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Bültendeki yazılar, D İSK -  
A R  kaynak gösterilmek ko
şuluyla izinsiz kullanılabi
lir. İmzalı yazıiar yazarların 
kişisel görüşlerini yansıt
makta olup, D İSK  görüşü 
olarak kabul edilmemelidir.

20. sayımızın çıktığı Haziran ayın
dan bu yana Türkiye gündeminde 
önemli gelişmeler yaşandı. İktida
rın tartışmalı bir biçimde el değiş
tirmesinin ardından bu defa da ke
sintisiz 8 yıllık temel eğitim tartış
ması başladı. Bu yasanın da çık
masının ardından bu defa yasanın 
uygulanabilmesi için gerekli olan 
kaynağın nereden bulunacağı tar
tışması başladı. Başta petrol ürün
leri olmak üzere bir çok ürüne ya
pılan zam, "yasanın hayata geçiri
lebilmesi" gerekçesiyle açıklandıy- 
sa da inandırıcı olamadı. Bu hükü
metin de geçmiş hükümetler gibi 
yükünü emekçilerin çektiği palya- 
tif çözümlerle idare edeceği anla
şılmaktadır.

Bu sayımızda, RefahYol'dan "en
kaz devraldık" diyen ANASOL-D 
hükümetinin bu iddiasınr incele
yen "Refahyol'un Mirası" başlıklı 
bir yazı yer alıyor.

Geçtiğimiz dönemin diğer gündem 
maddelerini ise sosyal güvenlik 
sistemi ile asgari ücret tesbiti oluş
turdu. Bültenimizde 1996 verile
riyle sosyal güvenlik sisteminin du
rumunu ve geçmişten bugüne as
gari ücrette yaşanan gerilemenin 
boyutlarını ele aldık.

Bültenimizin dosya konusunu ise 
çocuk emeği oluşturdu. Dünya'da 
halen 200-250 milyon civarında 
çocuk çalışmak zorunda bırakılı

yor ve genellikle de kendi beden
lerinin taşıyacağından daha ağır iş
lerde çalıştırılıyorlar. Kökü tarihin 
derinliklerine uzanan bu kölelik 
biçimi, 21. yüzyılın eşiğinde, kapi
talist sistem altında bütün çirkinli
ğiyle artarak devam ediyor.

Bu sayımızın konuları arasında kü
reselleşme de yer alıyor. Küresel
leşmenin finansal boyutuyla, istih
dam üzerine etkilerini iki ayrı ya
zıda ele aldık.

Kadın sayfamızda, cinsiyet ayrım
cılığının kadınlara neler kaybettir
diği dünya ölçeğindeki rakamlarla 
ortaya konulmaya çalışılıyor.

Altın madenciliği konusu bu sayı
mızda da yer alıyor. Eurogold şir
ketinin mahkeme kararına rağmen 
altın çıkarma işlemine devam et
mesi, buna karşılık Bergama!) köy
lülerin de kararlılıkla mücadeye 
devam etmesi, bu konunun daha 
uzunca bir süre gündemde kalma
sını sağlayacak gibi duruyor. 0
Dünyanın çeşitli bölgelerindeki iş
çi haberlerine yer verdiğimiz dün
ya turunun iki önemli uğrak nokta
sını, biri oldukça uzun bir süredir - 
devam eden, diğeri ise çok kısa bir 
sürede zaferle sonuçlanan, ancak 
her ikisi de küreselleşmenin yıkıcı 
etkilerine karşı birer direniş noktası 
olan iki grev oluşturdu; 1995 yılın
dan bu yana devam eden Liverpo- 
ol liman işçileri grevi ve UPS 
grevi.

Yeni sayılarda buluşmak üzere.
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S O S Y A L G Ü V EN LİKSSK  verilerine göre Tarık AYGÜN

«•
sosyal g ü v e n l i k  s i s t e m i

TABLO : 1YILLA R İTİBARİYLE SİGO RTALI SAYISIYıllar Aybaşı Ayiçi Ortalama Endeks1980 2.204.807 2.557.033 2.028.422 100.0
ı m 2.228.439 2.401.803 2.050.164 101.11982 2.264.788 2.443.652 2.083.605 102.71983 2.327.245 2.488.950 2.141.065 105.61984 2.439.016 2.610.467 2.243.895 110.61985 2.607.865 3.158.927 2.399.236 118.31986 2.815.230 3.058.734 2.590.000 127.71987 2.878.925 3.160.982 2.648.610 130.61988 3.140.071 3.416.570 2.888.850 142,41989 3.271.013 3.526.824 2.962.532 .146.11990 3.446.502 3.629.572 3.170.782 156.31991 3.598.315 3.840.588 3.310.500 163.21992 3.796.702 4.043.205 3.492.950 172.21993 3.976.202 4.234.359 3.658.106 180.31994 3.933.289 4.202,616 3.618.626 178.41995 4.163.8S0 4.410.744 3.830.770 188.91996 4.377.914 4.624.330 3.830.770 198.5

rn ç i t t kapsam ında yer alan O  O J A j ı ü f u s u n  istatistiksel görüntüsü sosyal g ü v e n lik  sistem inde yaşanan kim i sorunların neden kaynaklandığını ifade etm esi bağlam ında önem li verilerle yüklüdür. 1996 y ılı istatistiklerine göre m evcut bulunan a k tif S S K ’ lı sayısının 4.624.330’a tekabül etm esi ve S S K  kapsam ında bulunan ak tif p a sif tüm sigortalıların toplam  nüfusun ancak % 4 4 'ünü kapsam ası ilg in ç  bir tabloyu ortaya çıkarm aktadır.- B ugün S S K ’ nın tasfiyesi, m al varlığının satılm ası ya  da özel sigortacılığın y aygın laştırılması gibi kimi öneriler geniş çevrelerde tartışılırken, aslında sorunların kaynağının S S K  olm a d ığ ı, isteyerek ya da istem eyerek kurumun kötü yönetilm esi nedeniyle, ülke nüfusunun b üyük bir bölüm ünü kapsayan bu sistem in batma noktasına getirild iği ortaya çıkm aktadır.
1980-1996 A R A SI S S K ’LI _______________ N ÜFUS;_______________. I980’den itbaren kayıt-dışı ekonominin yaygın bir hal alması S S K ’nın istatistiklerinde de açık olarak kendini hissettirmektedir. 1980 yılı sonu itibariyle 2.028.422 olan sigortalı 'sayısı, 1981 yılında bir önceki yıla oranla sadece % I . I ’lik bir artışla 2.050.164’e yükselmiştir. Artma oranındaki alçak seyir 1982 yılmda da sürmüş, 1982 yılında artış bir önceki yıl baz alındığında artış ancak % 1.6 olarak gerçekleşmiştir. 1982 yılında toplam aktif S S K ’ lı sayı

sı 2.083.605’e ulaşabilmiştir.İktisadi veriler açısından SSK 'lılık  oranının siyasi karar mekanizmaları ile doğrudan ilintisi olduğunu gösteren bu rakamlarla birlikte çarpıcı bir diğer dönemde 1994 yılı olarak ortaya çıkmaktadır.Ünlü 5 Nisan kararlarının uygulanmaya konduğu 1994 yılında SSK T ı sayısı bir önceki yıla göre % 1.9 oranında azalarak 3.658.106’dan, 3.6J8.Ğ26'ya gerilemiştir.1980-1996 yılları arasında sigortalı sayısının en fazla arttığı yıllar ise 1988, 1990 ve 1995 olmuştur. 1988 yılında bir önceki yıla göre % 11.8 artış yaşanırken, 1990 yılında %10.2 ve 1995 yılında da % 10,5 artış gerçekleşmiştir.1980-1996 arasında sigortalı nüfus yıllık ortalama % 5.79 oranında artarak, 1996 yılı sonu itibariyle 17 yıllık artış 
% 98.5 olarak kaydedilmiştir.

S S K ’LI NÜFUSUN  İLLERE GÖ RE DAĞILIM I;Ülke genelinde S S K ’ lı nüfusun dağılımı ilginç özellikler göstermektedir. Sanayinin yoğun olduğu bölgelerde ve özellikle batı illerinde S S K ’lı sayısında kısmen yüksek bir oran varlığını hissettirirken, özellikle doğu illerinde S S K ’li sayısının oldukça düşük kaldığı gözlemlenmektedir.En çok aktif S S K ’lının bulunduğu illerin başında İstanbul gelmektedir. İstanbul’da 1996 istatistiklerine göre 1.269.423 aktif SSKTı bulunmaktadır, Aynı istatistiklerde en az aktif S S K ’hnın Ardahan ilinde bulunduğunu izlemek mümkündür. Ardahan’da toplam aktif SSKTı sayısı sadece 1.142’dir.En çok aktif S S K ’lıya sahip iller sıralamasında İstanbul’un ardından 412.821 kişiyle İzmir ikinci ve 411.878 kişiyle
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Ankara üçüncü sırada yer almaktadır. Bu iiç ili 239.204 kişiyle Bursa, 135.743 kişiyle Antalya ve 132.473 kişiyle Adana izlemektedir.En az aktif SSKTı bulunan iller sıralamasında ise Ardahan ilinin hemen önünde 1.565 kişiyle Şırııak yer almaktadır. 1996 rakamlarına bakıldığında doğu illeri; aynı gelir dağılımı rakamlarında olduğu gibi sosyal güvenlik sistemi bağlamında da ülkemizin en geri kalmış bölgeleri olarak ortaya çıkmaktadır.1.935 kişiyle Bayburt ve 4.179 kişiyle Gümüşhane tablonun dışında tutulursa, en az aktif S S K ’hya sahip on ilin tümü doğu ve güneydoğuda ya da bu bölgelerin hemen yambaşında yer aldığı görülmektedir.Kilis’de 2.202, Tunceli’de 2.696, Hakkari’de 2.938, İğdır’da 3.450, Bitlis’te 3.692, Siirt'te 3.695, Ağrı’da 4.027, Bingöl’de 4.171 ve Muş’ta 4.326 aktif SSKTı bulunmaktadır.
SSK ’LI N ÜFUSUN TÜM  NÜFUSA ORANI;
SSKTı nüfusun tüm nüfusa oranına bakıldığında doğu illerinin bu açıdan da eıı geri noktada olduğu ortaya çıkmaktadır, Şırnak ilinde nüfusun sadece % 2’si SSK  kapsamında bulunurken, bu oran Ağrı’da % 4, Bitlis ve Muş’ta % 5, Hakkari ve Mardin’de % 6, Ardahan’da % 7, Bingöl, Siirt ve Van’da % 8 olarak gerçekleşmiştir. Bu illeri % 9 ile Kilis ve Kars izlerken, Osmaniye’de bu oran % 10 olarak karşımıza çıkmaktadır.SSKTı nüfusun toplam nüfusa oranının en yüksek olduğu kent ise Zonguldak’tır. Zonguldak ilinde nüfusun % 81’ i SSK kapsamına dahil durumdadır. Bu ili % 77 oranı ile

İzmir, %76 ile İstanbul, %7Û ile Bursa izlemektedir.SSKTı oranının yüksele olduğu diğer iller ve oranlan ise sırayla şöyledir; Tekirdağ ve Bilecik’te % 68, Kocaeli’nde % 63, Ankara, Eskişehir ve Karabük’te %  62, Rize’de %  6 i , Muğla ve Bartın’da %  56.Mevcut istatistikler açısından ele alındığında bölgelerarası uçurumun her boyutuyla gün geçtikçe derinleştiği ortaya çıkmaktadır. S S K  istatistiklerine göre; kadınların ve çocukların kayıtdışı ekonominin asli çalışanları olarak görülmeye başlandığı ve ülke nüfusunun önemli bir bölümünün sosyal güvenlikten yoksun kaldığı ifade edilebilir.Bu temel hareket noktası S S K ’nın tasfiyesine yönelik politikalar açısından da ciddi bir propaganda unsuru olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte S S K  istatistikleri ortaya koyduğu gerçekler, sorunun S S K ’nın kendisinden değil, S S K ’yı gerçek bir sosyal güvenlik sistemi olarak işlemesini engelleyenler tarafından üretildiğini açığa çıkartmaktadır.
N E O -L İB E R A L  P O L İT İK A L A R  V E  SS K ;1996 SSK  İstatistikleri ülkemizdeki sosyal güvenlik kuruluşlarının özelleştirilmesi yanlısı olan kesimlerin ileri sürdüğü

kimi gerekçelere de farklı açıdan yanıtlar içermektedir.Sosyal güvenlik sisteminin tasfiyesini ve özel sigortacılığın „ yaygınlaştırılarak çalışan kesimin bu alanlarda “ güvenliğinin” sağlanmasını isteyen neo-liberal politikacıların söylediklerinin tam aksini S S K  istatistiklerinde görmek mümkündür.Tasfiye yanlısı olan kesimler başta ülke ekonomisinin S S K ’ ya aktarılan finansal destekle zora girdiği, bu kurumun “ dipsiz bir kuyu” gibi tüm girdileri emdiğinden dem vurmaktadırlar. Ancak 1995 yılına dek devletin sosyal güvenlik kurum- larına ve özellikle de S S K ’ya hiçbir finansal destek sağlamadığını kurumun istatistikleri tarafından belgelenmiş durumdadır. Belli başlı Avrupa ülkelerinde sosyal devlet ilkeleri çerçevesinde hükümetlerin sosyal güvenlik finansmanları kurumlanın bütçelerinin % 15 ile % 100 arasında değişirken, Türkiy e ’de bu oran hep “ sıfır” olarak kalmıştır. İfade edilenlerin aksine devletin gelirleri S S K  tarafından değil, aksine S S K ’nın gelirleri devletin bütçe açıklarını kapatmak üzere düşük faizli devlet tahvillerine yatırılarak, kurumun zarara uğratılması sözkonusu olmuştur.'  Neo-liberal kesimin ileri sürdüğü bir diğer sav ise ülkemizde genç emeklilik durumunun yaygın olduğuna ilişkindir. A n cak bu savın da doğru olmadı-
T A B LO  : 2Ü LK E LE R E  G Ö R E  O R T A LA M A  E M E K L İL İK  V E  Ö L Ü M  Y A Ş L A R IÜlke E m eklilik  yaşı (Erkek) O rt, yaşam  sûr. (Yıl) Ö lüm lerin  en s ık  görüldüğü yaş grubuİsveç Yok 78 75+Danimarka 67 75 75+İngiltere 65 75 75+İtalya 65 75 75+Belçika 65 76 75+İspanya 65 77 75+Almanya 65 77 75+Fransa 60 77 75+Hollanda 65 77 75+TÜRKİYE 55 63 60-69
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T A B L O : 3S S K L I  N Ü F U S U N  T Ü M  N Ü F U S A  O R A N IN IN  EN Y Ü K SE K  V E  EN D Ü Ş Ü K  Ö L D Ü Ğ Ü  İLLER:En eok fin azİller Oranı f%) İller O ranı (%IZonguldak 81 Van 8İzm ir 77 Bingöl 8İstanbul 76 Siirt 8Bursa 70 Ardahan 7Bilecik 68 M ardin 6Tekirdağ 68 Hakkari 6Kocaeli 63 M uş 5Karabük 62 Bitlis 5Ankara 62 Ağrı 4Eskişehir 62 Şım ak 2
ğı S S K  istatistiklerinde görülmektedir. 1996 yılı rakamlarına ilişkin aşağıda yer alan tablo ilginç verilerle yüklüdür;1996 rakam! an na göre 35 yaşın altında emekli olanlann tüm emekliler içindeki oranı % 0 3  cıvanndadır. Bu da ülkemizde genç emekli olanların ağırlıkta olduğu iddiasının yanlış olduğunu göstermektedir.Bugün 1996 yılı rakamlan temel alındığında ortalama emeklilik yaşının 50 olduğu düşünülmelidir.Neo-liberal rüzgarın etkisiyle S S K ’yı hedef seçenler ülkemizde insanların çok kısa bir dönem prim Ödeyip, ardından yıllarca emeklilik maaşı aldığım ve emeklilik maaşı alanların yanısıra ölüm yardımı alan hak sahiplerinin geniş tutulduğunu

söylemekte, bu durumda S S K ’nın ekonomik krize uğradığını ifade etmektedirler. Ancak aktif-pasif dengesinin bozulmasından ne emeklilik maaşı alanların çok yaşaması, ne de hak sahipliğinin geniş tutulması sorumludur. Gerçek neden milyonlarca işçinin sigortasız olarak çalıştırılarak sistemin dışında tutulmasıdır. Yanısıra sistemin temelindeki ve istihdam politikasındaki kimi çarpıklıklar kadm-erkek eşitsizliğini körüklemekte kadınların istihdam dışında kalarak erkeklere ekonomik olarak bağlı kalmasına neden olmaktadır. Aslında bu görüş sahiplerini S S K  istatistiklerinden önce genel insanlık normları açısından değerlendirmek gerekir. İktisadi ve sosyal bağlamda bir ülkede insanların
T A B L O :41996 Y IL IN D A  Y A Ş L IL IK  A Y L IĞ I B A Ğ L A N A N  SİG O R T A L IL A R IN  ■ Y A Ş G R U B U N A  G Ö R E  D A Ğ IL IM I.Yas grupları Kadın Erkek Toplam-35 870 ' 120 99036-40 4.496 2.286 6.78241-45 7.112 34.722 41.83446-50 5.464 51.796 57.260

