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Sunuş

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Dünya Özgür İşçi
Sendikaları Konfederasyonu'nun (ICFTU) üyesidir.
Dünyanın dört bir yanındaki 178 örgütte 120 milyon üyesi bulunan

ICFTU, kadın işçilerin toplumda, işyerinde ve sendikalarda sürdürdüğü
eşitlikmücadelesine katkı veren, bu mücadelede aktif biçimde yer alan bir
örgüttür.
örgütün KadınKomitesi, faal ve etkin bir çalışma yürütmektedir.
Görevi, genelde, kadınlann yaşamlarını ve çalışmalarını etkileyen eko

nomik, sosyal, yasal veya siyasi konulan incelemektir.
Özelde de, ICFTU ve üyesi örgütlerin kadın üyelerin ve kadın işçilerin

çıkarlarını etkileyebilecek her alandaki politikalarının incelenip, geliştiril
mesiyle yükümlüdür.

Aynca yürütülen faaliyetler konusunda önerilerde bulunur.
Kadın Komitesi, kadın işçilerin bakış açısını ve çıkarlarını uluslararası

planda temsil eder.
ICFTU'nun kadın haklarıyla ilgili bazı temel belgeleri vardır:
Çalışan Kadınların Haklan Bildirgesi, Kadınların Sendikalarla Bütün

leşmesi Eylem Programı.
Kadın Komitesi, bu belgelerdeki ilkelerin uygulanmasını denetleme gö

revini üstlenmiştir. Komite, ICFTU yönetiminde de temsil edilmektedir.
örgütün tüzüğü uyarınca, Kadın Komitesi, asil üyeleri arasından iki yö

netim kurulu üyesi seçer.
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ÇALIŞAN KADINLAR
Önsöz
Bu broşür, kadın işçiler, eşit haklar, eşit imkanlar, eşit muamele hakkındadır.

ICFfU Kadın Komitesi ve dünya kadınları konferansları tarafından yıllar boyun
ca geliştirilmiş olan politika belgelerini içerir.

Çalışan Kadınların Haklan Bildirgesi, ille kez 1960'lı yıllarda ICITU Kadın
Komitesi tarafından, 2. Dünya Kadınlan Konferansı'nın (Viyana-1963) ardından
hazırlandı, ICFfU 8. Dünya Kongresi'nce (Amsterdam, 1965) onaylandı. İlle
bildirgede dile getirilen ilkeler değişmedi, fakat özellikle istihdamda ve aile so
rumluluklarının paylaşımında eşitlik bakımından daha ayrıntılı hale getirildi.
1975 'te gözden geçirildi

Sendikalarda kadınlara eşitlik, ille kez 1978'de, sendikalarda karar alma görev
leri ve sorumlu mevkiler hemen hemen sadece erkeklerin elinde kalırsa, işyerirıde
ayrımcılığın ortadan kaldırılması konusunda ilerleme sağlanamayacağını kadın
sendikacılar kavradığında hazırlanan bir eylem programıdır. ICITU Yönetim
Kurulu ve Kadın Komitesi tarafından düzenli olarak denetlenen eylem programı,
ilk uygulama yıllarının deneyiminden de yararlanmak üzere 4. Dünya Kadın
Konferansı tarafından güncelleştirildi (Madrid- 1985). Uluslararası PozitifEylem
Seminerinin tavsiye kararlarının ardından ICFfU 14. Dünya Kongresi'nde tekrar
değiştirildi (Brüksel, 1986); bu tavsiye kararlan şöyleydi; eylem programı, kadın
ların sendika önderliğine ve karar alma mevkilerine tam katılımının önünde halen
varolan engelleri yenmek için tasarlanmış bir dizi pozitif önlem içermelidir. Ka
dınlar ve İş: İstihdam ve Gelişme Stratejisi, Madrid Konferansı'nın benimsediği,
delegelerin, ekonomik durum ve ekonomik durumun çalışan kadınlara etkileri
konusundaki başlıca kaygılarını yansıtan önemli bir bildirgedir. Hükümetlerin ve
sendikaların, ayrımcılığın, ekonomik durgunluğun kadınlara ve çoğu kez bu et
kenlerin yanda kestiği gelişme sürecine etkilerini ortadan kaldırmak için izleme
leri gereken eylem tarzını oluşturması anlamında ise bir stratejidir. Bildirgenin ve
eylem programının önceki versiyonları, kadın işçilerle ilgili politikalarını formüle
eden ICFfU üyeleri tarafından yaygınlıkla kullanıldı. Eşitlik hedeflerine ulaşıl
masında, kadın işçilerin güncelleştirilmiş versiyonları yararlı bulacağı umulmak
tadır.

İstihdam ve gelişme stratejisi, ICFfU ve üyelerinin bildirgede ortaya konan
çerçeve içinde kısa ve orta dönemde izleyeceği tavn temsil etmektedir.
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ÇALIŞAN KADINLARIN HAKLARI BİLDİRGESİ
Önsöz
Kadınların ekonomik faaliyeti, ekonomi ve genelde toplum için, aile

için ve kadınların kendileri için temel önem taşır.
Kadınlar, çalışarak ülkelerinin gelişmesine, ailelerinin hayat standartla

rının yükselmesine, kişiliklerinin ve bireysel yeteneklerinin zenginleşme
sine katkıda bulunurlar.

Bu katkı, herşeyden önce, ekonomik gerileme ve bunun sonucu ortaya
çıkan işsizlik, kamuoyunun gözünde kadın emeğinin ekonomik gerçekliği
ni yoksayma eğiliminde olduğu için tanınmalıdır.
Tilin ülkelerde, kadınlar hala, hem sosyal hem de yasal bakış açıların

dan ciddi ölçülerde ayrımcılıkla karşılaşıyorlar.
Bu, kadınların temel haklarını da etkiliyor. Ekonomik ve sosyal bakım

dan ileri ülkelerde bile, sağlanan gelişmelere rağmen, ayrımcılık hala var
lığını sürdünnektedir.Eşit değerdeki iş için eşit ücret ilkesi de henüz tam
olarak uygulanmamaktadır.
Belirli iş ve mesleklere giriş, hala kısıtlıdır. Kadınların mesleki eğitim

ve yetiştirme imkanları, erkeklere oranla daha sınırlıdır; yeni teknolojiler
den yararlanmaları, vasıflı iş ve mesleklere girmeleri de bu nedenle daha
güçtür. Aile sorumluluğu taşıyan işçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ta
sarlanmış sosyal altyapılar da açıkça yetersizdir.

Gelişmekte olan ülkelerde, kadın işçilerin karşı karşıya kaldığı sorun
lar, sanayileşmiş ülkelerdekiyle öz bakımından aynıdır; fakat, gizli işsizlik,
kadınlara ikinci sınıf muamelesi yapma alışkanlıklarının sürmesi, okuma
yazma bilmeme, altyapı ve donanım yokluğu nedenleriyle daha da büyük
boyutlara ulaşmaktadırlar.
Egemen olan hayat koşullan da kadınların omuzuna özellikle ağır yük

ler yüklemektedir. Kadınların ilerlemesi taahhütleriyle sendikalar, kadınla
rın hayat ve çalışma koşullarının düzelmesi yönünde temel bir katkı yap
mışlardır. Bu tavırlarını bundan sonra da sürdürecek ve daha da güçlendi
receklerdir.



