her
türlü caydýrýcýlýk mekanizmasýný kurguladýktan sonra, dýþlayýcý
niteliðini gizleyebilmek için, isteðe baðlý sigortalýlýðý ileri
sürmektedir.

Bu Tasarý, toplumda kadýnlar
ve erkekler arasýndaki
varolan eþitsizlikleri
derinleþtirmeye ve artýrmaya
yöneliktir.
Bu Tasarý, kiþiler arasýndaki
farklýlýklarý ve eþitsizlikleri büyük
ölçüde görmezden gelmektedir.
Oysa, bu konudaki Anayasa
Mahkemesi kararý þöyle demektedir:
"Farklý durumda olanlara, yani eþit
olmayanlara, farklý kurallar
uygulanmasý, yani eþit olanlarýn
eþitsizliði eþitlik ilkesine aykýrýlýk
oluþturmaz" (E.1988/7, K.1988/27,
K.T. 27.9.1988, AMKD, Sayý:24,
s.421). Eþit olmayanlara eþitmiþ gibi
davranýlmasý toplumdaki eþitsizliklerin büyümesine yol açacaktýr.
Bu tasarý, farklýlýklarýn tanýnýp, eþitlik pratiklerinin içine
yerleþtirildiði bir sistemden uzaktýr. Kadýnlar/erkekler, düþük
gelirliler/yüksek gelirliler, çalýþmaya çok erken yaþta
baþlayanlar/üniversiteyi bitirdikten sonra baþlayanlar gibi birçok
farklýlýk ve eþitsizlik bu tasarýda önemli ölçüde yok sayýlmaktadýr.
Ayný zamanda, bu tasarý, kadýnlarý özgürleþtirici deðil, tam tersine
üstlerindeki sosyal kontrolü artýrýcý bir rol oynayacaktýr. Kadýn ve
erkekler arasýnda varolan eþitsizlikleri doðalmýþ gibi
sunarak kadýnlarýn erkeklere olan baðýmlýlýðýný daha da
artýrmaktadýr.
Bu bakýþ açýsý, belli bir yaþa geldiklerinde kadýnlarýn
evlenmelerini ve evlilik içinde kalmalarýný öngörmektedir.
Kadýnlarýn baðýmlý kýlýndýðý bir sigortalý erkeðin ölmesi
durumunda ise, sosyal güvenlik sistemi kadýnlara ölüm
aylýðý ödemektedir. Ancak, sistem bu rolünü de çok uzun
süre sürdürmek istememekte, o nedenle, kocasý ölen
kadýnlara tekrar evlendikleri durumda evlenme ödeneði
vererek tekrar bir erkeðin himayesine geçmeleri teþvik
etmektedir. Oysa, evliliði ve aileyi bu denli vazgeçilmez
sayan devletin kendi topladýðý istatistikler kadýnlarýn
aile içinde yaþadýðý eþitsizlikleri ve þiddeti açýk bir þekilde
sergiliyor. Vatandaþýný, yaþam içinde karþýlaþacaðý
risklerden korumayý vaat eden bir sosyal güvenlik
sisteminin kadýnlarýn aile içinde kalmalarýnýn mümkün
olmadýðý durumlar için bir sosyal güvenlik hakký
geliþtirmesi beklenirdi. Bu konularý gündemine bile
almamýþ olmasý, bu yasa tasarýsýnýn siyasi iktidarýn gözünde
kadýnlarýn konumunu açýk bir biçimde sergilemektedir.
Kadýnlarýn erkeklere baðýmlý olmadýðý özgürlükçü bir toplum
tahayyülünden, "her koyunun kendi bacaðýndan asýldýðý",
dayanýþmanýn olmadýðý bir bireyselleþme anlamý çýkarýlmamalýdýr.
Toplumsal yaþamda bireylerin birbirine baðýmlý olmalarýný zaaf
olarak algýlamýyoruz. Sadece, dayanýþmacý baðýmlýlýk ile
ezme/ezilme iliþkisine dayalý baðýmlýlýk arasýnda çok önemli bir
fark olduðunu vurguluyoruz. Baþka bir deyiþle, kadýnlarýn