51-55 5.680 29.771 35.451
56-60 2.296 19,997 22,293
61-65 986 7.876 8.86266-70 107 2.770 2.87771-75 95 422 51776-80 8 75 8381 + 20 35 55Toplam 27.134 149.870 177.004O rt.ya ş 47 50 50

uzun yaşaması nedeniyle sosyal güvenlik kuramlarının zarara uğradığını ifade etmek olsa olsa ahlaki değerlerde yaşanan erozyonun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Çağdaş insani değerler açısından ülkede yaşayan insanların uzun ömürlü ve refah düzeyinin yüksek olması o ülkenin kalkınmasında temel kriterler olarak ek alınmaktadır,• Yine de insanların yıllarca emekli maaşı almadıklarım göstermek açısından S S K ’nın yayınladığı son beş yıllık istatis
T A B L O : 5 Y IL L A R A  G Ö R E  O R T A L A M A  E M E K L İL İK  V E  Ö L Ü M  Y A Ş L A R IYaşlılık aylığı al-maktaikenOrtalama Ölenlerinemeklilik ortalamayaşı yaşı1992 50 611993 49 621994 50 621995 49 611996 50 67

tikleri değerlendirmek gerekir.Görüldüğü gibi son iki yıl içerisindeki görece yükselişler dışında tutulursa ortalama olarak emekli olanlar ancak 11-12 yıl emekli maaşı alarak yaşamaktadır. Bu da yüksek bir yaşam süresi anlamına gelmemektedir.Bir başka tartışma ise emeklilik yaşının yükseltilmesine ilişkindir. Avrupa ülkeleri temel alınarak öne sürülen iddialara göre Türkiye’deki tüm Avrupa ülkelerine oranla daha genç yaşta emekli olunmakta, bu da ekonomik kalkınma açısından ciddi sorunlar doğurmaktadır. Emeklilik yaşının Avrupa ülkeleriyle karşılaştırılması açısından ele alınırsa, gerçekten ülkemizdeki emeklilik yaşının dü
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SO SYA L G Ü V E N L İKşük olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak ortalama yaşam süreleri ve ölümlerin en çok görüldüğü yaş dilimleri açısından sorun ele alınırsa Türkiye’deki çalışanların AvrupalI meslektaşlarına göre çok daha az yaşadığı ortaya çıkmaktadır.Türkiye’de insanlar emekli olduktan sonra 63 yaşma dek, yani ortalama 8 yıl yaşarken, emeklilik yaşı 60-67 arasında olan Avrupa ülkelerinde emeklilik sonrası yaşam' (Danimarka dışında tutulursa) 11-17 yıl arasında değişmektedir. Bu durumda Türkiye’de emeklilik yaşını yükseltmek, özü itibariyle insanların büyük kısmının çalışma hayatı içerisindeyken, emekli olamadan ölmesini ko- şullandıracaktır.Gerçekte, S S K ’nın kuruluşundan günümüze kadar zarar ettiği hiçbir dönem olmamıştır. S S K ’ııın kendi yayını olan yıllık faaliyet raporları içinde yer alan gelir-gider tabloları incelendiğinde;1- 1994 yılı itibariyle Kurumun toplam gelirleri 126.7 trilyon, toplam giderleri ise 90,6 trilyon TL.dir. 36.1 trilyon gelir fazlası ve 86.3 trilyon lira alacağı olan Kurumun 14.5 trilyon lira finansman gereksinimi olmuştur.2- 1995 yılı bilançosu ve gelir-gider tablosuna baktığımızda da aynı olumlu gelişme sürmektedir; 1995 yılı toplam gelirleri 279.9 trilyon, aynı dönemde giderlerin toplamı ise 169.7 trilyon liradır. 110.2 trilyon lira gelir fazlası ve 183,4 trilyon lira alacağı olan Kurumun 59,2 trilyon lira finansman gereksinimi olmuştur. Bu finansman ihtiyacını karşılayan Hâzinenin SSK'ya 75.8 trilyon lira borcu vardır.3- 1996 yılı bilançosu ve gelir-gider tablosuna baktığımızda ise aynı gelişme sürmektedir. Kurumun 1996 yılı gelirler toplamı 493.4 trilyon, aynı dönem giderler toplamı da

178.1 trilyon liradır. 315.3 trilyon lira gelir fazlası ve 235.1 trilyon lira alacağı olan Kurumun, 69.7 trilyon lira finansman gereksinimi olmuştur. Kamu kuramlarının S S K ’ya olan borcu ise 142.4 trilyon liradır. Hazine’nin, borcunu ödeme yerine finansman gereksinimi kadar bağış yapmayı yeğlemesinin nedeni Kurumu yardıma muhtaç gösterme çabasıdır.Bilanço ve gelir-gider tablolarına baktığımızda; gelirleri giderlerinden çok fazla, halihazırda, tüm olumsuz koşullara ve içinin boşaltılması çabalarına karşı, 283.1 trilyon liralık fona sahip bir kuram olarak görünmektedir. Ancak bu konuda yapılan açıklamalarda S S K  batık, trilyonlarca veya en son Başbakan Mesut Yılm az’ ın açıklamalarına göre 1.200 trilyon lira açığı olan müflis bir Kurum olarak gösterilmektedir.K A D IN L A R D A  S S K ’LI ______________ N Ü F U S;_______________En yoğun sömürüye maruz kalan kesimlerin başında gelen kadınların SS K 'lılık  oranlan erkek çalışanlara göre oldukça düşük kalmaktadır. Adıyaman hariç doğu illeri başta olmak üzere, bazı batı illerinde ve Orta Anadolu ile Karadeniz illeri

nin çoğunluğunda kadınların S S K  kapsamına alınmadığı ortaya çıkmaktadır. En az aktif S S K ’lı kadın Hakkari itindedir. 1995 istatistiklerine göre H akkari’de sadece 5 kadın S S K ’ lı bulunmaktadır. Hakkari ilini 12 aktif kadın S S K ’h ile Kilis ve Şım ak illeri izlemektedir. Ardahan’da 15, Bayburt'ta 25, A ğ rı'da 27, Siirt’ te 33, B ingöl’de 50, Gümüşhane’de 54, M uş’ ta 61 ve Mardin’de 82 kadın aktif S S K ’ lı olarak kayıtlarda yer almaktadır.Türkiye genelinde kadın S S K ’ lılann toplam S S K ’ lılara oranı 1995 istatistiklerine göre 
%  8.1’ de kalırken, bu oran Hakkari’de % 0.2, Kütahya’da 
%  0.3, K ilis’ te %  0.5, A ğ rı’da % 0.7, Aydın’da ise %  0.8 olarak gerçekleşmiştir. Kadın S S K ’lılann sayısının en fazla olduğu il ise İstanbul’dur. İstanbul’da 1995 istatistiklerine göre 117.395 kadın ak tif S S K ’lı olarak gözükürken, bu ilde kadınların tüm aktif S S K ’lılara oram %  9.6 olarak kalmaktadır.Yine 1995 istatistiklerine göre aktif kadın S S K ’lıların tüm aktif S S K ’ lılara oranının en yüksek olduğu il ise Bur- sa ’dır. Bursa’da tüm aktif S S K ’hların % 21.9’ u kadındır.

T A B L O : 65SK’L1 A K T İF K A D IN  N Ü F U S U N  T Ü M  A K T İF  S S K ’LI N Ü F U S A  O R A N IN IN  EN  Y Ü K S E K  V E  E N  D Ü Ş Ü K  O L D U Ğ U  İLLER (1995 İST A T İST İK L E R İ)En çoktlller Oranı (%)Bursa 21.9Denizli . 20.0Yalova 20.0Tekirdağ 17.6Adıyaman 15.5Edirne 15.2Kırklareli 14.0Antalya 13.9Giresun . 13.6Manisa 12.8Karaman ■ 12.5Sinop 11.5Muğla 10.3Uşak 10.2Samsun 10.1

E n azİller Oram  ıArtvin 1.8Muş 1.7Kırıkkale 1.7Ardahan 1.4Şanlıurfa 1.4Şırnak 1.4M ardin 1.3Bayburt 1.3G.hane 1,2Bingöl 1.1Aydın 0.8A ğn 0.7Kilis 0.5Kütahya 0.3Hakkari 0.2
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GÜ N CEL

Unutulmaması gereken Türkiye'nin bu duruma bir yılda gelmediği, daha 
önemlisi ekonomiyi 1990'ların sonunda vardığı noktaya getiren yolun kilomet
re taşlarının . 1980'lerde yerleştirilmiş olduğu ve 1990'lı yılların hükümetlerinin 

de aynı yolda yürümeye devam ettikleridir. Bir başka deyişle REFAHYOL 
devraldığı sürdürülemez yapıyı biraz daha

bozmuştur. Prof, Nesrin S U N G U R

1 996 yılı Haziran ayında kurulan ve kendisine en fazla bir yıl ömür biçilen R E F A H Y O L  hükümeti gerçekten de bir yılın sonunda dağıldı. Hükümetin özellikle R efah Partisi kanadının gerçekleştirdiği çeşitli icraatların toplumda yarattığı gerilim bir anlamda hükümetin sonunun da hazırlayıcısı oldu.R E F A H Y O L  Hükümeti kurulduğunda, bu hükümetin en büyük vaadlerinden biri ekonomide gerçekleştirilecek "Büyük Kalkınma Hamlesi" idi. Özellikle Refah kanadının "Adil Düzen" söylemi çerçevesinde ekonomide bir bolluk ve refah döneminin başlayacağı müjdeleniyordu. Hükümetin "Büyük Kalkınma Hamlesi" çerçevesinde gerçekleştirilen bir yıllık ekonomi icraatının temelini ardarda açıklanan “ 3 Kaynak Paketi”  ile denk gerçekleşeceği iddiası ile yasalaştırılan 1997 bütçesi oluşturdu.Kamu mâliyesinin yıllardır uygulanan politikaların sonucunda içine düştüğü çıkmazı "kaynak sorunu" olarak tanımlayan R E F A H Y O L  hükümeti kuruluşundan kısa bir süre sonra Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında açıkladığı 3 Kaynak Paketi ile bu sorunu çözeceğini ilan etmişti. Ancak sorunun temel nedenlerini gözardı eden hükümetin gerçekçi çözümler geliştire

bilmesi de doğal olarak mümkün değildi. Kamu açıklarının esas kaynağını oluşturan mevcut vergi sisteminde yapısal değişikliklerin gerçekleştirilmesi, kayıt- dışı ekonominin kayıt altına alınması, savaşa ve silahlanmaya ayrılan kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi gibi köklü düzenlemeler hiçbir zaman hükümetin gündeminde yer almadı. Açıklanan kaynak paketleri Manavgat suyunun Araplara, henüz gerçekleştirilmemiş boğaz köprüsünün katılım paylarının halka, varoşlarda inşa edilecek uydu kentlerin sertifikalarının gecekondu sahiplerine satılması gibi bir dizi hayali kaynaktan elde edilecek gelirler yanında, esas olarak kamunun elindeki stratejik öneme sahip tesis ve kuruluşların özelleştirilmesi, bina ve arazilerin satılması, kamuya ait alacakların affı ve bedelsiz ithalat yoluyla fon sağlanmasını öngörüyorlardı.Herbiri 10'ar milyar dolardan toplam 30 milyar dolar gelir sağlayacağı iddiasıyla açıklanan bu projelerden, yalnızca bedelsiz ithalat yoluyla 1,5 milyar dolar ve bankalardan döviz alma yöntemiyle .3 milyar dolar fon sağlayabilen hükümet 750 trilyon lira beklediği Özelleştirme uygulamalarından ancak 20 trilyon lira gelir elde edebildi.Hükümetin denk gerçekleşeceğini iddia ettiği 1997 bütçe

sinin açık vereceği yılın daha ilk ayında ortaya çıktığında alınan tek önlem, bütçe gerçekleşme rakamlarının kamuoyundan gizlenmesi oldu.R E F A H Y O L  hükümetinin "kaynak soruııu"na fiilen getirdiği çözüm kaynak paketleri değil, kaçınılmaz olarak yine iç borçlanma ve "yüksek faiz-diişük döviz" sürecinin uyardığı kısa vadeli sermaye yani "sıcak para" girişi oldu. Önceki hükümetler gibi kısa vade ve yüksek faizle sürdürülen iç borçlanma politikası sonunda iç borç stoku2.2 katrilyon liradan, 4 katrilyon liraya yükselirken, bu dönemde Türkiye'nin dış borçları da 7 milyar dolar artış göstererek 80 milyar dolara ulaştı.20 milyar dolar civarında seyreden dış ticaret açığı, %  80 enflasyon oram, % 30 civarındaki reel faizlerin 1997 bütçesine yüklediği yaklaşık 4 katrilyon liralık faiz yükü, daha yılın ilk , altı ayı sonunda 700 trilyon lira civarında açık vermiş olan bütçe, daha da bozulmuş bir gelir dağılımım eklediğimizde ortaya çıkan ekonomik tablo, hiç de parlak değil. En azından REFAH  YOL'un ardından kurulan yeni hükümetin "enkaz devraldık" edebiyatım oldukça haklı kılıyor.Ancak unutulmaması gereken Türkiye'nin bu duruma bir yılda gelmediği, daha önemlisi
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GÜNCEL

ekonomiyi 1990'ların sonunda vardığı noktaya getiren yolun kilometre taşlarının 1980'lerde yerleştirilmiş olduğu ve 1990'lı yılların hükümetlerinin de aynı yolda yürümeye devam ettikleri. Dolayısıyla R EFA H YO L hükümetine ekonomik duruma ilişkin çıkarılacak fatura olsa olsa devraldığı enkazın boyutlarını biraz daha büyütmesi nede

niyle olacaktır. Bir başka deyişle R E F A H Y O L  devraldığı sürdürülemez yapıyı biraz daha bozmuştur.Yapının bu hale gelmesinde vebali büyük olan parti yeni hükümetin de büyük ortağı. Refah Partisi'nin zaman içinde özellikle yoksul kesimlerde oy tabanım genişletmesinde. 1980'li

yıllarda uygulanan politikaların belirleyici bir rol oynadığı hatırlanırsa, benzer uygulamalara bugün de devanı edilmesi halinde -ki öyle görünüyor- Önümüzdeki seçim  döneminden sonra, hep birlikte "Büyük K a lkınma Ham lesiyle A dil D iize n 'i gerçekleştireceğimizi ileri sürmek bir kehanet olm ayacak.
KAMU GİRİŞİLCİLİĞİ, "DÜNYADA VE T Ü R K İY E 'D E  
KAMU GİRİŞİM CİLİĞİNİN G EÇM İŞİ, B U G Ü N Ü  VE 