Hedefler
Tüm işçilerin ve bir bütün olarak toplumun sorunlarının bir parçasını

oluşturan kadın işçi sorunlarının çözümü, aşağıdaki hedeflere ulaşılmasını
gerektirir:

- Kadınlara istihdamda eşit hak ve imkanlara sahip olma fırsatı veren
koşulların yaratılması;

- Tüm alanlarda cinsiyet ve medeni hal temelindeki aynmcılığın ortadan
kaldınlması;

- Erkeklerin ve kadınların rolleri konusundaki düşünce ve tutumların
değişmesi.

Bu amaca ulaşmak için, uluslararası özgür sendika hareketi, bildirgede
belirlenen hakları kadınlar için güvence altına almak üzere tüın gücünü
kullanarak uğraşacaktır.
I. Eğitim ve mesleki eğitim hakkı
1. Hemkız hem erkek çocuklar, sosyal kökenleri, geçmişleri ve çevrele

ri ne olursa olsun, eşit gelişme imkanına sahip olmalıdır. Okullar çocukla
rı, erkeklerin ve kadınların işyerinde, sosyal hayatta ve aile hayatındaki
sorumlulukları eşit paylaştığı bir topluma hazırlamalıdır.
2. Eğitim ve mesleki eğitim imkanlarından yararlanmadaki ve eğitim

programlarındaki eşitsizlikler kaldırılmalı, müfredattaki, öğretim malze
mesindeki ve bunların kullanımındaki, erkek ve kadın arasındaki çağı geç
miş işbölümü kavramını -bu kavram, kadınlara karşı ayrımcıdır- ebedi
leştirmeye yardım eden herşey çıkanlrnalıdır.

3. Yetişkin eğitiminde de aynı eşitlik ilkeleri izlenmelidir. Kadınların
eğitiminde ve mesleki eğitiminde daha önce yapılmış ayruncılığın etkileri
ni ortadan kaldırmak için pozitif önlemler alınmalıdır.
il. İstihdam Hakkı
İş bulma ve terfi
4.Kadınların çalışma hakkı, temel bir haktır.Tam istihdamın sağlanması

için her türlü çaba harcanmalıdır. Kadınlar ekonomik hayata tam katılmalı,
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ücretli çalışma haklan her ülkede tanınmalıdır. ILO'nun 111 sayılı sözleş
mesine uygun olarak her türlü ayrımcılık, özellikle de işlere ve mesleklere,
eğitime, mesleki eğitime, işyerinde terfi edebilme ve iş güvencesinden ya
rarlanmayla ilgili olanlar ortadan kaldırılmalıdır. Artık, erkeklerin ve ka
dınların işleri arasında hiçbir keyfi aynın olmamalıdır.

5. Stereotip tutumların değişmesi, ayrımcılığın etkilerinin telafi edilmesi
yaklaşımıyla pozitif eylem programları uygulamaya konmalıdır.
Mesleki eğitim
6. Kadınlar ve kızlar mesleki rehberliğe, iş sırasında teknik vasıflar ka

zanma eğitimi dahil mesleki eğitime eşit olarak erişmelidirler. Kadınların
yeni teknolojiler için eğitilmesi ve işgücü piyasasının dışına çıkmış olanla
rın yeniden eğitimi için özel çaba harcanmalıdır.
Ücret
7. Eşit değerdeki işe eşit ücret ilkesinin uygulanması, eşit hakların temel •

bir yanıdır ve uluslararası özgür sendika hareketinin öncelikli bir hedefi
dir. Bu ücret, sadece sıradan ya da asgari temel ücretten ibaret değildir, ay
nca nakit veya diğer her tür ek ödemeyi de kapsar.

8. ILO'nun 100 no'lu sözleşmesi tüm ülkelerde onaylanmalı, başvuru
hakkı dahil yasayla veya öteki araçlarla, ertelenmeksizin uygulanmalıdır.
Toplu sözleşmelerde, eşit değerdeki işe eşit ücret ilkesinden başka hiçbir
varış noktası olmayacaktır.
Sosyal güvenlik
9. Sosyal güvenlik planlarındaki kadınlara karşı her türlü doğrudan ve

dolaylı ayrımcılık kaldırılmalıdır. Sosyal güvenlik kapsamındaki kadınlar
erkeklerle aynı yükümlülükleri üstlenmektedirler; dolayısıyla aynı yüküm
lülüklerden eşit yararlar elde edilmelidir.
Sosyal koruma ve sağlık koruması
10. Sosyal korumayla ve sağlık korumasıyla ilgili uluslararası çalışma

standartlarına uyulmalıdır. Yeni teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ve ça
lışma koşullarındaki bilgi ve eğilimlerin ışığında, sadece kadınlara uygula
nan standartlar, tüm işçileri kapsayacak şekilde genişletilmeleri yaklaşı
mıyla gözden geçirilmelidir.
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III. Annelik koruması
11. Kadınlar, ailelerini planlama, anne olma kararını özgürce verme

hakkına ve imkanına sahip olmalıdır.
12. Annelik koruması, toplumun bir görevidir. Annelik koruması, anne

nin ve çocuğun sağlığını ve refahını gözetmek, kadın işçilerin, çocuk dün
yaya getirdikleri için ekonomik bakımdan çezalandınlmalarının önüne
geçmek amaçlı bir uygulamadır. Annelik koruması, hiçbir alanda ayrımcı
lık nedeni olamaz.

13. ILO'nun 103 sayılı sözleşmesinde ve 95 sayılı tavsiye kararında or
taya konan asgari annelik koruması standartları uygulanmalıdır. Yasaların
ve toplu sözleşmelerin, bu standartların sanayi için evde iş yapanlar, part
time çalışanlar, tarımda ve evişinde çalışanlar dahil tüm çalışan kadınlara
uygulanmasını garanti altına almasını sağlamak için gereken adımlar atıl
malıdır.

14. Doğum yapmış çalışan kadınlara, asgari 12 hafta olması gereken do
ğum izni süresince uğradıkları gelir kaybını telafi etmeye yetecek miktar-

• da ödeme yapılmalıdır.
15. İşin hamileleri veya hamileliği tehlikeye atmasını engelleyecek her

önlem ve güvenlik tedbiri alınmalıdır.Yeni tekniklerin ve malzemelerin,
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her iki cinsiyetten insanların cinsel sistemlerine yapabileceği muhtemel et
kileri inceleyen araştırmalar yapılmalıdır.

IV. Aile sorumlulukları
16. Aile sorumlulukları, erkekler ve kadınlar arasında eşit olarak payla

şılmalıdır. İşçilerin; iş ve aile hayatlarını birarada yürütmeleri için gereklı
sosyal altyapıyı işçilerin tasarrufuna vermek, toplumun görevidir. Çalışma
saatlerinin indirilmesi, esnek çalışma süreleri, okul saatlerinin daha iyi
planlanması gibi belirli genel önlemler de, bu amaca yardımcı olacaktır.

17. Annenin ve babanın, çalışan kadının doğum ya da evlat edinme iz
ninden sonra, bir yıla varan bir dönem için izin kullanma hakkı olmalı, ça
lışmaya bağlı hakları, özellikle istihdam güvencesi, terfi hakları, sağlık? _sı
gorta, emeklilik gibi sosyal yararları kaybolmamalıdır.

18. ILO'nun 156 sayılı sözleşmesi ve 165 sayılı tavsiye kararına uygun
olarak, aile sorumluluğu taşıyan işçilere, ekonomik faaliyete katılına veya
ekonomik faaliyeti sürdürme imkanı verecek önlemler alınacaktır.

V. Sendika hakkı
19. 87 sayılı ILO sözleşmesi, tüm işçilerin sendika kurma ve seçtiklen

sendikaya üye olma hakkını belirtir. Bu hak, hiçbir aynın yapılmaksızın
kadınlar için de geçerlidir.

VI. Kadınların sendikalarla bütünleşmesi
20. Kadınlar da erkekler gibi, sadece çalışma koşullarını değil, hayat

koşullarını da iyileştirmek için, yani en geniş anlamıyla çalışan kadınlar
olarak çıkarlarını korumak ve savunmak için sendikalara katılırlar.

Kadın işçilerin özlem ve talepleri, sendika politika ve programlarının
özsel bir parçası olmalıdır. Tüm sendikal hareket, hem erkekler hem de ka
dınların Özlemlerine karşılık vermeli ve onların taleplerini gerçekleştirmek
için savaşmalıdır.
22. Kadınların sendikalarla bütünleşmesi ve sendikal faaliyet ve sorum

luluklara katılımları, uluslararası özgür sendika hareketinin kalıcı hedefle
rinden biridir.

23. Sendika yapılan, kadın işçilerin özlemlerine yanıt verecek şekilde
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yenilenmelidir. Kadınların, sendikaların tüm karar alma düzeylerine katılı
mı, üye bileşimini yansıtmalıdır.

24. Sendika yapısının tüm düzeylerinde, kadın işçilerin karşılaştığı so
run1an analiz edecek, çözümler önerecek, kadırılara karşı ayrımcılığı orta
dan kaldıracak ve kadın1ann sendikal faaliyetlere katılımını özendirecek
uygun organlar kurulmalıdır. •

Sendikal eğitim
25. Sendikal örgütün tüm düzeylerinde görev üstlenmek üzere eğitmek

için, kadın sendikacıların sendikal eğitim imkanlarından eşit yararlanmala
rının sağlanması şarttır.

26. Ekonomik ve sosyal politika eğitimi dahil sendikal eğitim, kadın iş
çilerin sorunlarının ve eşit hakların incelenmesini kapsamalıdır.
27. Eğitim faaliyetleri, kadın çoğunluğunun gelebileceği sürelerde ve

mekanlarda gerçekleştirilmelidir.
28. Sadece kadın1ar için olan veya kadınlar üzerinde odaklaşmayı amaç

layan eğitim çalışmaları, sendikalar içinde pozitif eylem olarak üstlenilme
lidir.
29. Kadın sendikacıların, eğitimleri süresince edindikleri vasıflar, sendi

kal örgütler tarafından sistematik olarak kullanılmalıdır. Bu alanda kalmış
olabilecek ayrımcılık, ortadan kaldırılmalıdır.

Duyuru
ICFI1J, üyesi örgütleri, hükümetleri, Birleşmiş Milletleri ve BM'nin

uzmanlık örgütlerini, özellikle ILO'yu, diğer ilerici güçleri, bu bildirgede
ortaya konulan ilkelerin desteklenmesi ve uygulanması için uğraşmaya da
vet eder.
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SENDİKALARDA KADINLARA EŞİTLİK
KADINLARIN SENDİKALARLA BÜTÜNLEŞMESİ İÇİN

EYLEM PROGRAMI

Kadınların sendikalarla bütünleşmesi için
Kadınlar da, tıpkı erkekler gibi, sadece çalışma koşullarını değil, yanı

sıra hayat koşullarını da iyileştirmek, yani en geniş anlamıyla kadın işçi
ler olarak çıkarlarını korumak ve savunmak için sendikalara üye olurlar.

Kadınlar halen işgücünün %35'ini temsil ediyorlar ve sendika üyeleri
arasındaki oranlan da artıyor. Sendi.kal faaliyetlere tüm düzeylerde aktif
katılımları, bir bütün olarak sendikaların güçlenmesi için zorunludur.

Kadınların sendikal örgütlerle bütünleşmesini ve sendikal faaliyetlere
ve tüm düzeylerde karar alma organlarına katılımlarını desteklemek, ICF
TU'nun hedeflerinden biridir.
örgüt bu amaçla, aşağıdaki eylem programını benimser:
Kadın işçilerin örgütlenmesi
1. Sendika örgütleri, kadınlara özgü sorunları ve yerel koşullan gözönü

ne alarak, uygun üye kaydetme yöntemlerini seçmelidir. Örneğin, buluşma
ve toplantı yerleri öyle seçilmeli ki, kadınlar oralara gelmeyi kabul etmeli;
toplantıların zamanı, gündemi ve süresi, kadınların zamanı dikkate alına
rak hazırlanmalı; çalışmalar süresinde tamamlanmalı ve eğer gerekiyorsa,
çocuk bakımı için çeşitli düzenlemeler yapılmalı.
2. Üye kaydetme çalışması, asıl olarak kadınlar tarafından yapılmalı;

kadınlar bu çalışma için eğitilmelidir.
3. Gelişmekte olan ülkelerdeki sendika örgütleri faaliyetlerini ücretli ka

dın işçilerle sınırlamamalı; faaliyetleri, gizli işsiz olan kadınlan veya kır
sal ve kentsel bölgelerde marjinal sektörde çalışmak zorunda bırakılan ka
dınları da kapsayacak şekilde genişletmeye çalışmalıdır. Bu kadınları da
kapsamak için, onların ihtiyaçlarını tanımlamalarına, dayanışma gerekti
ren yöntemlerle bu ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım etmelidir.