GELECEĞİ" KONULU ULUSLARARASI SEM P O ZYU M D A
TARTIŞILIYORTMMOli 6-7-S Ekim 1997 tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere, "Dünyada ve Türkiye'de Kamu Girişimciliğinin Dünü, Bugünü, Geleceği" konulu uluslararası bir sempozyum düzenliyor. Hazırlıklarına yaklaşık 1 yıl önce başlanan ve organizasyonunu Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin yaptığı sempozyumun-danışma ve yürütme kurallarında, DİSK, Türk-lş, KESK, KİGEM (Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi), Türk Tabipler Birliği, 1FMC (İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti) ve konunun uzmanı akademisyenler yer almıştır.Lütfi Kırdar • Konferans Mcrkezi'nde gerçekleştirilecek olan sempozyumunla, egemen iktisat politikalarına karşı, alternatif politikaların oluşturulabilmesi için, kamu ekonomisinin ger

ç e k  d e ğ e rin i ta rih i g e l iş im  iç in d e  b ilim s e l a ç ıd a n  o rta y a  k o y m a k , k o n u y a  iliş k in  Lez, a ra ştırm a , a n a liz  ve ir d e le m e le rin  o rta y a  k o n u la r a k  tartışm a o r ta m ın ın  s a ğ la n m ası a m a ç la n m a k ta d ır . S e m p o z y u m  p r o g r a m ın d a , i lk  g ü n  " d e v le t " , "ö ze l m ü lk iy e t " , " k a m u sal m ü lk iy e t"  g ib i te m e l k a v ra m la r  v c  fa rk lı ü lk e le r d e k i v c  r e jim le r d e k i k a m u  g ir iş im c iliğ i  d e n e y im le r i; ik in c i g ü n , T ü r k iy e ’d e k i k a m u  g ir iş im c iliğ in in  ç e ş it li b o y u tla rı ve te m e l k a m u s a l h iz m e tle rd e n  o la n  s a ğ lık  ve e ğ itim  k o n u s u ; ü ç ü n c ü  g ü n  ise ç e ş it li se k tö rle r - . d e k i k a m u  g ir iş im c iliğ i  u y g u la m a la r ! ve bu  s e k tö r le r d e  g e r ç e k le ş t ir i l m ey e ç a lış ı la n  ö z e lle ş t ir m e u y g u la m a la r ın ın  s o n u ç la r ıy la , k a m u  g ir iş im c il iğ in in  g e le c e ğ in e  y ö n e lik  s u n u ş la r  yer atm a k ta d ır .
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A SG A R İ Ü C R ET

ASGARİ Ü CRETİN
ÖNLENEM EYEN DÜŞÜŞÜ

1978'den günümüze asgari ücret 1978'deki gerçek ücretinin hep altında
gerçekleşmiştir. Asgari ücret en düşük değerini 1988 yılında almıştır.
Reel ücret endeksi sürekli düşüşler göstermiştir. 

1996'ya gelindiğinde 58.8'e kadar gerilemiştir. Mücella SEZEN]A sgari ücret amaçlan, uygulaması, belirlenme biçimi dünyada ve Türkiye'de önemli tartışmalara yol açan konulardan birisidir. Ücret adaletinin sağlanması, sosyal açıdan en alt sınırlarının belirlenmesi, ücretliler arasında gelir

dağılımına yön verilmesi gibi amaçlar doğrultusunda asgari ücret özellikle Türkiye gibi ülkeler açısından temel araç olarak görüldüğü için sürekli olarak gündemde kalmaktadır. Asgari ücretin taşıdığı anlam ile bireysel olmaktan çıkıp toplum

sal açıdan büyük bir önem taşımaktadır. Toplu sözleşme düzeninin oluşturulmasında, genel ekonomi üzerine yaptığı etkilerde ve benzeri birçok alanda asgari ücretin toplumsal işlevi görülmektedir.Bu yazıda asgari ücretin yıllar itibariyle gelişimi parasal ve reel olarak incelenecektir. Asgari ücretin Türkiye için düzeyini görmek açısından Avrupa ülkeleri ve ABD'deki asgari ücret düzeyi ile ilgili bilgiler verilecektir.Yukarıdaki tabloda 19801997 yıllarını kapsayan 17 yıllık süredeki asgari ücret artış yüzdeleri ve fiyat artışları birlikte verilmiştir. Asgari ücretin bu yıllardaki gelişimine baktığımızda 81-82 ve 85-86 yılları arasında hiç arttırılma yapılmadığını görmekteyiz. 1980-19811982 yıllarında toplam %85.0 artışa karşılık bu yıllardaki fiyat artışları % 164.4 dolayında gerçekleşmiştir. 1978 yılları ile 1996 yılı arasında asgari ücretin fiyat artışları karşısında gerçekte yıl ortalamasına göre ne olduğunu ve satınalma gücünün nasıl gerilediğini Tablo 2'de görmekteyiz.1978'den günümüze asgari ücret 1978’deki -gerçek ücretinin hep altında gerçekleşmiştir. Asgari ücret en düşük değerini 1988 yılında almıştır. Reel ücret endeksi sürekli düşüşler

T A B L O  1 ■
Y IL L A R A S G  .Ü C R E T A Y L IK  

% A R T IŞ F İY A T  A R T IŞ I1980 5400.0 - 94.4198! 10000.0 85.0 37.61982 10000.0 - 32.61983 16200.0 62.0 31.41984 24500.0 52.0 48.31985 41400.0 68.8 44.91986 41400.0 - 35.11987 74250.0 79.0 55.11988 126000.0 69.0 75.21989 225000.0 78.5 68.81990 414000.0 84.0 63.3199! 801000.0 93.4 78.11992 1449000.0 80.9 66.01993 2497500.0 72.3 71.11994 4173750.0 67.0 106.21995 8460000.0 102.6 78.9 '1996 ^  17010000.0 101.0 80.0.
Kaynak: 1) Ç SG B  Bültenleri

2) Petrol-îş Yıllığı 1995-96
3) Laspetkim-İş Çalışma Raporu 1992
4) Ücret Gerçeği Nasıl Gizleniyor? Üzeyir 

Ataman
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A SG A R İ Ü C R E T

T A B L O : 2
YILLAR ASGARİÜCRET

BELİRLENEN YIL ORT. A SC . ÜCRET FİYATLAR G ER ÇEKÜCR ET G E R Ç E K  Ü C R E T  E N D .1978 3300 3300 100 3300 100.01979 5400 4700 163.5 2874 87.01980 5400 5400 31 75 1699 52.01981 10000 8467 437.1 1937 59.01982 10000 10000 580.1 1723 52.01983 16200 16200 795.3 2037 61.01984 24500 22444 1190.5 1885 57.11985 41400 28474 1716.7 1674 51.01986 41400 41400 2243,8 1845 55 91987 74250 57825 3480.1 1662 50.3i 988 126000 100125 6097.1 1642 49.01989 225000 167250 10292.0 1705 51.61990 414000 303750 16806.8 1901 57.61991 801000 575250 30034.0 1915 58.01992 1449000 1071000 49856.0 2148 6 5 01993 2497500 1885666 85304.0 2210 67.01994 4173750 3055666 192360.0 1588 48.11995 8460000 5602000 34413Î.0 1628 49.31996 17010000 12022750 619438.0 1941 58.8göstermiştir. I996'ya gelindiğinde 58.8'e kadar gerilemiştir. Asgari ücretin satınalma gücündeki gerilemeyi daha net ortaya koyabilmek için; 80-97 yıllarında örnek alman bazı

ürünlerin birim fiyatları ve asgari ücretle satmalınan miktarının karşılaştırmasını yapmak daha doğru olacaktır.1980 yılında 3300 T L . olan asgari ücret, 1996 yılında 12.022.750 T L.'ye  ulaşmıştır, bu ise asgari ücretin 3643 kat arttığını göstermektedir. 1980 yılındaki ürün fiyatları ile 1997 yılındaki ürün fiyatları karşılaştırdığımızda ve gerçekleşen artışın kaç kat olduğunu hesapladığımızda asgari ücretteki 3643' lük artışın ne kadar komik olduğunu görmekteyiz.Asgari ücretli 1980 yılında 140 kg alabildiği zeytin yağından 1997 yılında 23 kg. alabilmektedir. 1980 yılında kilosu 93 olan limondan, 3488 kg. alabilmekte iken, 1997rye gelindiğinde 65 kg alabilmektedir. Limon fiyatı 182.992 kat artmıştır, Bu ise asgari ücret artışının yaklaşık 50 katıdır. KuzuTABLO: 3
ÜRÜN A D İ

B ÎR İM
F İY A T I

1980

A S G A R İ 
Ü C R E T L E  

A L IN A N  M İK T A R

B İR İM
F İY A T I1997

A S G A R İ  
Ü C R E T L E  

A L IN A N  M İK T A R
F İY A T

A R T IŞ I  (K A T )

Ekmek (adet) 2.20 1475 18.000 616 8193Pirinç (kg) 7.91 410 100.000 111 12649Makama l/2kg. 4.90 662 36.000 308 7353Patates (kg) 2.91 1115 28.000 396 9635Kurufasulve (ka) 7.39 439 79.000 139 10764Kurusoğan (kg) 4.53 715 50.000 222 15038Şeker (kg) 4.40 736 88.000 L26 11030Tuz (paket) 3.70 875 18.500 599 19986Domates (kg) 4.02 806 125.000 . 89 4996Patlıcan (kg) 4.65 696 170.000 65 310S7Biber (kg) 5.40 600 160.000 69 36528Kuzu eti (kg) 30.98 105 580.000 19 29641Sığır eti (kg) 31.04 104 ■ 540.000 21 18722Tavuk adet 18.36 176 259.000 43 17397Yumurta adet 0.66 4925 ' 6.000 1847 14106Zeytinyağı (kg) 23.15 140 487.000 23 9119Beyaz peynir (kg) 20.83 156 650.000 17 31203Limon (kg) 0.93 3488 170.000 65 82992Çay bardak 0.28 11784 15.000 739 54545Bilet 0.75 4321 30.000 369 40000
DİSK-AR Temmuz/Ağustos 1997/ 11
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ASGARİ ÜCRET

TABLO: 4
Ü L K E L E R T A R İH D O L A R T L . O L A R A K  K A R Ş IL IĞ Iİsveç 1996 1773 265.950.000.-B elçika M ayıs 1996 1368 205.200.000.-Finlandiya 1996 1674 251.100.000.-Danim arka 1996 2040 306.000.000.-İngiltere 1996 928 139.200.000.-A B D E ylü l 1996 1260 189.000.000.-Türkiye Ağustos 1996 78 11.700.000.-Fransa Tem m uz 1996 1258 188.700.000.-Hollanda Tem m uz 1996 1306 195.900.000.-İspanya O cak 1996 511 76.650.000.-■ İsviçre 1996 2752 412.800.000.-İtalya 1996 2164 324.600.000.-Portekiz 1996 353 52.950.000.-Alm anya 1996 2101 315.150.000.-Yunanistan Tem m uz 1996 594 89.100.000.-* Dolar 1 dolar 150.000.- T L. kabul edilmiştir.

* Tabloda yer alan ücretler brüt ve net olarak açıklanmamıştır. Türkiye'de Ağustos 1996'da belirlenen ücret net
olarak verilmiştir. -

eti fiyatları ise yine 29641 kat artarak, asgari ücretlinin 80 yılında aldığı 105 kg etin 1997 yılında 19 kiloya düşmesine yol açmıştır.Asgari ücretin I kilo et alabilmek için 10 saat çalışmak zorunda olduğunu acı bir şekilde öğrenmekteyiz.Asgari ücretin ülkemizdeki düzeyi ile Avrupa ülkeleri ve ABD'yfe karşılaştırarak bir değerlendirme yaparsak, Türkiye’deki asgari ücretin Avrupa ülkeleri içinde en düşük düzeyde olan Portekiz'in bile 4.5 kat altında olduğunu görebiliriz. Bu oran İsviçre'de 35 kata ulaşmaktadır. Burada satmalına gücünün değişiklikler gösterebileceği gö- zardı edilmemekle birlikte Gümrük B irliği’ne giren Türkiye'nin

Avrupa ülkeleri fiyatlarına doğru gittiği de gözardı edilmemektedir. Burada asgari ücretin 1978 yılındaki değerinde hiçbir iyileştirme yapmadan sadece fiyatlardaki artışlar gözönüne alınarak asgari ücretin alması gereken

düzeyi 66.426.990.- TL'dir. Bu ise bugünkü asgari ücret düzeyinin 4.0 kat üzerindedir. Görülmektedir ki asgari ücret fiyat artışlarını dahi karşılamaktan uzak bir şekilde ucuz istihdam politikasının bir aracı olarak kullanılmaktadır.
TABLO: 5

YILLAR M E V C U T(TL/AY) O L M A SI G ER E K E N  (TL/AY) FARK
1.1.1978 3.300 3.300 -
1.1.1996 8.460.000 20.441.000 -96142
1.8.1996 17.010.000 37.214.000 -%119 •1.6.1997 17.010.000 66.426.990 -96290
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- 2-HALK BİRLİĞİ İKTİDARI DÖNEMİ______________Y eni hükümete işçi ve emekçiler büyük destek verdi. Halk Birliği hükümeti anti-kapitalist bir programla hareket etti.Ailende, iktidarının ilk yıllarında asgari ücret yüzde 35 arttırıldı. Parasız sağlık ve ilaç uygulamalarına geçildi. Hıristiyan Demokratların elinde olan daha önceki hükümet döneminde yavaş yürüyen toprak reformu hızlandırıldı. Tarımda, sanayide üretim yükseldi. Ulusal gelir arttı. 1971 yılında yapılan yerel seçimlerde Halk Birliği % 49,7 oy aldı.Halk Birliği iktidarı döneminde işçi sınıfının sadece örgütlü kesimi değil, tümü kendi hak ve taleplerini gerçekleştirmek yönünde mücadelesini arttırdı.1972'de .CU T  işçilerin % 30'unu temsil etmekteydi, % 70 sendikal örgütlenmeye sahip değildi.Fakat bu örgütsüz kesimler, öz deneyimlerin sonucu olarak ağırlıkla kendiliğindenci bir şekilde Podur Popular adı verilen, Cordo- nes Industriales ve çiftçi meclisleri gibi halk iktidarının nüveleri olan örgütlenmeler yarattılar.Şili'de Ailende iktidarının, büyük topraklara el koyup köylülere dağıtması, bakır madenleri ve 200 stratejik işletmenin, bankaların ve dış ticaretin kamulaştırılması, ABD emperyalizminin özelde Latin Amerika, genelde uluslararası politikalarını geçersiz kılacak bir içeriğe sahipti. Bu gelişmeler sonucunda CIA  tarafından karşı devrimin örgütlenme çabalan yoğunlaştırıldı.Şile'ye ekonomik ambargo başlatıldı ve krediler iptal edildi.

Halk Birliği hükümeti 
bu gelişmelere 
gereken önemi 
vermedi. Hatta 
rahatsız oldu. 

Ekonomik ambargo 
ve kredilerin iptali 

vb. nedenlerden 
dolayı ülke giderek 

bir ekonomik 
bunalım içine 

girdi.