-9-



Eşit üyeler olarak kadınlar
4. Kadınlan sendikaya üye yapmayı amaçlayan herhangi bir programın

etkili olması için, tüın alanlarda, özellikle ekonomik, sosyal ve sendikal
alanlarda kadınlara eşit hak, imkan ve muameleyi destekleyen ve uygula
yan aktif bir sendikal politikayla desteklenmesi gerekir. Bu politika, ICF
TU'nun Çalışan KadınlarınHaklan bildirgesinde ortaya konan ilkelere uy
gun olmalıdır.
5. Kadın işçilerin özlem ve talepleri, ister istihdam ve çalışma koşullan

alanında olsun ister eşit haklar gibi daha geniş bir alanda olsun, sendikal
hareketin özlem ve taleplerinin, erkek ve öteki işçi gruplarının talepleriyle
aynı derecede özsel bir parçası olmalıdır. Bir bütün olarak sendikal hareket
(erkekler ve kadınlar) bu özlemleri karşılamak ve bu talepleri tatmin et
mek için mücadele etmelidir.
6. Kadın işçilerin karşı karşıya kaldığı sorunları analiz etmek, bu sorun

ları çözecek öneriler getirmek, kadın işçilere karşı ayrımcılığı ortadan kal
dınnak, kadınların çıkarlarını ortaya çıkarmak, sendika faaliyetlerine katı
lımlarını teşvik etmek, sendika örgütleri içinde eşit imkanlar ve eşit mua
male koşullarını yaratmak için, sendikal yapının çeşitli düzeylerinde zaten
kurulmuş olan veya güçlendirilmiş olan ilgili yapılar (komisyonlar, komi
teler, çalışma grupları) daha da güçlendirilmelidir. Henüz bu tür yapıların
kurulmadığı yerlerde, ertelenmeksizin kurulmalıdırlar.
7. Bu yapıların inisyatif kullanma gücü olmalı; karar alma organlarına

doğrudan önerilerde bulunabilmeli veya ulaştıkları sonuçları gönderebil
melidir. Aynca, öteki üye gruplarının temsilcileriyle sürekli fikir alışverişi
içinde olmalıdırlar. Kadın örgütleriyle ortak eylem programı yapılıp bu
programın uygulanması veya belirli konularda ortak eylem yapılması da,
ortakhedeflerin gerçekleştirilmesi için uygun olacaktır.

Kadınların sendika gücüne ve sendika sorumluluklarına katılımı
8. Sendikal örgütlerin eşit haklar, imkanlar ve eşit muamele sorununu

yeterince ciddiye alıp almadığı, örgütlü olsunlar olmasınlar kadınlar tara-
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fından değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sırasında da, bu eşitlik ken
di sendikalarında kendi üyeleri için hayata geçirilmiş olacak.

Yani kadınların, sendikal karar alma yetkisi olan ve sorumluluk gerekti
ren görevlere katılımının, kadın üye sayısına denk düşmesi oranında, ha
yata geçirilmiş olacaktır.

9. Kadınların sendikalarda önderlik düzeylerinde yer almalarının başlıca
engeli, doğrudan ve dolaylı ayrımcılıktır.

Bu nedenle, sendikalarda tüm düzeylerde bir pozitif eylem programına
gerek vardır. Bu konuda şu önlemler alınmalıdır:

- Erkek ve kadın üye sayıları hakkındaki ayn istatistiklerin toplanması;
- Örgütlerin yapısının, derhal incelenmesi ve kadınların karar alına dü-

zeylerine ulaşmasını önleyen neyse değiştirilmesi;
- . Herhangi bir düzeyde seçim veya atama olacağı zaman, adaylar liste-

• sinin ve eğer mümkünse, boş görevlerin, örgütlerin üye yapısını yansıtma
sını sağlayacak adımların atılması;

- Bu arada, kadın üyelerin bulunduğu ama karar alma düzeylerinde hiç
bir kadının bulunmadığı yerlerde, kadınların ya ek mevkiler yaratılması
yoluyla ya da karar organlarına ek üye seçilmesi yoluyla karar alma mev
kilerine gelmelerinin sağlanması.

Ek mevkiler, kadınlara, önderlik yeteneklerini ortaya koyma imkanı
sağlar ve öteki kadınlar için de yetkili görevlere gelme yolunu açar; bu ek •
mevkiler, danışma niteliğinde veya sembolik olmamalıdır, eşit hak ve so
rumlulukları yani konuşma ve oy hakkı bulunmalıdır.
- Siyasi ve öteki danışma niteliğindeki ve karar alıcı organlarda -sendi

kaların temsil edildiği veya içinde yer aldıkları- sendika hareketinin tem
silcisi olarak kadınların gönderlmesi ve kabul görmesi.
- Kadınları sorumluluk gerektiren görevleri kabul etmeye ikna etme yol

larının bulunması; örneğin aile sorumluluklarının yerine getirilmesini ve
paylaşılmasını amaçlayan bir politika izlenmesi

- Eğitimli kadın sendikacıların vasıflarının, kadın sorunlarının veya sos
yal sorunların çözümünden öte görevler için daha sistematik kullanılması.
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Eğitim
10. Düşüncelerin ve tutumların gelişmesinde, toplumun ilerlemeye yö

nelmesinde, eğitim, temel bir rol oynar. Eğitim, küçük yaşlarda ailede
başlar ve okul dönemi boyunca sürer.

11. Kız ve erkek çocuklar, sosyal konumlan ne olursa olsun, eşit geliş
me imkanlarına sahip olmalıdırlar. Okullar, çocukları, erkek ve kadınların
eşit sorumluluklara ve çalışma, sosyal hayat ve aile hayatı bakımından eşit
imkanlara sahip oldukları bir topluma hazırlamalıdır.

12. Sendikalar, sadece eğitim imkanlarından yararlanma ve müfredat
eşitsizliklerinin değil, müfredatın içeriğindeki herşeyin; öğretim materya
liyle kadın ve erkek arasında çağı geçmiş işbölümünü ve kadınlara karşı
ayrımcılığı sürdürmeye katkıda bulunan her türlü kullanımın ortadan kal
dırılmasını sağlaması için ilgili yetkililere baskı yapmalıdır.

13. Sendikalar, üyelerini, anne ve babalar olarak çocuklarının eğitimin
de, eşit haklar bakımından daha faal rol oynamaya teşvik etmelidir.

Bilgi ve Araştırma
14. Sendikalardaki kadınlar ve erkekler, erkek ve kadın arasında eşit

haklar ve imkanlar kavramını kabul etmeli, uygulamalı ve yaymalıdır. Bu
nedenle, bu alanlarda, diyelim ücret ayrımcılığı gibi pratik örnekler teme
linde eğitim görmelidir. Sendikal literatürde kullanılan kadın işçiler ve ka
dınların ekonomik rolü imajları olumlu bir tarzda tekrar değerlendirilmeli
dir.

15. Kadınların konumu ve çalışma koşullan konusunda araştırmalar ya
pılmalıdır. Böylelikle sendikalar, kadın işçilerin ihtiyaçlarını daha etkili bi
çimde karşılayabilsinler.

16. Hem genel olarak sendikal eğitim, hem de ekonomik ve sosyal poli
tika konusundaki eğitim, diyelim pozitif ayrımcılık, eşit değerdeki işe eşit
ücret ve cinsel taciz gibi eşit imkan sorunları konularını mutlaka kapsama
lıdır.

17. Kadın üyelerin harekete geçirilmesi, kendilerini ifade etmeyi ve
kendi taleplerini sunmayı öğrenmeleri için, özellikle kadınlar için gerçek
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leştirilen eğitim programları yapılması şarttır ve hatta pek çok ülke ve böl
genin sendikaları için acildir. Eğitimci olarak daha çok kadın eğitilmelidir.
Kadın işçiler, ücret kaybına uğramaksızın sendika eğitimlerine katılma
hakkına sahip olmalıdır.

18. Eğitim faaliyetleri, kadınların gelebilecekleri zamanlarda ve kadın
çoğunluğunun durumuna uygun yerlerde yapılmalıdır. Eğitim izninin ka
dınlar için kazanılmış bir hak olmadığı yerlerde bu hak için mücadele edil
meli ve kadınlar bu haktan yararlanmaya teşvik edilmelidir. Eğer kadınlar,
çocuklarını yanlarına alabilseler ve oyun önderinin veya başka ilgili kişile
rin bakımına güvenebilselerdi veya aile sorumlulukları daha adil paylaşıl
saydı, eğitim kurslarında kadınlar için aynca yer ayrılmasına gerek duyul
mayacaktı.

19. Kadınların, önderlik görevlerine hazırlanması için sistematik ve yo
ğun eğitim programlan olmalıdır. Kadın önderlerin eğitimleri sırasında
edindikleri nitelikler, bu alanda ayrımcılığı ortadan kaldırması gereken
sendika örgütlerince sistematik olarak kullanılmalıdır.

20. Sendika eğitiminin ve genel eğitimin içeriği, eşit haklar yaklaşımıy
la incelenmeli ve eğer gerekiyorsa düzeltilmelidir.
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KADINLAR VE ÇALIŞMA
İSTİHDAM VE GELİŞME STRATEJİSİ

Giriş
1. İmkan eşitliği mücadelesi, yoksulluğun ve işsizliğin sona ermesi mü

cadelesinin bir parçasıdır.
Dünyanın dört bir yanında çalışan kadınların rolü hakettiğinden az

ödüllendiriliyor ve yaygın olarak varlığı bile kabul edilmiyor. Kendi ko
şullan hakkındaki giderek daha fazla bilinçlenmelerine rağmen, kadınlar
hala, son yıllarda ekonomik gerilemenin dünya çapında yaygınlaşmasıyla
ve yeni teknolojilerin kullanılmaya başlanmasıyla üretimin örgütlenmesin
de gerçekleşen uzun erimli değişiklikler yüzünden artan sosyal ve ekono
mik sınırlamalardan etkileniyorlar.

2. İstihdama giriş ve daha iyi çalışma koşullan konusunda zorlukla elde
edilmiş kazanımların çoğu, savaş sonrası dönemde gerçekleştirilmiş olan
sosyal politika ve programlar, sanayileşmiş ülkelerde tehdit altındadır. Bu
nalıma, bunalımdan doğan işsizliğe ve yapısal işsizliğe bir karşılık olarak,
pek çok hükümet, "eve dönüş" politikalarını teşvik ediyor. İşverenlerin ye
ni "esnek" çalışmamodellerini dayatmasıyla birlikte çalışma düzenlemele
rine bir tehdit yaratan bu politikalar, kadınların eşitliği konusundaki ilerle
meyi tersirıe çeviriyor, kadınlan işgücü piyasasında marjinalleştiriyorlar.

3. Gelişmekte olan ülkelerde kadınlar ekonomideki rollerinin tam anla
mıyla kabul edilmesinin sağlanmasında, gelişme sürecinin planlanması ve
kararların alınmasına tüm düzeylerde katılımda daha da büyük ayrımcılık
la karşı karşıyalar. Kültürel ve geleneksel inançlar yüzünden, kadınların
kalkınmaya faal olarak katılmasına ve çıkarlarını geliştirip çeşitlendirme
sirıe engel olunuyor. Ailenin temel mal ve hizmetlerirıi sağlayan başlıca •
kişi olan kırsal kesim kadını, yoksulluğun artmasından ve hayat standartla- •
nnın kötüleşmesinden en ağır biçimde etkileniyor. Gelişmekte olan ülke
lerde ücretlerde cinsiyete bağlı ayrımlar, sanayileşmiş ülkelerdekinden da
ha da büyüktür.
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4. Kadınlar buralarda, düşük ücretlerle uzun saatler , çoğu kez tehlikeli
işlerde çalışırlar.

İhracat işlem bölgelerindeki kadınların durumu da ciddi bir kaygı konu
sudur. Bazı ülkelerde, hükümetler, ihracat işlem bölgelerindeki işçilerin
örgütlenmesini ve toplu pazarlık haklarını kısıtlamaktadır. İhracat işlem
bölgelerinin yaygınlaşması, gelişmekte olan ülkelerde uluslarüstü şirketle
rin faaliyetlerinin yanı sıra taşeronlaşmanın ve yabancılar tarafından üre
tim tesisi kurulmasının yaygınlaşmasıyla yakından bağlantılıdır. Ulusla
rüstü şirketler hem sanayileşmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki kadın
işçiler pahasına, ekonomik gerilemeyi kendi faaliyetlerini yeniden yapı
landırmaktakullanabilmektedirler.

6. Uluslararası özgür sendika hareketi ve uluslararası sendika hareketi
nin kadın üyeleri, istihdama ve kalkınmaya tam ve eşit kattlımın önündeki
engelleri, belirli ve iyi tanımlanmış sorunlarda odaklaşan bir dizi politi
kayla yıkmalıdır. Ekonomik büyüme ve tam istihdam için eylem, kadın iş
çilerin konumunda otomatik olarak düzelme sağlamayacaktır. Dünya ölçü
sünde pozitif eylem, çalışan kadınların katkısının tam anlamıyla kabul
edilmesini sağlayacak gelişme ve kalkınma ekonomik politikalarının par
çası olmalıdır.
7. Bu bildirge, istihdam ve kalkınma stratejisinin en önemli ögelerini

içerir: bu strateji, kadınların hem kendi çalışma ve hayat koşullarının iyi
leşmesi hem de bir bütün olarak toplumun iyileşmesi için kullanacakları
enerjiyi ortaya çıkaracaktır.

İstihdam ve işgücü Piyasası Politikaları
8. Kadınların istihdam hakkı, temel bir hak olarak kabul edilmeli ve ku

rumlaştırılmalıdır. Hükümetler, sendikalar ve işverenler, kadınların ekono
miye katkısını tam anlamıyla kabul etmeli ve bir dizi önlemi birlikte üst
lenmelidir. Bu önlemler, erkekler ve kadınlar arasındaki eşitsiz işbölümü
nü değiştirmeyi, kadınların işe girişinin önündeki engelleri kaldırmayı, ka
çak çalışmayı ve işgüvencesinden yoksun her türlü istihdam biçimini orta
dan kaldırmayı amaçlamalıdır. Aynca, evdeki geleneksel olarak ayrımcı

-15-



rolleri, ev işlerinin ve çocuk bakım sorumluluklarının eşitsiz paylaşımını
daha da pekiştiren tutumların değişmesi gereği vardır.