Bu yönde 1972 Eylülünde askeri darbe yapılmaya çalışılsa da başarılı olunamadı.1972 Ekim'inde Sanayiciler, esnaflar, tüccarlar, kamyoncular hükümet aleyhtarı gösteri ve boykotlara başladı. Bu gelişme işçi sınıfını iyice hareketlendirdi. Sendikaların işlevsiz kaldığı bu dönemde fabrikalar, dükkanlar, çiftlikler işgal edildi. İşçiler bu yerlerde yönetime el koyarak, üretimi kontrol altına aldılar.İşçi sınıfı karşı devrimci tertiplere karşı kendilerini savunma yönünde işyerlerinde, mahallelerde Örgütlenmeler yarattı. Ayrıca farklı toplumsal kesimlerde (kadın örgütlenmeleri gibi) değişik örgütlenmeler içinde girdi. Bu yapılar Comandos Comunales (Belediye komiteleri) adında bir araya geldiler.Belediye komiteleri yanında işçi sınıfı öz örgütlenmeleri olan Cordones Industriales (Sanayi konseyleri) ni yarattılar.

Volkan YARAŞIRHalk Birliği hükümeti bu gelişmelere gereken önemi vermedi. Hatta rahatsız oldu. Ekonomik ambargo ve kredilerin iptali vb. nedenlerden dolayı ülke giderek bir ekonomik bunalım içine girdi.1973'te Nisan ve Temmuz aylarında, ücretlerin artırılması yönünde El Teinte bakır madenlerinde işçilerin grevi bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri oldu. Grev muhalefet ve sağ basın tarafından desteklendi. Kampanyalar açıldı.İşçi sınıfının yaşadığı sorunlara çözüm üretmekten öte, işveren temsilcisi konumunda hareket eden sendika yönetimleri sınıftan giderek uzaklaştı.Varolan ortam, emperyalizm ve işbirlikçileri tarafından kullanılmaya ve değişik provakasyon- larm yapılmasına uygundu.Bu koşullarda,11 Eylül 1973’te gerçekleşen askeri darbe tüm sınıfsal örgütlenmelere açılan bir savaşın başlangıcı oldu. Şili artık katliamların, ölümün ve karanlığın ülkesi haline gelmişti.
D İK TA TÖ R LÜ K  V E  DİRENİŞPinochet diktatörlüğüne karşı CUT işçi sınıfının direnişini ör- gütleyemedi. İşçi sınıfı ağır darbeler yedi, yoğun bir pasifıkasyon içine sokuldu. Bütün toplumsal örgütlenmeler dağıtıldı, İşçi sınıfının en temel haklan gaspedildi. Binlerce devrimci, ilerici, işçi önderi tutuklandı, öldürüldü, işkenceden geçirildi.C U T  darbeden birkaç gün sonra yasaklandı. Sendikal örgütlenmelerin yönetimine rejimi destekleyen ve rejimle uyum içinde
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olan sağcılar ve Hıristiyan demokratlar getirildi.1974'te Çalışına Bakanlığı tarafından Comite Nacîonal de Co- ordinacion Laboral (İş İlişkileri Koordinasyonu Ulusal Komitesi) kuruldu. 1975'te iktidar, işveren ve işçi temsilcilerinin biraraya geldiği Coırırones Tripartitas (3’iii komisyon) oluşturuldu. Bu düzenlemelerle işçi sınıfı tam kontrol altına alınmak istendi. Suskunluk yıllarının ardından 197(5 yılının içinde toplumsal mücadele filizlenmeye başladı.İşçiler yaygın iş bırakma ve iş yavaşlatma eylemleri gerçekleştirdi. İş yasalarına, düşük ücret politikalarına, ağır çalışma koşullarına karşı işçi birlikleri oluşturuldu.Sendikalar içinde bu yönde çalışmalar ve propaganda faaliyetleri hızlandı. 1978 yılı Pinocbet diktatörlüğüne karşı direnişin yaygınlaştığı yıl oldu. Farklı toplumsa] kesimleri içinde barındıran direniş komiteleri ve işyeri komiteleri gibi alternatif örgütlenme biçimleri yaratıldı,1973'len sonra uygulanan Mo- netarist ekonomik-politika tüm toplumsal kesimlerin yıkımım yarattı. Şili emekçi halkı en temel ihtiyaçlarını (barınma, beslenme gibi) karşılamayacak bir duruma geldi. İşsizlik yoğunlaştı. Yoksulluk giderek arttı. 1980’Ierde işgücünün üçte biri, halkın % 30‘u yoksulluk sınırında yaşamaktaydı. Nüfusun % 36'sı evsiz ya da barakalarda yaşamım sürdürmekteydi. İşçi sınıfı, mücadelesini işyerr leriyle sınırlı tutmadı. İşyerlerinde oluşan komitelerin yanısıra gıda ve konut sorunlarının çözümü yönünde komiteler oluşturuldu. Bu yapılar 1983 ten sonra Şili halkının toplumsal ve politik temsilini yansıtan organlar haline dönüştü.Yaşam alanlarında oluşan gıda ve konut komiteleri ve işyerlerinde oluşan işyeri komiteleri örgütlülükleri yerel-bölgesel düzeyde üst örgütlenme biçimleri yarattılar.

İsçi ve işsizlerin 
yaşam ve çalışma 

alanlarında 
yarattıkları bu 

örgütlenmeler hızla 
kitlesel güç kaza

narak Pinochet dik
tatörlüğüne karşı 
direnişin odağı 

oldular.__________________________________ _Toplumsa! dayanışma ve paylaşmanın, bir yanıyla da alternatif kültürün somut örnekleri olan bu örgütlenmeler kitleler içinde etkin nüfuz sahibi oldu. Örneğin Comite Unitario de Pabladores (CUP) (Birleşik Gecekondular Komitesi) Santiago'da yaşayan 220.000 civarında gecekondu halkını kendi örgütsel bünyesi içinde toplamayı başardı. Diktatörlüğün bütün baskılarına rağmen 1983 sayıları 434 olan bu toplumsal örgütlenmenin sayısı 1985'te 1200'e ulaştı.İşçi ve işsizlerin yaşam ve çalışma alanlarında yarattığı bu örgütlenmeler hızla kitlesel güç kazanarak Pinochet diktatörlüğüne karşı direnişin odağı oldular.Özellikle 1985'ten sonra uygulanan yoğun özelleştirme, dalgasıyla Şili'nin bütün zenginlikleri uluslararası tekellere peşkeş çekildi. Sosyal güvenlik sistemi, elektrik şirketleri, benzin istasyonları, demiryolları, telekomikasyon sistemi özelleştirildi. Altın, gümüş, bakır, madenleri, petrol, doğalgaz, lityum yatakları yabancı konsorsiyumlara devredildi. Ülkenin ormanları ABD'ye, Japonya'ya, Hollanda'ya satıldı. Deniz ürünleri deniz ulaşımı ve ticareti Japon sermayedarlarına açıldı. Devlet havayolları, barajlar, sigorta şirketleri özelleştirildi.Şili emekçi halkı için bu süreç yoksulluk, işsizlik, örgütsüz- lük anlamına geldi.Pinochet'in 1988 yılında devlet

başkanlığı için yapılan referandumda Şili halkı red oyu verdi.■ Pinochet. bu red tavrına karşı sıkıyönetim girişiminde bulunduysa da iç ve dış faktörlerden dolayı bunu gerçekleştiremedi.1989'da başkanlık seçimleri yapıldı. Pinochet'in adayı başkanlığı kaybetti. Buna rağmen Pinochet başkomutanlık sıfatıyla siyasi iktidarın arkasındaki güç oldu, 1990 yıllarında Şili'de işçi sınıfı ve diğer toplumsal kesimler restore edilmiş baskı rejiminin kapanması yönünde mücadelesini sürdürdü.Sendikal yapılarda Pinochet diktatörlüğüyle uyum içinde çalışan Hıristiyan demokratların ağırlığı bulunmasına rağmen, işçi sınıfı bu yapıların demokratikleşmesi yönünde çabalarım yoğunlaştırdı. Bugün Pinochet Anayasasının halen yürürlükte olduğu Şili'de, diktatörlük dönemine ait ceza ve çalışma yasaların büyük bir çoğunluğu yürürlüktedir.Siyasi iktidar, sendikalara ve sendikal mücadeleye karşı yoğun baskılar uygulamaktadır. Bütün bu baskılara rağmen işçi sınıfı Şili'nin özgür ve aydınlık bir ülke olması için mücadelesi sürmektedir.Ve Şili işçi sınıfı, tarihi boyunca yarattığı Podur Popular, Direniş Komiteleri, İşyeri Komiteleri, Sanayi Konseyleri gibi örgütlenmeleriyle, radikal mücadele ruhlarıyla, zulme karşı direnişleriyle uluslararası işçi hareketine zengin katkılarda bulunmaktadır.
KAYNAKÇA
-  Catdcron / / . -  Ensignia J.-Rivera E .- 

Frank G.- Friedman Modeli kakacında Şili, 
Belge Yay. İst. 1982

■ Ijıtbelic / . -  Başlangıcından günümüze 
Şili işçi sınıfının mücadelesi. Bilim Yay. İst. 
1979

■ Weber Gaby- Gerilla bilanço çıkarı
yor. Belge Yay. İsı. 1991.

Castillo R. Şili Devrininim öğrettikleri, 
Bilim Yay. İsı. 1974

- Latin Amerika'da Militarizm - Devlet 
Demokrasi Dosyası Alan Yay. İstanbul 1985.

■ Peıras James - Şilt Pnlitakalarmda 
Yeni Sınıfsal Yapı - Dünya Solu - Sayı 2.
İsı. 1989.

-  Ünse, A. Şili’ıle Amerikan Darbesi, 
Bilgi Y. Ankara 1975.
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ÇO C U K

O

m
c  u  k

w  *e g ı
2] yüzyıla girerken top

lumsal kesimlerin içinde 
özellikle güney yarım kürede 
yaşayan, çalışan çocukların 
konumu bir çağdaş köle nite
liğindedir.

*
Lanetlenen dünyanın en la

netli kesimini oluşturan çocuk
lar; savaşlarda ölüm makine
si, sokaklarda çöplerle besle
nip, tinerle hülyalara dalan

o k a k  
s e y y a h ı , 

karanlık izbe 
köşelerde et ta

cirlerinin ticaret me
tal, mezbaha haline dö

nüşen fabrikalarda işçi, ölü
mün karşısında küçük bedenle
ri ile nişangah, soykırım ve 
göçlerin kurbanıdır.

Onlar yüzlerinde yoksullu
ğun cici çizgile
rini taşıyan, 
korkuları ile 
dövüşenlerdir. 

Ama herşeye  
rağmen umut
turlar, gelecek
tirler, dünyanın 
bu katlanılmaz 
halinde gelece
ğe duyulan gü
vendirler.

Çocuklar yum
ruklarından bü
yük koskoca bir 
yürektirler...
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ÇOCUK__________________________21.Yüzyıla Girerken
ÇAĞDAŞ BARBARLIK VE
ÇOCUK EMEĞİ Tartk AYGÜN - Volkan YARAŞIR

Y eniden başlayan din savaşları, mezhep çatışmaları, hortlayan ırkçılık ve neo-faşist eğilimler, artan yoksulluk, tarihin derinliklerinde kaybolduğuna inanılan, verem gibi, veba gibi, tifo gibi hastalıkların yeniden ortaya çıkması, insanların zengin ve yoksullar olarak ayrıldıkları iki kutuptan birincisinin; 21 . yüzyıla doğru dolu dizgin gittiğini gösterirken, diğerlerinin ikinci bir ortaçağ karanlığı ile baş başa kaldığını kanıtlıyor. İnsanlığını en zengin üst tabakası 21. yüzyıla doğru dünyanın tüm nimetlerinden her geçen gün daha fazla yararlanırken, sayıları milyarları bulan "lanetliler" temiz su ihtiyacım, karın doyurma ihtiyacını bile karşılayamayacak kadar yoksullaşıyorlar. Yoksullar arasında da kadınlar ve özellikle de çocuklar adaletsiz bir yaşamın en fazla çilesini çeken kesimler olarak öne çıkıyor.Çocuk işçiliğin yaygınlaşması, dünya çapında gelir dağılımının bozulması, enfornıel sektörün özellikle üçüncü dünya ülkelerinde etkin bir hal alması ve bu sektörün işçi tipo- lojisini ucuz emek istihdamını sağlayan kadın ve çocukların oluşturması, bölgesel savaşların artan bir hızla sürmesi, bu savaşlarda çocukların daha sıklıkla kullanılması, yoksul ve evsiz çocuk sayısında görülmemiş bir artışın yaşanması, Brezilya gibi

Özellikle Yeni 
Dünya Düzeni 

diye adlandırılan 
kaotik ortamın 
temel dinamiği 
haline gelen, 

sermayenin azgın 
saldırıları 

altında; çocuk 
sorunu kendini 
gittikçe daha 

yakıcı biçimde 
hissettirmektedir.

kimi ülkelerde, para-militer güçler tarafından sokak çocuklarının öldürülmeye başlanması, suçlu çocuk sayısında son yıllarda görülen muazzam artış ve en sonunda çocukların fuhuş sektörünün vazgeçilmez unsurları arasında yer alması, yaşadığımız yüzyıl ile ilgili yapılan tüm tartışmaların odağına oturmaktadır.Özellikle Yeni Dünya D ü zeni diye adlandırılan kaotik ortamın temel dinamiği haline gelen, sermayenin azgın saldırıları altında; çocuk sorunu kendini gittikçe daha yakıcı biçimde hissettirmektedir.

YEN İ D Ü N Y A  DÜZENİÇ O C U K L A R  İÇİN  NE ___________ GETİRİYO R ?Yeni Dünya Dîizeni'nin tüm halklar açısından en rasyonel düzen olduğunu iddia edenler, başlangıçta bu yeni düzen sayesinde tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıların giderileceğini ve yeryüzüne özgürlük rüzgarının etkisiyle demokrasinin yerleşeceğinden söz ediyorlardı. Ancak geçen yıllar ile birlikte Yeni Dünya Düzeni'ııin açlık, yoksulluk, savaş ve yağma dışında bir anlam ifade etmediği açığa çıktı. Yeni Dünya Düzeni ile birlikte zenginler daha da zenginleşirken, yoksulluk geometrik bir artışla tırmandı. Açlık dünya nüfusunun neredeyse beşte birini tehdit eden büyük bir felaket haline dönüşürken1, yoksullar arasında da en başta çocuklar bu büyük tehlikenin ilk hedefi haline geldiler. Bugün dünyanın en zengin 100 kapitalistinin geliri, gezegenimizde yaşayan 1.5 milyar insanın gelirine denk düşüyor. 1973 yılında dünya nüfusunun en zengin % l'i toplumsal zenginliğin % 18'ine el koyarken, şimdi % 40'ma el koymaktadır.^ Dünya nüfusunun % 25' i temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. 1,3 milyar insan temiz içme suyuna sahip değil. Güney yarım kürede tam bir sefalet içinde bulunan 1.3 milyar
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insan, tahminen 700 milyon işsiz var ABu derece yoğun bir kutuplaşmanın gerçekleştiği konjonktürde çocukların payına ne düşüyor? Oxjam'm açıklamalarına göre her gün 35.000 çocuk yoksulluktan kaynaklanan hastalıklardan ölüyor/ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun verilerine göre 6-15 yaş grubundaki çocukların %  20-30'u çok zor ve tehlikeli koşullarda, son derece az ücretle çalıştırılıyor. Aynı örgüt raporunda dünya üzerinde çalışan çocuk sayısının 200 milyon civarında olduğunu belirliyor.6 Sadece üçüncü dünya ülkeleri açısından değil, metropol ülkeler açısından da yoksulluğun yarattığı etkiyle çocukların son hızla sefalete sürüklendiği biliniyor. Bugün Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde insanların %12’si ve çocukların 
% 14'ü yoksulluk sınırının altında bulunuyor. Devlet’ten ciddi yardım görmesine rağmen Fransa'da çocukların % 7.3' ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor.6 UNICEF' in eski SSCB  ve Doğu Avrupa ülkelerinde yaptığı bir araştırmaya göre; 1989 yılından bu yana yoksulluk nedeniyle 1 milyonu aşkm çocuk, çocuk esirgeme yurtlarında yaşamak zorunda bırakıl, mıştır. Ayrıca aynı araştırmaya göre 20-39 yaş arası erkeklerde ölüm oranlarının yükselmesi, çocukların daha çok küçükken babasız kalmasına neden olmaktadır. Rusya'da 1985 yılında 62.4 olan ortalama ömür, bugün 58.3'e düşmüş, 1990-95 yıllan arasında yanm milyondan fazla çocuk öksüz kalmıştır. Yine Rusya'da sadece 1996 yılı içinde 113 bin çocuk ebeveynlerinin erken ölmesinden dolayı çocuk esirgeme yurtlarına yerleşmek zorunda bırakılmıştır/

—
Yeni dünya 

düzeniyle birlikte 
zenginler daha da 

zenginleşirken, 
yoksulluk 

geometrnik bir 
artışla tırmandı.