9. Hükümetler, eğitim, mesleki eğitim, mesleki rehberlik, danışma ve
yerleştirme konulu önlemler dahil kadınlar için istihdam ve işgücü piyasa
sı politikaları benimsemeli veya zaten varolan politikaları yaygınlaştırma
lıdır. Danışma, kooperatiflerin ve diğer öz-yönetim tiplerinin oluşturul
ması için eğitim ve mali yardım dahil kadınlara özel iş yaratma planlan
uygulanmalıdır; özellikle gelişmekte olan ülkelerde. Kadınları, pek az
mensubunun kadın olduğu mesleklere yerleştirmek için özel rehberlik ve
işe alına hizmetleri olmalıdır.

Eğitim ve Mesleki Eğitim
10. Eğitim ve mesleki eğitim programları, kadınlara ve kızlara gelenek

sel olmayan işlere ve her düzeydeki bilimsel teknik işlere girme imkanı
sağlayacak pozitif eylem önlemlerini mutlaka içermeli, uzmanlık ve teknik
eğitime özel önem vermelidir. Varolan cinsiyet-stereotip eğitim müfredatı
nın değişmesi, bu önlemlerin önemli bir parçasıdır. Gelişmekte olan ülke
lerde eğitim programları planlanmalı, okur yazarlık düzeylerindeki ve eği
time devamdaki cinsiyet farklılıklarının yenilmesine öncelikli önem veril
melidir. Okuma yazma öğretmeyi amaçlayan gayn resmi yetişkin eğitimi
programlarına özel önem verilmelidir.

11. İkincil ve üçüncül alanlardaki (sanayideki ve hizmetler sektöründe
ki) yeniden yapılanmadan ve teknolojik değişimden etkilenen kadın işçiler
için, mikroelektronik işlemlerin kullanılmasının olumsuz etkilerinin üste
sinden gelmelerini ve ek istihdam sağlanmasını mümkün kılmak amacıyla,
yeni teknolojiler konulu eğitim ve yeniden eğitim programlan düzenlen
melidir.

12. Gelişmekte olan ülkelerde, uygun teknolojiler konulu eğitim, kadın
ların, tarımsal üretim ve işlemeye makinelerin girişiyle kadınların iş kay
betmesinin üstesinden gelmelerine yardım edecektir. Kadınların mesleki
eğitimi, hem kentsel hem de kırsal bölgelerde modernleşme politikalarının
bir parçası olarak etkin biçimde teşvik edilmelidir.
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Sosyal altyapının iyileştirilmesi
13. Kamu hizmetlerinin gelişmesi ve iyileşmesi, hem sanayileşmiş hem

de gelişmekte olan ülkelerde kadınlar için istihdam imkanlarını artıran
önemli bir faktördür. Çünkü kamu sektörü büyük oranda kadın çalıştırır ve
kadınların ücretli işe girmesini mümkün kılan temel hizmetler sağlar. Ka-

• mu harcamalarının kısıldığı ülkelerde, bu tersine çevrilmeli, büyümenin
sürmesinin zemini olarak, hem üretim hem de hizmet faaliyetlerinde eko
nomiye kamu yatınmlarının artması sağlanmalıdır. Kadınlar için öncelikli
sektörler arasında, çocuk bakımı hizmetleri, eğitim ve sağlık hizmetleri,
kamu taşımacılığı vardır; bunların tümü de doğrudan doğruya kadınların
yararlandığı hizmetlerdir.

Özelleştirme
14. Pekçok ülkede, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi konusunda aktif

bir politika izlenmektedir. Bu, işçilerin de inşasına katıldığı sosyal yardım
sistemlerine zarar verir. Bir bütün olarak sendika hareketi için, kamu hiz
metlerinin özelleştirilmesi, işverenlerin sorumluluklarından kaçması ve so
nuç olarak işgücünün örgütsüz kalınası tehdidini içerir. Bu da kadınlarla il
gili olarak etkin bir işgücü piyasası gerçekleştirilmesini güçleştirir. Özgür
sendika hareketi, bu gelişmeye karşı etkin biçimde mücadele etmelidir.

İşyerinde Eylem
15. İşgücü piyasasında ayrımcılığa karşı mücadele, istihdam uygulama

ları, iş tasarımı, iş değerlendirme, ücret, işe alım, eğitim, terfi politikaları,
yeni teknolojilerin kullanılması, çalışma süresinin azaltılması, sağlık ve
güvenlik dahil bir dizi konuda işyerinde sendikaların ve işverenlerin eyle
mini ve görüşmesini gerektirecektir. Bu eylem, sağlık ve güvenlik yönet
-meliklerinin, hem ulusal hem uluslararası düzeyde güçlendirileceği anla
mını içermeli; varolan yasa ve yönetmeliklerin pekçok durumda ya yeter
siz olduğunu ya da geleneksel olarak kadınların çalıştırıldığı işlerde gözar
dı edildiğini dikkate almalıdır.
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16. İşyerinde cinsel taciz, kadın işçilerin zararını gördüğü bir ayrımcılık
biçimidir. Sendikalar, cinsel tacizle mücadeleyi, işlevlerinden biri olarak
değerlendirmelidir. Sendikalar, bu sorunun nasıl çözüleceği ve kadınların
cinsel taciz olaylarını rapor etmesinin nasıl teşvik edileceği konusunda ana
ilkeler oluştıınnalı; cinsel tacizi kapsayan maddeleri, toplu sözleşmemasa
larına getirmelidir.

Yeni teknolojilerin kullanılmaya başlanması
17. Yeni teknolojiler, istihdamda ve çalışma koşullarında kadınlara eşit

imkanlar tanınmasını teşvik etme, son derece ayrımcı nitelik taşıyan işgü
cü piyasasını çökertme konularındaki potansiyellerinden yararlanılacak şe
kilde kullanıma sokulmalıdır. Bunu sağlamak için sendikalar, yeni tekno
lojilerin kullanıma sokulmasının her aşamasında bulunmalıdır. Bunu da,
bilgilenme ve danışılma hakları ve endüstriyel demokrasi yoluyla, yani iş
çilerin karar alma sürecine katılması ve bu süreçte yeralmasının öteki bi
çimleri ve yeni teknoloji anlaşmalarının görüşülmesi yoluyla yaparlar.

18. Bununla birlikte, halen kullanılmakta olan yeni teknolojiler, çeşitli
olumsuz etkiler ve eğilimler yaratmaktadır:

- İşgücünün küçük bir uzman seçkin grup (ağırlıkla erkek) ve büyük,
birbirinin işini yapması mümkün işgücü (çoğunluğu kadın işçilerdir) ola
rak kutuplaşması;

- İşin hızlanması ve işçiler, özellikle düşük statülü işlerde çalışan işçiler
için stresli çalışma koşullarının yaratılması, örneğin parça oranlarının ye
niden belirlenmesi;
. - İstihdam güvencesi sağlamayan, işten atmaya, hakların aşınmasına,
ücretlerin düşmesine karşı yeterli koruma sağlamayan istihdam uygulama
larının artması;-ömeğin 'alt sözleşme' ve kısa süreli geçici sözleşme biçi
minde çalıştırma-

- Ekran başında çalışmanın parça başı rakamlarla tek tek evlerde yaptı
nlması yoluyla ademi merkezileşmesi ve yalıtılması.

Sendikalar, kadın işçilerin durumunu ciddi biçimde etkileyen bu eğilim
lerle mücadele etmeli ve bunların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya
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yönelik tavır almalıdır. Ev işçileri, günübirlik çalıştırılan işçiler gibi grup
lar için özel faaliyet ve politikalar uygulanmalıdır. Sendikalar, ilgi alanları
m ve temsillerini bu gruplarıkapsayacak şekilde genişletmelidir.

19. ICFTIJ Kadın Komitesi'nin yeni teknoloji politikası, yeni teknoloji
lerin kullanılmaya başlanması toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınır
ken, ana hat olarak kullanılmalıdır. Özellikle, yeni teknolojinin kullanıl
maya başlanması düzenlemeleri, hiçbir şekilde kadın işçilere karşı ayrımcı
olmamalıdır. Kadınların, tüm yeni işlere ve eğitim imkanlarına eşit ulaş
ması sağlanmalıdır.
20. Yeni teknolojinin sağlık ve güvenlikle ilgisine gelince, Uluslararası

Sendika Sekreterlikleri'nin ve ICFTIJ'nun benimsediği ana ilkeler ekran
ünitelerinin (bilgisayar ekranları gibi) işyerinde kullanımı hakkında ayrın
tılı tavsiyeler içermektedir. Sendikalar bu tavsiyeleri, toplu sözleşme gö
rüşmelerinde dikkate almalıdır. Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle tanın
sektöründe, uygun teknolojilerin teşvik edilmesi kırsal kesim kadınlarının
üretkenliğinin artırılması, angarya çalışmanın ortadan kaldırılması ve di
ğer gelir getiren faaliyetler için boş zaman yaratması bakımından temel
önem taşır.

Eşitlik Programlan
21. Hükümetler ve işyerindeki toplu sözleşme görüşmelerinde işveren

ler ve sendikalar kadınlara karşı geçmişte yapılmış ayrımcılığın etkilerini
ortadan kaldırmak için pozitif eylem yapmalıdır. Bu, işgücünün cinsiyet ve

.mesleğe göre dağılımının analizini, varolan işe alma ve terfi uygulamaları
nın incelenmesini, farklı birim ve işlerde kadınların bulunmasını sağlaya
cak ve oranlarını artıracak özel işe alına önlemleri dahil, alternatif istih
dam uygulamalarının geliştirilmesine dayanan bir kadınlara imkan eşitliği
programı biçiminde olmalıdır. Programın işleyip işlemediğinin düzenli
olarak izlenmesi şarttır.

22. Kadın işçilerin potansiyellerini ortaya koymalarını mümkün kılmak
, böylece karşılığında bu eşitlik programlarının kendilerine sunduğu im
karılara yanıt verebilir hale gelmelerini sağlamak için eğitilmeleri gerekir.
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23. Tüm işçiler için çalışma süresinin azaltılması mücadelesi, eşitlik
mücadelesinin bir parçasıdır. Toplam çalışma süresindeki indirimler, sen
dikalar tarafından toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınmalıdır. Bu konu,
eğer gerekirse, istihdam yaratılmasını amaçlayan politikaların bir parçası
olarak yasal bir destek çerçevesiyle sunulmalıdır. Ayrıca boş zaman ve ça
lışma süresi arasındaki denge düzeltilmelidir.

24. Ev içi görevlerin, çocuk bakımının ve öteki bakımamuhtaç kişilerin
bakımı sorumluluğundaki eşitlik meselesi, eşitlik programlarının başarıyla
uygulanması bakımından merkezi önem taşır. Bu alandaki sınırlı kazanım
ların iki cinsiyet arasında gerçek bir eşitlik ortamı yaratılması için yaygın
laştırılması ve böyle bir eşitlik ortamı üzerine bina edilmesi gerekir.

Kalkınmada Kadınların Rolü
25. Üçüncü Dünya ülkelerinde başarılı bir katlanılabilir/savunulabilir

büyüme ve kalkınma modeli yaratılacaksa, kadınların kalkınmadaki rolü
ve ekonomiye katkıları da tam anlamıyla kabul edilmelidir. Kadınların so
runları, politikanın tüm biçimlendirilme ve uygulanma düzeylerinde dik
kate alınmalıdır. Bu, kadınların kalkınma sürecinin tüm düzeylerine tam
katılımının sağlanması için, kadın meselelerinin, istihdam, planlama ve
kırsal kalkınma gibi kilit bakanlıkların ana faaliyetleriyle bütünleştirilme
sini gerektirecektir.
26. Pozitif eylem yaklaşımı, bütünsel kırsal kalkınma politikalarının te

mel bir parçası olacaktır. Kırsal kalkınma, ailelerin, yiyecek, giyim, barın
ma, eğitim, sağlık ve asgari hayat standartları bakımından temel ihtiyaçla
rını karşılamaya yönelik olmalıdır. Bu ihtiyaçların karşılanmamasından
doğan zorlukların ağırlıklı bölümürıü kadınlar çektiği için, kalkınma prog
ramlan, kadınların çıkarlarını ve rollerinin etkisinin artırılmasını özellikle
hedeflemelidir.
27. Entegre kalkınma politikalarına pozitif eylem yaklaşımının önemli

bir öğesi, özel olarak kadınlar için sunulan hizmetlerin desteklenmesi ola
caktır. Bu hizmetler, tarımda kadınların çalışmasının verimliliğinin ve üc
ret değerinin artırılmasını amaçlamalıdır. Bunlar, uygun teknolojilerin kul-

-20-



!anılmaya başlanmasını, ulaşım altyapısının, besin saklanması koşullarının
ve pazarlama hizmetlerinin düzeltilmesini, üretimi teşvik etmeye ve kadın
ların tarını gelirlerini artırmaya uygun bir fiyatlama yapısının başlatılma
sını kapsamalıdır.
28. Kalkınma politikalarında, besin üretiminde kadınların kilit rolü dik

kate alınmadıkça, kronik besin açığı ve sefalet sorunları, Üçüncü Dünya
ülkelerini kasıp kavurmaya devam edecektir. Toprak sahipliği ve toprak
miras hakları bakımından kadınlara karşı ayrımcılığı ortadan kaldıracak
yasal reformlar da pekçok yerde gereklidir. Plantasyon tarımında, ücretler
deki cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırılması, iş güvencesinin artırılma
sı, kadınlara ücretsiz aile yardımcılığının tam tersine gelir sahibi kişiler
olarak bağımsız konum sağlanması için, özel kadın işçi politikaları yürü
tülmelidir. Plantasyon tarımı, çalışma yasalarının amacı bakımından sana
yiyle aynı statüye sahip olmalıdır. Bu sektörde çalışan kadınlar, sosyal yar
dım önlemleri dahil, bütün endüstriyel-fabrikalarla ilgili yasaların kapsa
mına girmelidir.