Dünyamızda halen 10 milyon civarında ki2 çocuğu fuhuş sektöründe ticari meta olarak kullanılmaktadır. Her yıl yaşlan  5 ile 15 arasında değişen 2 milyon kız çocuğu fuhuş sektörüne itilmektedir. Bu sektörün en yaygın olduğu bölgelerin Asya, Latin Amerika ve Afrika olması®1 Yeni Dünya Düze- ni'nde yoksul ülkelerin kaderini gözler önüne sermeye yetmektedir. Ülkemiz açısından da rakamlar korku vericidir. Dönemin devlet bakanı Sacit Gün- bey'in açıklamasına göre bugün ülkemizde 30 ile 40 bin arasında çocuk sokakta yaşamakta®1 bunların 10 bini İstanbul'da bulunmaktadır.U N IC E F 'in  yayım ladığı "Dünya Çocuklarının Durumu- 1997" adlı raporda bugün dünya çapında çocukların durumunu açığa çıkartmak bağlamında ilginç verilere rastlamak mümkündür. Raporda dünya üzerinde 10-14 yaşları arasında 73 milyon çocuğun çalıştırıldığı belirtilmektedir. Bu rakama daha küçük yaşlarda çalıştırılanlar, ev işlerinde istihdam edilenler ve marjinal sektörlerde yer alanlar eklendiğinde sayının 400 milyona yakın olduğu ortaya çıkmaktadır.Aynı rapora göre üçüncü dünya ülkelerinde her yıl 5 ya

şın altında 12.5 milyon çocuğun öldüğü ve bu çocukların yaklaşık 9 milyonunun basit tıbbi müdahalelerle yaşatılacağı belirtilmektedir. Bugün 6-11 yaşları arasında yer alan yaklaşık 140 milyon çocuk okula gi- dememekte, tahminen bir o kadar çocuk da okula başlasa bile daha sonra ayrılmak zorunda kalmaktadır. 18 yaşına kadar olan kesim dahil edildiğinde okula gidemeyen çocuk sayısının 400 milyonu aşacağı bilinmektedir.1®İlginç veriler ve metropollerde çocuk sorunları ile ilgili önemli göstergeler açısından A B D  Özel bir örnek oluşturmaktadır. ABD'de 1980'lerin başından beri çocuk emeği kullanımında büyük artış meydana gelmiştir. Bugün A B D 'de 14-18 yaş arasında yaklaşık 2 milyon çocuk çok düşük ücretlerle, fazla mesai yaptırılarak çiftliklerde, inşaatlarda, konfeksiyonda, fastfood restorantlarda, madenlerde, değirmenlerde ve benzin istasyonlarındaki tehlikeli işlerde çalıştırılmakta, bu nedenle pek ■ çok çocuk işçi ağır iş kazalarına maruz kalmaktadır. Daha da kötüsü Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu araştırmalarına göre gizli çalıştırılan yüzlerce çocuk Öldürülmektedir.1 1A B D  dünya sermayesine jandarmalık ederken kendi ülkesi sınırları içinde yaşayanlar açısından da tam bir otoriter devlet özelliği göstermektedir. Tüm dünyada “ insan haklarının evrensel koruyucusu”  yalanı ile kendi iktidarım meşrulaştırma gayretinde olan A B D , diğer yandan da kendi insanları açısından sağlık, eğitim vb. konusunda dünyanın en geri bölgelerini aratmayacak kadar ağır bir sorumsuzluk içindedir. Birleşik Devletler'de her yıl yakla-
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şıJc 40 biıı bebek daha birinci yaşını doldurmadan ölmektedir. Buşh döneminde yapılan bir araştırmaya göre ölen 40 bin bebekten 10 bininin ölümü basit tıbbı müdahallerle . enge- leneloileceği halde, bu bebekler kurtarılamamıştır.1̂ABD'de 1980'ii yıllarla birlikte otuzüç şehirde yoksul çocuk sayısında artış görülmüştür. Ülke genelinde yoksulluk sınırının altında yaşayan çocukların sayısı 11.2 milyona ulaşmıştır. Her 8 beyaz çocuktan İÜ , her 100 siyah çocuktan 40'ı, her 100 İspanyol kökenli çocuktan 32'si yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Kamu sağlığı uzmanı Lucile Brovvn 1991’de okula başlayan çocukların %  12’ sinin kurşun zehirlenmesi, kötü beslenme, ailede uyuşturucu kullanımı, düşük kilolu doğum ve öğrenme kapasitesini etkileyen diğer sorunlara sahip olduğunu açıklıyord u .13Bir başka çarpıcı istatistik ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklandı. Örgütün raporuna göre, her yıl 5 yaşının altında yaklaşık bin çocuk fiziksel taciz nedeniyle sağlık kuramlarına başvurmakta, her 5 bin çocuktan biri dayak ve kötü muamele nedeniyle yaşamım yitirm ektedir.Aynı örgütün raporuna göre d ü n y a d a  sokakta yaşayan çocuk sayısının 30 milyon olduğu ve uyuşturucu kullanma yaşının.5 ’e indiği

belirtilmektedir.^İstatistiklerin gösterdiği bir diğer olumsuz gelişmeyi de BM Çocuklara Yardım Fonu (UNI- CEF) açıklıyor. Ulusların Gelişimi 1997 adlı raporu göre hergün bin çocuk H IV  virüsü nedeniyle yaşamını yitiriyor. Tahinlere göre 2010 yılında Afrika kıtasında Zimbabwe ve Botswana gibi ülkelerde meydana gelecek her üç çocuk ölümünden biri AIDS kaynaklı olacak.Aynı rapora göre dünya ça

pında her yıl 5 yaşından küçük 12 milyondan fazla çocuk yoksulluk ve açlık sonucu yaşamını yitiriyor. Buna göre her yıl 5 milyon bebek yalnızca dört hafta yaşayabiliyor. Yeni doğan bebeklede görülen ani ölüm

olaylarının % 9S’i az gelişmiş ülkelerde kaydediliyor. Raporun ifade ettiğine göre 1.5 milyon bebek ilk altı ay içinde anne sütü ile beslenme şansına sahip olsaydı, bugün yaşıyor olacaktı.TÜRKİYE'DE Ç O C U K  ________________ İŞÇİLİKÜlkemizde kapitalist ilişkilerin gelişme tarzı, özellikle son onbeş yılda enformel sektörün giderek ağırlık kazanması ve mevcut sanayi yapısının te

mel dinamiğinin emek-yoğun olarak şekillenmesi ve nihayetinde egemen olan temel ideolojik yapının etkisinde şekillenen yasal düzenlemelerin olanak tanıması; çocuk emeğinin sıklıkla kullanılmasını berabe-

T ü rk iyeG e n e li
Kent
Kır

Tablo 2: 6-14 Yaş Grubu Çalışan Çocukların Genel Durumu
Ç o cu k la rınCin siyetiToplarErkekKızToplamErkekKızToplamErkekKız

T o p kÇ o cu kSayısı11.889.3136.109.5445.779.7696.170.5973.196.8822.973.716

ÇalışanÇ o cu kSayısı3.847.830
işyerlerindeÇalışanÇocuk Sayısı

1.557.5352.290.2951.752.719681.977
5.718.7162.912.6632.806.053

1.070.7432.095.111875.5561.219.554

1.008.019597.647410.375187.933144.60743.327820.086

Ev işlerindeÇalışanÇocuk Sayısı2.839.811959.8881.879.9231.564.786537.371.027.416
453.039367.047

1.275.025422.517852.507

Tablo 1: Ekonom ik Faaliyette Bulunan Çocuk ve Gençlerin __________________ Yaş Gruplarına Göte istihdamı
T oplam  |Genel işgücüne ' işgü cü iNüfus • Katılım İçin d ekiYaş Grubu 6+Yaş (Bin) İşgücü (Bin) Oranı (%) Payı (%)6 ..7 2,015 45 2.2 0.28 ..9 '3,023 99 3.3 0.510.. 11 2,943 188 6.4 0.812.. 14 3,908 741 19,0 3.31 5.. 19 7,062 3,045 43.1 13.62 0 .. 24 4,690 2,727 58.1 12.125 + 28.291 15,624 55.2 69.5to p la m 51,931 22,468 43.31 100
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rinde getirmiştir.DİE tarafından 1994 yılında yapılan "Çocuk İstihdam Anketi" sonuçlarına göre bugün ülkemizde 6-14 yaş arasında toplam II milyon 889 bin çocuk bulunmakta, bu grupta yer alan çocukların 3 milyon 8.48 bini, yani yaklaşık %32'si işyerlerinde ve ev işlerinde çalıştırılmaktadır.DİE verilerinin dikkat çekici bir yanı ise çalışma yaşının 6 ya kadar indiğinin belirtilmesidir.1994 rakamlarına göre 6-7 yaşında, yani henüz eğitim yaşamına başlamış, ya da başla-L

hepler çocukların hergün daha fazla çalışma yaşamına girmesini koşullandırmaktadır.Friedrich Ebert Vakfı tarafından yayınlanan "Türkiye'de Çalışan Çocuklar" adlı çalışmada Özcan Karabulut'un D İE -Ço- cuk İstihdamı Anketi’nden aktardığına göre, çalışan çocukların 1.008.019'u üretim hizmet vb. alanlarda kullanılırken, geriye kalan 2.839.811 çocuk ev işlerinde istihdam edilmektedir.Aynı istatistiklere göre kentte yaşayan 6.170.597 çocuğun 187.933'ü ekonomik üretimde, 1.564.786'sı ev işlerinde

yer alanların %  40,4'ü erkek çocuklar olarak kaydedilmiş bulunurken, geriye kalan %59.6 sı ise kız çocuğu olarak gözükmektedir.Yine DİE'nin 1994 verilerine göre: çalışan çocukların %26.2'si ekonomik işlerde kullanılırken %  73,8'i İse ev işlerinde istihdam edilmektedir.Çalışan çocukların sektöre! dağılımına bakıldığında, kent ve kır arasında önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Türkiye genelinde çalışan çocukların %77'si tarımda istihdam edilirken, bu oran kırda %92'ye ka-
Tablo 3 : 6-14 Yaş Grubundaki Çocukların Yaş G rubu ve Ç alışm a Durum una Göre Dağılım ı

İşyerlerinde veEv tşlerindeÇalışan İşyerlerindeİşyerlerinde Ç ocukların ÇalışanToplam ve Ev İşlerinde Toplam İşyerlerinde Ç ocuklarınYaş Çocuk Çalışan Ç ocuk Sayısına Çalışan Toplam  Ç ocukGrupları Sayısı Çocuk Sayısı Oranı (%) Çocuk Sayısı Sayısına Oranı (%)6 ..9 5,038,387 931,781 18.5 143.067 2.810.. 11 2,942,583 930,668 31.6 183,741 6.212.. 13 2,815,926 1,483,942 52.7 446,888 15.914 1,092,418 610,470 55.9 234,322 21.5Toplam 11,889,313 3,847,830 32.4 1,008,019 8.5
mak üzere olan çocuklar çalışma yaşamında yer almakta, bu çocuklar yoğun sömürü mekanizması altında varolma mücadelesi vermektedir. •Ülkemizde sosyal * güvenlik sisteminin gittikçe daha büyük yaralar alması, gelir dağılımındaki aşırı bozulma, örgütlenme haklarının gaspedilmesi gibi se-

kullanılırken, kırda yaşayan 5.718.716 çocuğun 820.086'sı ekonomik işlerde 1.275.025 'i ise ev işlerinde istihdam edilmiş gözükmektedir,İstatistiklere göre çocuk emeği bağlamında kız çocuklarının emeği, erkek çocuklarına göre daha fazla kullanılmaktadır. Tüm çocuk emeği istihdamında

dar çıkmakta, kentte %12'ye kadar düşmektedir. Tarım sonrasında en yaygın istihdam alanı olarak sanayi öne çıkmaktadır. Sanayide istihdam edilen çocukların oranı Türkiye genelinde %11 olurken bu oran kırda %4'e düşmekte, kentte ise %40'a kadar yükselmektedir. Ülke genelinde hizmetler sektöründe çalışma yaşamına katılan çocukların oranı %1 civarında kalırken, bu oran kırda % 3'e kentte ise % 26'ya ulaşmaktadır.Ticaret sektöründe ise çocuk işçilerin %  5'i istihdam edilmektedir. Ticaret sektörünün kentteki payı % 22 'ye ulaşırken, kırda bu oran % I'e kadar gerilemektedir.

Tablo 4: 6-14 yaş arası grubunda yer alan çocukların sektörel dağılım ı
Türkiye (<fc) Kent (%) K ır (%)Tarım 77 12 92Sanayi 11 40 4Hizmetler 7 26 3Ticaret 5 22 1Toplam 100 100 100
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Tablo 5: 6-14 Yaş Grubunda Ekonomik İşlerde Çalışan Çocukların Çalıştıkları işyerlerinin Dağılımı

İşyeriB ü y ü k lü ğü T o p la m T arım Sanayi Ticaret Hizmetler1 - 15,238 1,384 - 5.469 8,3862 76,771 41.266 9,778 20,826 4,9013 170,993 107,009 23,546 10,275 30,1634 186,986 147,382 16,154 6,173 17,2785 . . 9 510,725 460,11 34,885 5,348 1038310 ..2 4 36,693 18,564 13,497 3,467 1,17125 + 10,608 - 10,608 -T o p la m 1,008,019 775,714 108,466 51,557 72,282
6-14 yaş grubunda yer alan ve ev işlerinde çalışanlar hariç sayılan 1 milyonu bulan çalışan çocuklann büyük bölümü ücretsiz işçilik yapmaktadır. Türkiye genelinde çatışan çocukların 799.305'i, yani % 79.2'si ücretsiz çalışmakta, toplam 1 milyon 8 bini bulan çalışan çocuklann küçük bir kısmı, ücretli olarak istihdam edilmektedir. Ücretli istihdam edilenlerin oranı %10,1 ‘de kalmaktayken, yevmiyeli çalışanlar ise ancak %9’a yakın bir orana ulaşabilmektedir. Yaş gruplan açısından ele alındığında en yoğun ücretsiz çalışan kesimin 12-13 yaşlan arasında yer alanlar olduğu görülebilir.Çalışan çocuklann çalıştığı işyerlerine göre dağılımı, genellikle küçük ölçekli işyerlerinde istihdam edildiklerini ortaya çıkarmaktadır. Toplam 1.008.019 çalışanın yarısı (%50,6’sı) 5-9 k işi çalıştıran işyerlerinde bulunmaktadır. Küçük işyeri sınflam asında yer alan 1-4 kişi çalıştıran işyerlerinde ise toplam 449.988 çocuk istihdam edilmiştir.Bu rakamın tüm ekonomik üre

timde çalıştınlan çocuklara oranı % 44.6'ya denk düşmektedir.Çalışan çocuklann işyeri büyüklüklerine göre dağılımına bakıldığında işyerlerinin büyük çoğunluğunda çocuk emeğinin kullanıldığı ve özellikle küçük işyerlerinde ağırlıklı olarak çocuk emeğine dayalı üretim yapıldığını ortaya çıkarmaktadır.Asıl çarpıcı olan nokta ise, çalışan 1.008.019 çocuğun, çalıştığı işyerlerinin kayıtlılık durumu ile ilgilidir. Toplam 838.944 çocuğun çalıştığı işyeri hiçbir yere kayıtlı olmadan faaliyet göstermektedir.Ayrıca 18.173 çocuğun çalıştığı işyerlerinin durumu bilinmemekte, geriye kalan 150.902 çocuğun çalıştığı işyerleri Ticaret Odasfna ve mesleki derneklere kayıtlı bulunmaktadır.Bu rakamların ışığında çalı