Sanayileşme ve Uluslarüstü Şirketler
29. Kadın işçiler, sanayileşme sürecinden tamamen yararlanmalıdır. Hü

kürnetler, ihracat işlem bölgelerinin aşamalı olarak kaldırılması ve bu böl
gelerde gerçekleştirilen üretimin ülke ekonomisiyle bütünleştirilmesi için
harekete geçmelidir; bu tüm halkın yararına olacaktır. Hükümetler, sendi
kalar ve işverenler, sanayide çalışan kadın işçilere terfi ve eğitim imkanla
rının sağlanması, ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ihra
cat işlem bölgelerinde sendika haklan ve sağlık ve güvenlikle ilgili ILO
sözleşmelerinin tam anlamıyla uygulanması için acil tavır almalıdır.
30. Uluslararası sendika hareketi, uluslarüstü şirketler içinde sendika ör

gütlerini güçlendirme, uluslarüstü şirketlerin faaliyetleri hakkında bilgi
alışverişi yapma, dayanışma eylemi geliştirme, çeşitli yasaların ve normla
rın tam uygulanması için baskı yapma ve bu şirketlerin belirli yönleri ko
nusunda araştırma yapma çalışmasını sürdürmelidir. Özellikle, uluslarüstü
şirketlerin faaliyetlerinin hem sanayileşmiş hem de gelişmekte olan ülke
lerdeki kadın işçileri nasıl etkilediği konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
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Uluslararası İşbirliği
3 I. UNDP( Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), UNIDO (Birleş

miş Milletler Kalkınma Örgütü), Dünya Bankası ve ILO gibi uluslararası
yardım kurumları ve örgütler, başarılı bir kalkınmanın önkoşulu olarak ka
dın işçilerin sorunları üzerinde daha fazla odaklaşması ve bu sorunları po
litika ve programlarıyla tam anlamıyla bütünleştirmesi gereklidir. Bu ku
rumlar aynca, hükümetlerin, kadınların konumunun iyileştirilmesine bü
yük öncelik vermesini teşvik etmelidir.

32. Şimdiye kadar görülmedik sayıda kadın ücretli işgücüne girerken,
bir yandan çalışma koşullarını da düzeltmektedir. Bu da, hem kadın işçile
rin hem de bir bütün olarak sendika hareketinin sesini güçlendirir. Kadın
ların istihdamının arttığı sektörlerde, sendikaların üye sayısı da artmakta
dır. Bu, açık bir gerçektir.

Sendikalar, kadın işçilerin örgütlenmesinin, gelecekte sendi.kal hareke
tin güçü için hayati olduğu gerçeğini kabul ediyorlar. Kadınların sendikal
harekete tüm düzeylerde tam katılımının sağlanması için sendikalar, kendi
yapıları içinde kadınlara için genel eşitliği desteklemelidirler. Atılabile
cek adımlar arasında, yalnızca kadınların katılacağı eğitim .kursları sağlan
ması yeralır; bu kurslar hem yeni atanan kadın görevliler/uzmanlar için
olabilir hem de sıradan kadın üyeler için.

33. Bir sosyal değişim gücü olarak sendikalar, ekonomik düzelme, bü
yüme ve herkes için sosyal adalet ve eşitliğe dayanan bir toplum için baskı
yapma konusunda öncü rol oynarlar. Hükümet politikalarını etkileme yo
luyla, kadın işçilere karşı önceleri uygulanmış olan ayrımcılığın etkilerini
ortadan kaldıracak eşitlik yasalarını ve pozitif eylemi desteklemek suretiy
le, işgücü piyasasındaki cinsiyet temelindeki ayrımcılığın ortadan kaldırıl
ması için çalışmayı sürdürmelidirler. Başlıca sorun, özellikle gelişmekte
olan ülkelerde, milyonlarca örgütsüz kadın işçi için yardım ve örgütsel
destek biçimlerinin yaratılması ve bunların tüm düzeylerde sendika hare
ketiyle bütünleştirilmesi olacaktır.
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ICFTU Kadın Komitesi
34. ICFTIJ Kadın Komitesi, dünyanın her yanında çalışan kadınların

konumunun iyileştirilmesinde hayati rol oynamayı sürdürmelidir. İstihdam
ve kalkınma bakımından, komite, aşağıdaki tavırları almalıdır:

- Dünya çapında istihdam eğilimlerinin ve kadınların kalkınma süreciy
le bütünleşmesinde sağlanan gelişmenin izlenmesinin sürdürülmesi;

- Kadınların istihdamı alanında, özellikle pozitif ayrımcılıkla, uluslarüs
tü şirketlerdeki ve ihracat işlem bölgelerindeki, kırsal kesimdeki kadın iş
çilerle ilgili alanlarda inceleme ve araştırmalar yapılması; kadınların istih
damı ve yeni teknoloji raporunun güncellenmesi;

- Sendikal politikanın, kadınların istihdamı ve kalkınmayla kadınların
bütünleşmesi bakımından koordinasyonunun sürdürülmesi ve kadın işçile
rin bu konularla ilgili olarak hükümetler arası kurum toplantılarında temsil
edilmesi;
- ICFfU'nun kadınların istihdamı ve gelişmesi alanlarındaki politikaları

hakkında kadın işçiler için eğitim materyalleri geliştirilmesi;
- Sanayileşmiş ve gelişmekte olan ilkelerdeki kadın sendikacılar arasın

da daha fazla ilişki kurulmasını ve dayanışma tavrı alınmasının teşvik
edilmesi, öyle ki, ortak sorunlarını tartışabilsinler ve özellikle gelişmekte
olan ülkelerdeki kadın işçilerin konumunun iyileşmesi için ortak eylem
geliştirebilsinler.

ICFTU Yönetim Kurulu
35. Konferans, ICFfU Yönetim Kumlu'nun, Kadınların Sendikal Ör

gütlerle Bütünleşmesi için Eylem Programını sürekli olarak izlemesini, ey
lem programının amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli adımlan atma
sını ve gelecek ICFTIJ Genel Kurulu 'nda bu konuda bir rapor sunmasını
talep etmektedir.
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Sonuçlar
36. İstihdamda eşit imkan, tüm kadınların temel bir hakkıdır. Dahası, bu

hakkın hayata geçirilmesi, işsizlik ve yoksulluk ikiz kötülüğünün dünya
yüzünden yokedilmesine yardım edebilir. Bununla birlikte, kadınların bu
sorunlann çözümüne potansiyel katkısı, ayrımcılık, önyargı ve cehaletle
engellenmektedir. Uluslararası özgür sendika hareketinin kadın üyeleri,
kendi örgütleri içinde ve bir bütün olarak toplumda pozitif eylem yapma
gereğinin kabul edilmesi için mücadeleyi sürdüreceklerdir.

37. Sendikalar, işlerini ve hayatlarım etkileyen kararlara kadınların de
mokratik katılımını destekleme ve böylece, kadın işçilerin günlük deneyi
mine dayanan gerekli pratik politikaların tanımlanmasına yardım etme ko
nusunda eşsiz yapılardır. İstihdamda ve kalkınmada eşitlik, tüm ekonomik
ve sosyal politikaların başarısı için temeldir.
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