şan çocukların % 83'ünün işyerinin kayıtları bulunmamaktadır.Bu durum çocuk çalıştıran işyerlerinin büyük çoğunluğunun en- forme! sektöre hizmet ettiğini kanıtlamakta, hiçbir hukuki yaptırımı olmayan bu işyerlerinde çocuklar yoğun bir sömürüye maruz kalmakta, düşük. ücretle rekabet anlayışı sonucu, çocuk istihdamı yaygınlaşmaktadır.Çocuklann enformel sektörde istihdam edilmesi, çocuk işçilerin çalışma ortamına ililşkin tahminler yapmayı kolaylaştırmaktadır. Çocuklann büyük kısmı aşağılanma, dövülme, kötü söze maruz kalma gibi uygulamalarla çalıştınlmaktadır. Sendika üyeliği bir yana sigorta hakkının bile gaspediliyor olması, çocukların hemen hemen hiçbir güvenceye sahip olmadan çalıştıklarını göstermektedir.Özellikle gün geçtikçe yaygınlaşan ve kayıt dışı ekonominin en önemli kan damarlann- dan biri haline gelen küçük atölyelerde, 12-16 saat olan iş- günleri nedeniyle çocuklar ağır
Tablo 6: 6-14 Yaş Grubunda Ekonomik İşlerde Çalışan Çocuklann İşyeri Kayıtlılık Durumu

İşy e riK a y ıtlılıkD u ru m u T op lam Tarım Sanayi Ticaret HizmetlerT icaret O dası 54,859 - 35,124 14,367 5,368M e sle k i D em ek 96,043 3,943 37,582 15,567 38,951B ilm iy o r 18,173 2,921 8,260 1,176 5,815K ayıtlı D eğil 838,944 768,849 27,500 20,448 22,147T o p la m 1,008,019 775,714 108,466 51,557 72,282
2 0/ DİSK-AR Temmu2/Ağustos1997

Ç O C U K

çalışma koşullarında yaşamlarını zihinsel gelişim üzerinde yoğun önemli parametre olarak belir- sürdürme uğraşındadırlar. bir tahribat yaratırken, sağlıksız lenmektedir.Çocuklann çalışma yaşamı- kuşaklann yetişmesinde çocukla- na erken başlaması, bedensel ve rın iş yaşamında kullanılması enTARİHTE ÇOCUK İŞÇİLER"Bcıı, Gcnıber Ocağında bir luzakcıyım; ışıksız tuzak kurmak zorundayım ve sürekli korku içindeyim. Sabahla
rı saat 4'dc bazen de 3:30'da işe gider, eve 17:30'da döne
rim. Hiç uyu mam. Karanlıkla değil ama ışık olduğunda bazen şarkı söylerim: Daha sonro söylemeye cesarcL ede
mem" (1) Sarah GoodcrÇocuk işçilik olgusu modem sanayinin oriaya çıkışıyla doğmuştur.Dilleri, ulusları, dinleri, ırkları ne olursa olsun tüm işçiler gibi çocuk işçilerde aynı sömürü ve ağır ça-

1835'te Pamuk Endüstrisinde Ç alışan lar (2)
Erkek Kadın 13-18 yaş arası gençler Çocuklar

İngiltere 50.675 53.410 53.843 24.164
Galter Ü lk esi 250 458 354 89
İskoçya 6168 12.403 10.442 4082
İrlanda 960 1553 847 436
Toplam 58.053 67.824 65.486 28.771

lıştna koşullarıyla karşı karşıya kalmışlardır.Makinelerin oriaya çıkması ve ilk fabrikaların k u rulmasıyla birlikte önceleri çok işçi ile yapılan üretim, bu kez daha az işçiyle ve daha verimli olarak sürdürülmüştür. Makinalaşmanın hızlanması topraklarından koparılan ve kentlere göç ettirilen işçilerin bir bölüm ünün işten çıkarılmasına neden olmuş, makinaların kullanımı da kolaylaştığı için yetişkin erkek işçilere duyulan ihtiyaç azalmıştır.Giderek kadın ve çocuk işçiler çalışma yaşamı içinde ağırlıkları artan bir tarzda yerlerini almaya başlamışlardır.O dönemde çıkan ilanlardan biri ilginçtir. "Bir pamuk fabrikası için 5 ila 8 çocuklu aile aranıyor. "(3)Ingiltere'de sanayi devriminin ilk  günlerinde işçilerin üçte ikisi kadın ve çocuklardan meydana gelmiştir.Kadın ve Çocuk işçilerin çalıştırılması kapitalizm için daha ucuz emek ve daha çok kar anlamı taşımıştır.Bu kar dürtüsü 6 yaşındaki çocuklann bile maden işçiliği gibi en ağır işlerde çalıştırılmasına yol açmıştır.Işgünün 15-16 hatta 18 saati bulduğu bu koşullarda çalışmak, çocuk işçiler için ölüme hızla giden bir koşu gibidir.1730 ile 1779 arasında Londra'da ölen insanların yarısı, 5 yaşın allındadır.(4)Yine çocuk işçilerin durumuyla ilgili düşündürücü bir başka örneğe A.B.D'de rasdnmakıayız." 1890'ların sonlarına kadar Amerikan liseleri 1417 yaş arası nüfusun sadece %7'sini kaydetmiştir. Kalan diğer %93 oranındaki çocuklar emek gücü olarak, gün doğumundan gün batımına kadar çalışmışlardır. "(5)İngiltere'de işçi sınıfının mücadelesi sonucunda çıkan çalışma yaşamını düzenleyen yasaların içeriğine bakıldığında, çocuk işçilik olgusunun boyutu hakkında önemliBilgilcr edinebiliriz.

1931 tarihinde çıkan bir yasa ile yaşları 9 ile 21 arasında ço c u k  ve gençlerin geceleri çalışm aları yasaklanmıştır. ,1833'ıe haftalık çalışm anın 9-13 yaşlarındaki işçiler için 48 saati, 13-18 yaşlarındaki işçiler için ise 69 saati aşmaması kabul edilmiştir.U zun çalışm a saatleri yeterli beslenme ve dinlenmeden m ahrum iyet yaşam standartlarının olağanüstü kötülüğü sonucun da, özellikle kapitalizm in gelişm e dönem inde norma! olarak 3 N eslin  yaşayabileceği bir zaman dilim inde (her neslin ortalama 60 yıl yaşadığını varsayarsak 180 yılda) 9 nesil tükenm iştir. Yani bulco- şuliarda ortalama insan yaşamı 20 yıldır.Ve böylesi bir ortamda öm rü tükenenlerin çoğunun çocuklar; çocuk işçiler olduğunu düşünm ek hiç de yanlış lolm ayacak- tır. 1934 yılında ABD'de yayınlanan Conn ecticut Fabrikasyon M etal Endüstrisinde ev işleri raporunda, incelenen 129 ailenin, 96‘sında lâ v a ş ın dan küçük çocu k lan n  çalıştığı, bu çocukların yansının 12 yaşından küçük yaşta olduğu, olu z dördünün yaşının 8 veya aşağısında olduğu 12'sinin ise beş yaşın alım da olduğu tespit edilmiştir.Rapordaki en çarpıcı tespit ise 20. yüzyılın ilk  yansında vahşi kapitalizm dönem ini aratmayan bir tarzda 2 yaşındaki ço cu k lan n  çalıştığıdır. (6)Ö z  olarak;Kapitalizm  gelişmesinde alm ıeri, gözyaşı, tükenen bedenlerin yanında, çocuk işçilerin kanı vardır.
DİPNOT:( D -19. yüzyıl ortalarında 8 yaşında çalışan kız çocuğunun çalışma yaşamıyla ilgili günlük betimlemesi. Aktaran Posıman, Neıl. Çocukluğun Yokoluşu; 1995, s. 72(21- ” A.g.c, s.49( 3 )  - A k l a  r an,  Kıınczynski, Jurgcn İşçi sınıfı tarihi; 

1968. s. 48(4 ) - P o s t ııı a n , Neıl. Çocukluğun Yokoluşu; 1995.S.31(5) - Aktaran, 
A.g.e.s.7

Connecticut Fabrikasyon MetalEndüstrisi Ev İşleri Raporu.1934-ABDYaş Gruplarına Göre Çalışanlar
Yaş Çalışan Çocuk Sayısı2-3 23-4 24-5 85-6 26-7 77-8 138-9 159-10 1910-11 2311-12 2112-13 4013-14 2614-15 . 2915-16 35Bilinmeyen 4Toplam; 246

(6)- Aktaran Hubermaıı, Lco. Feodalizmden 20. yüzyıla, s. 125
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SO N U Ç : Çocuk işçilik hem ülkemizde, hem de dünyada çalışma yaşamında sıklıkla görülen olgulardan biri olarak gündemde bulunmaktadır. İşin kötü yanı, sosyal devlet anlayışının zayıflaması ile birlikte hem iş yaşamında yeralan çocuk sayısı artmakta, hem çalışan çocukların yaş sınırı daha aşağılara inmektedir. Bunun sonucu yoğun bir sömürü mekanizması devreye girmekte, işsizlik tehlikesi büyümektedir.Çocukların çalıştırılmasının meşru hale gelmesi hatta yasalar çerçevesinde çocuk çalıştırılmasının hükme bağlanmış olması çağdaş normlar çerçevesinde tüm ülkelerin büyük bir ayıbı olarak ele alınmalıdır. Çocuk çalıştırılması ile ilgili tartışmalarda, çocukların daha iyi iş ortamlarına kavuşturulması yerine, çocuk çalışmasının nedenlerinin bulunması, bunların düzeltilmesi ve çocuk çalıştırılmasının engellenerek, çocukları İşe değil, okula, eve, oyuna vb. yerlere, yani asli yaşam alanlarına geri döndürülmesi, sendikaların temel mücadele amaçları arasında yer almalıdır.

DİPNOT:

1 BAŞKAYA Fikret, ÖZBUDUN  
Sibel, DEMİRER Temel "Dünyanın 
Balkonundaki İsyancılar", s .36

2 A.g.e. s.,28
3 A.g.e s ..36
4 A.g.e s . .36
5 Evrensel Gazetesi 24.07.1995 

tarihli sayısı
6 Radikal Gazetesi 10.7.1997 

tarihli sayısı7 Giinliik Emek Gazetesi
26.4.1997 tarihli sayıst

8 Radikal Gazetesi 285.1997 
tarihli sayısı

9 Bizim Gazete 12.4.1997 tarih
li sayı

10 Günlük Emek Gazetesi
23.4.1997 tarihli sayı

11 PETRAS James, M ORLEY  
Morris İmparatorluk mu? Cumhuri
yet mi? s. 103

12 A.g.e s . 108
13 A.g.e s .109
14 Ülkede Gündem Gazetesi

17.07.1997 tarihli sayı
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"Sen çalışma paran kazansın"

Finansal
finansal

Para ve sermayenin ulusal sı- |  Hırlamalardan kurtularak diin- .-a-s» ya ölçeğinde hareket kabiliyetinin artması anlamında kullanabileceğimiz finansal küreselleşme, 1980'lerle birlikte dünya-ölçeğinde işleyen bir süreç haline geldi. Yaşa
nan bu sürecin günlük.yaşamımıza giriş biçimi "Sen çalışma paran çalışsın” slogan ile oldu. Gazete ve dergilerin reklam sayfalarında yer 
alan bu sloganın karşılığı, emekli Fatma teyzenin üç aylık emeklilik aylığını nasıl değerlendireceği sorununda, ya da sanayicinin parasını nasıl değerlendireceği sorununda açığa çıkıyor. Gerçekten de ülkemizde finansal dünya, “Sen çalışma paran çalışsın” sloganını doğrulayacak bir süreci yaşıyor. Eğer kapitalizm denen bir toplumsal ilişkiler sisteminde yaşamaya devam ediyorsak, bir an durup ekonomi hakkında bildiklerimizi yeniden sorgulamamız gerekiyor. İktisat disiplinin kurucularından A . Smith, Ulusların Zenginliği adlı çalışmasının hemen girişinde “Her ulusun yıllık emeğinin, bu ulusun bir yılda tükettiği yaşam için gerekli maddelerin tümünü sağlayan esas kaynak” (Smitlı) olduğunu, diğer bir kumcu düşünür D.Ricardo da Vergilemenin İlkeleri adlı önemli çalışmasında, “Herhangi bir metam değerinin yalnız ve ancak o metaın üretilmesi için gerekli - emek miktarınca” (Ricardo) belirlendiğini vurgulamamışlar mıydı? Eğer kapitalizmde değeri yaratan emek ise, insanlar nasıl çalışmadan sadece paraları ile kazanç elde ediyorlar.?Bu soru günümüzde sürdürülen tartışmaları anlamamız açısından oldukça büyük bir önem taşıyor. Uzun zamandır ekonomik olgula- rı/olayları açıklamak için borsadaki günlük hareketliliğini ya da banka faiz oranlarını, döviz kuru hareketlerini temel alarak açıklamalar ya-

genişlemeden
küreselleşmeye
pan ve bu biçimiyle yaşanan sürecin bilgisini ürettiğini düşünenlere karşılık yukarıdaki sorumuza cevap verebilmemiz için daha donanımlı ve detaylı bilgi biçimlerimize ihtiyaç vardır.*2 "Sen çalışma paran çalışsın” •sloganı ile gündeme gelen rinansa! işlemlerin önem kazanması olgusu aslında dünya ölçeğinde işleyen bir süreçtir. Bu süreç, söylene geldiği gibi sadece finansal yapılardan hareketle de anlaşılamaz. K apitalist ekonominin günümüzde ulaştığı bu yeni aşamada, finansal sermayenin genişlemesinin temelinde, bir bütün olarak kapitalist ekonominin meta ve para mekanizması arasında süregelen ilişkilerin yoğunlaşması yatmakta. F.Braudel’in haklı olarak vurguladığı gibi finansal genişleme, kapitalist gelişmenin yoğunlaşması sonucu açığa çıkan hastalıklı bir du- nımdur rKapitalist sermaye birikim biçimi olarak, yaygın sermaye birikim biçi- minden/döneminden, yoğun sermaye birikim biçimine geçişte ve son olarak 1970’li yıllarla birlikte başlayan yoğun birikim biçiminin krizinden esnek sermaye birikim dönemine geçişte, finansal yapıların önemi artmıştır. Biraz daha açık söyleyecek olursak, finansal gelişme kapitalizmin özellikle bir birikim biçiminden diğerine geçişte, yani kriz döneminde açığa çıkan hastalıklı bir durumdur.Finansal genişleme dönemlerinde, bu hiyerarşik ilişkinin tersine çevrilmesi nedeniyle beliren illüzyon sonuçta ekonomide faiz kazancı getiren aktivitelerin önem kazanmasına neden olmaktadır. Öte yandan faiz kazançlarının artması ile birlikle üretim maliyetleri de artmaktadır. Bu durumda üretken kapitalistlerin üretim maliyetini düşürmek için başvurduğu iki yol, ya işçilerin üc-

Dr. Fuat ERCANretlerini düşürmek ya da çalışma koşullarım yoğunlaştırmak oluyor. FinanSal genişleme dönemleri bu anlamda işçiler ile üretken kapitalist arasında süregelen eşitsiz ilişkinin daha da yoğunlaşmasına neden olur. 1970'lerden itibaren faiz kazançları ile ücretler arasında bir bağlantı kurulduğunda, faiz kazancı arttığı oranda ücretlerin reel olarak düştüğü görülecektir, (bak grafik)

3 Finansal genişlemenin, belirle- .y ic i  olduğu bir diğer alan kapitalistler arası ilişkilerdir. Kriz karşısındaki kapitalistlerin farklı donanımda olması, kriz ve yenilenme sürecinde kapitalistler arası çelişkileri artırır. Yeni birikim koşullarına ayak uyduramayan kapitalistler, ya da çok daha önemlisi sermaye birikimi belirli bir düzeye ulaşamayan kapitalistler varlıklarını sürdürmek için her geçen gün daha fazla borçlanmak zorunda kalırlar. Finansal genişleme dönemleri bu anlamda tam anlamıyla bir borç ekonomisi yaratır.4 Ayakta kalma mücadelesi, .  borçlanma kapasitesini aşan kapitalistlerin varolan birikimlerini finansal piyasaya aktarma sürecini başlatır. Bu ise finansal piyasanın
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hacim olarak artmasına ve dahası yeni futansa! tekniklerin gelişmesine neden olur. Finansal yapıların muazzam boyutlardaki artışı, sadece borca taraf olan kişi ve kesimlerin varlıklarım değil, ekonominin önemli bir girdisi olan faiz kanalı ite ekonominin diğer kesimlerini de etkiler. Böylece parasal değişkenler olarak; norma! malların parasal fiyatı, paranın belirli bir süre için borç verilmesinin fiyatı olan faiz, ülkeler arası paraların fiyatı olan döviz ile, emeğe yapılan parasal ödeme olarak ücretler arasında oldukça karışık bir dizi dinamik ilişkinin varlığına neden olur. Bu dinamik ilişkiler, aslında döviz kuru, ücret ve faiz gibi ekonomi disiplinin yabancılaştırarak ele aldığı değişkenler olmanın ötesinde, bir dizi sosyal ilişki ve mücadele sürecinin yoğunlaşması anlamına gelir.-* Ekonomik alanda yaşanan yoğun mücadele, bir biitün olarak çelişkilerin artmasına neden olduğu ölçüde, risk faktörünü öne çıkarır. Ekonomi bu aşamaya geldiğinde kapitalizmin sevimsiz yüzü iyice ortaya çıkar. Belirsizlik koşullarında varlıkların üzerindeki değerlerin koruması esaslı bir sorun haline gelir, Finansal yaşamın belirsizliğine karşı, verili değerleri koruma adına neredeyse ekonominin tüm ajanları aktif bir şekilde finansal dünyaya dahil olurlar. B u, finansal işlemlerin hacim olarak muazzam boyutlara varmasına neden olur. Böylece, Ahmet amca ya da Fatma teyze ellerindeki parasal değerleri korumaya çalışırken, ya da ellerindeki varlıklar ile bu süreçten karlı çıkmak isterken, parabal ilişkilerin ve parasal ilişkilere konu olan kurumsal yapıların farklılaşarak gelişmesine neden olur. Finansal genişlemenin burada sermaye ve kapitalizm açısından temel mantığı, üretim sürecinde bir zamanlar yaratılan değerlerin yeniden paylaşılmasıdır. Ya da varolan tasarrufların parasal işlemlere konu olması ve el değiştirmesidir. Hiç kuşkusuz bu süreç eşitsiz işleyen bir süreçtir ve sonuçta, yoğun sermayenin toplam döngüsü üzerinde egemen olan az sayıda sermaye sahibinin, akışkan hale gelen değerler üzerinde egemenlik kurması, sürecin öze ilişkin mantığına işaret eder.

- J - - -S özellikle merkez kapitalist ül- .  keler dediğimiz sermaye birikiminin yoğunlaştığı A B D , İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde yaşanan bu süreçte, kapitalistler ellerindeki sermayeleri değerlendirmek için bir kaç yola başvururlar.Birincisi, sermayenin ülke içinde üretimin daha az maliyetli olacağı bölgelere yönelmesidir. İkincisi, dünya ölçeğinde üretim için daha uygun olan bölgelerin seçilmesi ve bu alanlara yatırım yapılmasıdır. Üçüncüsü ise, üretken sermayenin üretken sermaye konumundan para- sermayeye geçmesidir. Bu noktada ise, para-sermayenin ya ülke içindeki finans araçlarına yatırılması, ya da faiz getirisinin daha yüksek olduğu dünyanın farklı bölgelerine yatırım yapılması zorunluluğu açığa çıkmıştır. .Ülke içindeki üretim ve finan- .sal değişimler için sorun yaşanmazken, dünya ölçeğindeki olanakların kullanılmasında önemli bir engel ile karşılaşılır. Bu engel, ulusal ekonomi-politikalar doğrultusunda para-meta hareketlerine konulan sınırlamadır. Bu aşamada sermayenin temel amacı, karşılaştığı ulusal sınırların en aza indirilmesidir/* Bu istek/zorunluluk 1970’lerle birlikte başlayan neo-liberal piyasa yönelimli ideolojiler doğrultusunda kısa sürede düşünsel açıdan ele alınıp geliştirilirken, kurumsal yapıların dönüştürülmesinde uluslararası ölçekte belirleyici olan Dünya Bankası ve IM F gibi kuruluşlar harekete geçmiştir. 1970’ !i yıllarda azgelişmiş ülkelerin ithal ikameci politikalarına bağlı olarak içine girdikleri döviz krizleri ve artan borçlanma ihtiyacı ile birlikte IM F v e .D B ’nın piyasa yönelimli yapısal uyum ve istikrar politikaları hayata geçirilmeye başlandı. Piyasa yönelimli neo-liberal ideolojilerin önemli boyutlarından biri de, azgelişmiş ülkelerde ya da gelişmiş ülkelerde finansal yapılar üzerinde kurulan baskıların, ekonominin gelişmesi için gerekli finansal yapıların gelişmesine engel olduğunu vurgulaması ve finansal yapılar üzerindeki denetlemelerin kaldırılmasını savunmasıdır. Finansal yapıların yoğunlaşması ve derinleşmesi için ileri sürülen görüşe göre, özellikle faiz oranın belirlenmesinin pi-
2 4 /  DİSK-AR Temmuz/Ağustos1997

yasa sürecine bırakılması tasarrufları artıracaktır ve böylece ülkeden dışarıya sermaye kaçışı engellenecektir.”̂  Finansal yapıların ve ilişkilerin uluslararası dinamiklere eklemlenmesi açısından, finansal derinleşme olarak tanımlayacağımız bu açıklamaların ekonomi-pofitikalarda yer alması önemli bir etken olmuştur.Bu politikalar bilineceği gibi, azgelişmiş ülke ekonomilerinin dünya ekonomisi ile bütünleşmeleri için gerekli olan bir dizi değişikliğin yaşama geçirilmesi amacım içinde taşıyordu, Para, meta ve sermayenin dünya ölçeğinde hareket serbestliği kazanmalarım sağlayacak bir dizi uygulama (finansal ve ticari libera- lizasyon gibi), tüm ekonomik değişkenlerin, sermayenin hareket kabiliyetini genişletecek şekilde yeniden gözden geçirilmesi, buna karşılık emeğin denetim altına alınması, fı- nansal açıdan uluslararası bütünleşmenin temel nedeni olmuştur. Finansal açıdan yaşanan küreselleşmenin temelinde, azgelişmiş ülkelerdeki para-sermayenin faiz getirisinin yüksek olması ve üretim sürecinin dünya ölçeğinde parçalara ayrılması yatmaktadır. Üretimin dünya ölçeğinde farklı ülkelerde gerçekleştirilmesi yönündeki eğilim, bu üretim faaliyetlerinin sonucu ortaya çıkan metalann hareketliliğine bağlı olarak para-sermayesinin hareketliliğini artmıştır.
7 Finansal genişlemenin finansal .küreselleşme biçimine dönüşmesi, yukarıda sıralanan nedenlerin yanı sıra, çok uluslu şirketler, uluslararası bankalar, yeni gelişmekte olan azgelişmiş ülke borsaları ve re- el para hareketlerinin yanı sıra bir dizi hayali para-sermaye hareketliliğinin varlığına neden olmuştur. Ü lke içinde yaşanan artan orandaki değersizleşme süreci, dünya ölçeğinde artan oranda risk ve risklere karşı yeni finansal tekniklerin varlığına neden olmuştur. Tüm bu gelişmeler dünyada mal hareketlerinden bağımsız gibi görünen, oldukça hacimli bir para büyüklüğü, para-sermaye akımı yaratmıştır.Sermaye birikim sürecinin önündeki engellerin kaldırılması ve ekonomik olanın tüm diğer toplumsal ilişkiler üzerindeki egemenliği so

KURESELLEŞME
nunda ürününü vermiştir; dünya bir kumarhaneye dönüşmüştür. S . Stran- ge’nin tanımlaması ile bu "dünya ölçeğindeki kumarhanede (gazinoda) hayal edemeyeceğimiz miktarda para ile kumar oynanmakta ve gece olduğunda kumar dünyanın diğer tarafına giderek oyun devam etmektedir. Oyun kıtalar arası telefon ya da elektronik makinelerle oynanmaktadır.” (Strange, 1986, 3)®. Kumarhane ya da gazino bilineceği gibi kumar eyleminin gerçekleştirildiği yerdir. Kumar ise insanların herhangi bir üretken faaliyette bulunmadan ellerinde varolan para ya da benzeri şeyi riske atarak daha fazla kazanç elde etme üzerine kurulan bir oyundur, Fakat bizim dünya ölçeğinde tanımladığımız kumarhane ekonomisinde, oyuncular poker, rulet, 21 yada blackjack yerine daha geiışkin oyunları tercih ediyorlar, banlar döviz, hisse senedi, tahvillerle, finansal futures, yabancı para opstyoaları, hisse senedine endeksli opsiyonlar, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK), değişken faizli bonolar, swap, forvvard vs.. Oyunun araçları ve miktarı her geçen gün çığ gibi büyüyor. Büyüyen bu oyu- nan aktörleri ise uluslararası bankalar ile ulusal bankalar ve diğer para alım satımı ile uğraşan birimlerdir.
8 Dünya-ö!çeğinde yeniden ör.  gütienen ekonomik aktivitele- rin düzenlenme mekanizmalarında parasal değişkenlerin (faiz-döviz ku- ru-ücret-enflasyon) önemi.  artarken, yeni finansal işlem biçimleri ile birlikte, bu işlemlerin yoğunlaşarak artmasına neden olacak bir dizi teknolojik gelişme yaşama geçirilmiştir.Yeni finansal, düzende, ulusal paralar, dövizler ve şirket hisseleri bilgisayar ekranlarında günün her saatinde ve dünyanın öteki ucuna ulaşabilmektedir. Uluslararası bankaların işlem hacmi yeni finans sisteminin boyuttan hakkında bilgi vermesi açısından oldukça yararlıdır. 1960'Iarın ortasında uluslararası bankaların işlemi dünya toplam üretiminin sadece yüzde birine denk düşerken bu oran, 1970 ve I980'H yıllarda artarak, 1980'nin ortalarında toplam dünya ekonomisinde üretilen miktarın yiizde 2Q’sine ulaşmıştır. Uluslararası yeni finans sisteminin

geliştirdiği, yeni finansal araçlar büyük boyutlara varan işlem hacimleri yaratmıştır. 1980’ferde neredeyse hiç bilinmeyen svvaps, 1991 yılında 2,5 trilyon dolara varan bir işlem hacmine/sözleşmeye konu olmuştur. Tam anlamıyla bir kumar olan finansal gelecek (future) piyasalarında gelişme ise 1990'larda 1.2 milyar dolar düzeyine çıkmıştır (M agdoff, 1992,57)9."Sen çalışma paran çalışsın” • sloganın belirleyici olduğu 1990’ lı yıllarda paranın para kazanması olgusu ile birlikte iyice belirginleşen “ Emeğe artık ihtiyaç yok mu?” yönündeki soru aslında hastalıklı bir algılamayı işaret ediyor. İktisat disiplinin kurucuları A . Smith ve D . Ricardo'nun “ toplumsal zenginliğin temelinde emek yatıyor” yönündeki vurguları gerçekliğini koruyor. Günümüzde yaşanan ise, kapitalizmin belirli bir birikim biçiminin sınırlarına varması ve bu sınırlarda yaşanan krize karşı finansal araç ve süreçlerin kullanılmasıdır. Finansal işlemlerin hız ve hacim olarak muazzam boyutlara varması, bir yandan emeğin getirisi olan ücretlerin, artan faizlere bağlı olarak baskı altında tutulması, diğer yandan sermayeler arasında süren yoğun rekabet ortamına bağlı olarak bölüşümün yaratılan önceki değerler üzerinden yapılması anlamına geliyor.Bir başka açıdan finansal küreselleşme; krize’ giren sermaye için yeni para-sermaye olanakları (kredi) yaratarak bir süre için olsa da krizin ertelenmesini sağlarken, aynı zamanda dünya ölçeğinde en uygun ortamda yeni üretim olanaklarını sağlamaktadır.Sonuç olarak finansal genişlemeden, finansal küreselleşmeye doğru yaşanan sürecin gerçekçi analizi, ancak kapitalizmin bütünsel analizi, yani sermaye birikiminin ulaştığı yeni aşamada emek-meta ve para arası ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi ve aralarındaki bağlantı noktalarının açığa çıkarılmasıyla mümkündür.^ Yoksa günlük döviz-kuru ve borsa hareketlerine bakarak yaşanan süreç anlaşılamaz. Bu yönde yürütülecek her çaba, hangi finansal aracın çok daha karlı olacağı yönünde yürütülen danışmanlık hizmetleri

nin bir parçası olmaktan uzağa g idemez.
N O T L A R1- Yakında baskıya girecek olan Para ve Kapitalizmin Krizi: Kumarhane Ekonomisi ve Finansal Sermaye adlı çalışmamda bu konular oldukça detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Burada sayfa kısıtlaması nedeniyle, sadece finansal küreselleşmeye ilişkin bir kaç değişken sıralanacaktır.2- F.Braudel, Civilization and Ca- pitalism (15th-18lh Century), Wi!li- am Collins Sons&Co Ltd.,Lon- don,1986.3- G .Kolko, Restrucluring The WorId Economy, Pantheon Books, New York,1988.4- Kar ile faiz arası hiyerarşik ilişkinin tersine dönmesine ilişkin detaylı bir çalışma bak:F.Ercan, Büyü Ekonomisi; Kar Faiz İlişkisinin Tersine Dönmesi, İktisat, sayı 359,1996.5- Bu ilişkilerin son dönem için ele alarak analiz eden önemli bir çalışma için bak:W.Bonefe!d ve J.Hol- laway, Global Capital, National State and The Politics of Money, MacM ıl- lan Press, 1996.6- Finansal 'küreselleşme ya da daha doğru bir kavramlaştırma olarak uluslararası finansal bütünleşmeye ilişkin anlamlı bir çalışma için bak; Y A k y ü z , Taming Internationa! Fi- nance, Managing The Global Economy, (ed:J.Michie ve Y.Akyüz), Oxford University Press.1995.7- Bu düşüncenin erken temsilcisi olarak bak; McKinnon, R .I , Money and Capital in Bconomic Deve- lopmcnt, VVashignton D .C . The Bro- oking Institution.1973. Diğer klasik bir çalışma bak; Show, E .S . Financial Deepening and Economic Deve- lopment, Oxford University Press, Ne w Y ork .1973.8- S.Strange, Casino Capitalism, Basil Blackwell, London, 1986.9- H.Magdoff, Globalization-To What End? Socialist Regisler, (ed: R.Miliband ve L.panitch), The Mer- li,n Press, 1992.10- Para, emek ve meta arası ilişkiler için bak;F.Ercan(baskıda) Para ve Kapitalizm, Ceylan Yayınları, İstanbul.
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İ S T İ H D A M Osman BAHADIR

on yıllarda dünyam ız ik-
S tisadi, sosyal ve teknolojik  bakım dan derin ve yaygın bir dönüşüme uğramaktadır. B u  dönüşüm ve değişim in temel özelliklerini ve boyutlarım saptamamız ve kavram am ız, geleceğim izi belirleyebilm ek açısından büyük bir önem  taşımaktadır.Sim gesel olarak, 1989 Kasım'ında B erlin Duvarı'nın yıkılm asıyla yoğunlaştığı kabul edilen değişimlerin başlıca özelliklerini şöyle saptayabiliriz;1- Uluslararası sermaye, tarihinin hiçbir evresinde ideolojik ve siyasi bakımdan bugünkü kadar serbestçe hareket edebilme imkan ve yeteneğine sahip olm am ıştır. Sovyet- ler Birliği'nin dağılm ası, uluslararası sermaye için sadece rakip bir sistem in çözülm esi anlamına gelm iyordu. A ynı zamanda önündeki tüm ideo lo jik , siyasi ve psikolojik engellerin de kalkm aya başlamasını sim geliyordu. Bu nedenle uluslararası kapitalizm , Sovyetler Birliği'nin dağılmasını kendi sisteminin kesin zaferi olarak ilan etti ve bu propagandasında tüm araç ve olanaklarım  kullanarak büyük bir başarı sa ğ la d ı. Şim di eski Sovyetler B ir liğ i ülkeleri ile Avrupa'nın ve A sya'nın  eski sosyalist ülkeleri "serbest" piyasa eko n o m isin in  "erdem leri-
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ne" ulaşm aya çalışıyorlar.R u sya, merkezi ekonomisini serbest piyasa ekonom isine uyarlam akla m eşgul. Çek Cum huriyeti ve Macaristan yabancı yatırım cılar için cazip durumdadır. Vietnam 'ın yabancı sermaye için diğer ülkelerden daha liberal bir çerçeve sunması insanları şaşırtıyor. Çin'in global pazarlara açılm asıyla yarattığı tehdit onun ideolojisinin karşıt niteliğinden d eğil, ucuz emek m aliyetine dayanan avantajlarından kaynaklanıyor. Sosyalizmden asla vazgeçm eyeceklerini ilan eden Fidel Castro, Fransız sermayedarlarını ülkesine yatırım  yapm aya davet ediyor. Serm aye önünü hiç bu kadar açık  görmemişti.2- Uluslararası sermaye, tarihinin hiçbir evresinde eko

nomik ve teknolojik bakımdan da bugünkü kadar engelsiz hareket edebilme imkan ve yeteneğine sahip olmamıştır. Haberleşme ve ulaşım teknolojisinin ulaştığı düzey ve üretim teknolojisindeki ve verimlilikteki olağanüstü ilerlemeler, belirli bir tasarımın çok kısa bir süre içinde ve dünyanın istenilen yöresinde yatırıma dönüşmesine imkan yaratıyor. Üretim sürecinin değişik bölümlerinin aynı yerde veya aynı ülkede olmasının atık teknik bakımdan zorunluluğu kalmamıştır. Bu olgu , üretim organizasyonunun doğasını da değiştiriyor. Buna bağlı olarak emek yoğun hizmet faaliyetleri, işçi maliyetlerinin düşük olduğu ülkelere kaydırılıyor.Sanayileşmiş dünya 350 milyon kişiye saatte 6 milyar 300 milyon dolar ödemektedir. Teorik olarak aynı işgücü dünya ekonomisine yeni katılmış ülkelerde istihdam edilmiş olsaydı, ödenecek tutar saatte 700 milyon dolardan ibaret olacaktı. Bu olgu gelişmiş ülkelerdeki bazı imalat bölümlerinin işçi ücretlerinin çok düşük olduğu ülkelere kaydırılması eğiliminin kaynağını göstermesi bakımından çok çarpıcıdır. Daha Önce bu tür bir kaydırmanın önünde güçlü ideolojik ve siyasi engellerin yanı sıra ha-
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herleşme, ulaşım ve üretim teknolojisiyle ilgili çeşitli engeller bulunuyordu. Bu engeller artık yok oluyorsa, sanayileşmiş dünyayı aynı işe dokuz kat daha fazla ücret vermek için kim ne kadar şiire daha zorlayabilir?3- Uluslararası sermaye, ideolojik siyasi, ekonomik ve teknolojik bakımdan İliç bu kadar özgür o lm a m ı ş t ı .Ancak tüm bu gerçeğe rağmen dünya ekonomisi kıiz içindedir. Ekonomik büyüme yirmi yıldır zayıf bir gelişim izlemekte ve 
k a l k ı n ma  yavaşlam aktadır. Uluslararası ticaretin büyümesi de son yirmi yıldır yavaşlamıştır. İşsizlik tüm dünyada etkili olmaya başlamıştır. Sermayenin kazandığı tüm avantajlara rağmen niçin böyle bir gelişme yaşanıyor?Çtinkü uluslararası sermaye ideolojik, siyasi, ekonomik ve teknolojik bakımdan özgürlük sınırlarını genişletiyor ama toplumsal ve fiziksel engellerle sınırlanıyor.Rekabet, teknolojik ilerleme -ve yenilenmenin itici güçlerinden biridir. Teknolojik  yenilikler sayesinde aynı ya da daha az emek miktarıyla daha fazla bir ürün elde edilir. Bu yenilik sermayenin kar oranında belirli bir

düşme eğilimi yaratmakla birlikte, verim liliği arttırarak meta fiyatlarında düşm e sağlar ve kar miktarında bir artışa yol açar.Bu nedenle teknolojik yenilikler iki tarafı keskin bir kılıcı benzetilebilir. Bir yanıyla üretimde kullan ılan  emek miktarında tasarruf sağlayarak işsizliğe yol açarken,

diğer taraftan yeni ve ek üretim alanları yaratarak istihdama imkan verir. A n cak  günümüzde tüm dünya ölçeğinde teknoloji kılıcının işsiz lik  yaratan tarafının daha keskin olduğunu söyleyebiliriz.2.4 m ilyar işgücünün bulunduğu bugünkü global ekonomide 125 m ilyon resmi işsiz vardır. T oplam  750 m ilyon insan ya işsizdir y a  da eksik istihdam edilm ektedir. (1994) 200 m ilyon ço cu k  da çalışm ak zorunda bırakılm ıştır. Em ek piyasasına yeni adım atacakları istihdam  edebilm ek için önüm üzdeki on yılda 400 m ilyon yeni iş sahasına ihtiyaç vardır. Bütün

dünyada yoksullu ğu n, d ışlan manın ve m ahrum iyetin temel nedenlerinden birisi işsizliktir, işsizlik sorununa çözüm  b u lam adığı takdirde global dünya ekonom isinin kendi varlığı dahi tehlikeye girecektir.35 m ilyon insanın işsiz olduğu sanayileşm iş ülkelerde yeterli istihdam ı ve yükselen yaşam  standartlarını sağlam ak için tek başına eko no m ik büyüm e yeterli d e ğ ildir.1980'lerde ay bo- yaşa- sürekli e k o n o m i k  b ü y ü m e y e  r a ğ m e n  1994 y ılın daki istih dam oranları 1980 o ranlarının g e r isinde k a lm ıştır. Y ıllık  ree! g elir artışı A lm an ya'd a  sadece %  0 .7Fransa'da %  0 .6  ve A B D 'd e  
%  1 olm uştur.Ö te  yandan çok uluslu şirketlerin yarattığı istihdam  im kanları h ızla  genişlem esini sürdürm ekle b irlikte , bu g e liş m enin yararlan şim diye kadar geniş ölçüde ve d engeli bir şekild e yayılm am ıştır. G e liş m ekte olan ülkelerdeki d o ğru dan yabancı serm aye y a tırım ları, sadece birkaç ülkede y o ğu n laşm ak suretiyle sın ırlı kalm ıştır . 1992'de, gelişm ekte olan ülkelerdeki doğrudan y a bancı serm aye yatırım ının %  7 6'sı, 10 ülkede y o ğ u n la şm ıştı. E n  az gelişm iş 47 ülke
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ise , toplam  sermaye akışının sadece % 0.6'sma sahip olabildi.4- Uluslararası sermaye, doğal kaynakları aşırı tüketerek ve tahrip ederek artık fiziksel bakımdan da engellerle karşılaşıyor. Doğal kaynaklan ve temel hammaddeleri sömürülen en az gelişmiş ülkelerin ekonom isi, sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Ö ze llikle Afrika'daki bu ülkelerde açlık , yoksulluk ve salgın hastalıklar had safhadadır.Dünya ormanları tehlikeli biçimde yok edilmekte ve denizler hızla kirlenmektedir. Hava kirliliğinin ulaştığı düzey yeterince biliniyor. Bu koşullarda global dünya ekonom isinin, artık fiziksel olarak nasıl sürdürülebileceği tartışılmaktadır. Kritik düzey aşılmadan önce kesin çözüm üretilmesi gerekmektedir.İstihdam  eksikliğinin  uluslararası ölçekteki temel nedeni, teknolojinin hızlı gelişim i yüzünden aynı iş için giderek daha az işgücüne ihtiyaç duyulurken, dünya nüfusunun ve çalışabilir durumdaki insan sayısının çok fazla kontrol edilemeden hızlı bir şekilde artmakta oluşudur.Kapitalist pazar ekonomisinin itici güçlerinden birisi rekabettir ve rekabette başarıya ulaşmanın en emin yollarından birisi, üretimdeki verimi ve karı nisbeten problem siz biçim de arttıracak olan teknolojik-buluşlar ve yeniliklerdir. A n ca k  sermaye ve pazar ekonom isi, bilim sel ve teknolojik gelişm elere sadece azam i kar açısından yaklaşıyor. G erek araşlırm a-gelişlir-
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nıe (A R -G E ) faaliyetlerine, gerekse yeni teknolojilerin uygulamaya sokulup sokul- mamasına (ya da bekletilmeden sokulmasına) kar duygusu ve tutkusu yön veriyor. Bu gerçek, teknolojik gelişmelerin çok büyük bir ivme kazandığı son 30 yılda, büyük toplumsal çarpıklıkların temel nedenlerinden biridir ve ne yazık ki teknolojik yönelimlerde kar tutkusunun rolünü yok edecek veya dizginleyecek kuvvetler ve mekanizmalar henüz yeterince ortaya çıkmış değildir.Öte yandan politik, dini ve eğitimse] vb . nedenlerle dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artmasının da önüne geçilem iyor. Bugün özellikle Kara Afrikası'nda olm ak üzere, dünyanın birçok bölgesinde m ilyonlarca insan, çalışabileceği herhangi bir iş bulamadığı gib i, bir lokm a ekmekten bile mahrum ve bulaşıcı hastalıklarla yüzyüze

durumdadır.İstihdam eksikliğinin g iderilmesi, dünya ölçeğinde • temel olarak iki etkene bağlıdır. Birincisi, üretimde ve hizmet sektöründe kullanılacak teknolojinin araştırılması ve uygulanması safhasında toplumsal çıkar ve toplumsal refah perspektifinin yönlendirici güç haline getirilmesi, İkincisi ise, akılcı ve bilimsel bir dünya nüfus artışı kontrolünün sağlanmasıdır.Bu iki temel sosyal politikanın surdürücü ve denetleyici güçleri ise, kuşkusuz başta işçi sınıfı olmak üzere tüm toplumsal güçlerin örgütleri ve mücadelesi olacaktır.Günüm üz dünyasındaki ekonomik sosyal ve teknolojik  gelişmelerin başlıca özellikleri bunlardır. Bu olguların genel olarak bize gösterdiği gerçek şudur; global dünya ekonomisinin temel sorunu, uluslararası sermayenin yakın çıkarlarının dayatmasıyla ka- otik biçimde gelişen globalleşme ile insan kaynaklarının ve doğanın onarılması güç tahribi arasındaki çelişkide düğümlenmektedir. Bu çelişkinin çözüm ü, dünya ekonomisinin bir bütün olarak ve insan ve doğa kaynaklarının gelişimini gözetecek tarzda yönetilmesinden geçmektedir. Ancak günümüzde böyle bir yönetimin ne güçleri ne de mekanizmaları henüz yeterince oluşmamıştır. Uluslararası durumun, insanlığın ve fiziksel doğanın geleceği doğrudan doğruya bu güçlerin ve mekanizmaların acil olarak oluşturulmasına bağlı hale gelmiştir.
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Dünya kadınlarının durumu daha iyiye doğru mu gidiyor, yoksa gittikçe kötüleşiyor mu? Bu sorunun cevabı oldukça karmaşıktır. Çünkü çeşitli acılardan farklı cevaplar verilebilir ve ayrıca dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan kadınların durumu birbirinden oldukça farklıdır.Bir bütün olarak bakıldığında, kadınların daha büyük bir bölümü okur-yazardır ve daha fazla kadın yüksek politik düzeylerde görülmektedir. Ancak aynı zamanda çok sayıda kadın öncekinden de fakir durumdadır ve kadınların insan hakları eşi görülmemiş bir ölçüde ihlal edilmektedir. Dünyanın tiim bölgelerindeki kadınlar için yaygın olan bazı problemler daimi niteliktedir. Çok sayıda kadın işsizdir ya da ekonominin gayri resmi sektörlerinde çalışmaktadır. Çevrese] bozulma, kadınları, özellikle de tarımda egemen bir rolü olan kadınları ağır biçimde etkilemektedir. Tüm bölgelerdeki silahlı çatışmalar, mülteci kadın sayısının artmasına yol açıyor. Kadın haklarını garanti altına alan yasaların çıkarılmasına rağmen ayrımcılık sürüyor. Kadınlara yönelik şiddet devam ediyor ve hatta bazı yerlerde yoğunlaşıyor.Dünyanın birçok bölgesinde, kız çocukları,' erkek çocuklarından daha az eğitim, daha az yiyecek ve daha az sağlık bakımı alıyor. Ancak eğitimdeki gelişmeler çoğu kesim için cesaret vericidir. İlkokula, ortaokula ve üniversiteye kaydolan kız çocuklarının ve kadınların oranı, 1980 ile 1988 arasında bir pııan yükselerek % 45'e ulaşmıştır. Okuma yazma bilmeyen kadınların oranının 1970'te

% 46.5 iken, 1990‘da % 33.6'ya düşmesine rağmen genç kızlar ve kadınlar hala tüm dünyadaki okuma-yazma bilmeyenlerin üçte ikisini temsil ediyorlar ve erkeklerden daha yavaş bir hızla okur-yazar oluyorlar. 2000 yılına kadar okuma-yazma bilmeyen kadınların %  28.2'ye düşürülmesi umut edilmektedir.Her yıl en az yarını milyon kadın, dünyanın çeşitli yörelerinde, hamileliğin yarattığı komplikasyonlar ve güvensiz düşükler nedeniyle ölmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, do- ■ ğum kontrol yöntemleri uygulayan evli kadınların oranı, bir kuşak İçinde iki katına çıktı ama dünyanın çeşitli bölgelerindeki yaklaşık 300 milyon kadın hala kaliteli bir aile planlamasından uzakta.Kadınların, özellikle de çocuklu kadınların resmi işgücü piyasasına katılmaları 1970-1990 arasında birçok bölgede arttı. Çalışan kadınlar şimdi, gelişmiş ülkelerdeki tüm çalışanların % 41'ini, tüm dünyada çalışanların ise % 34'ünü temsil ediyor. Öte yandan kadınlar hala karşılaştırılabilir işlerde erkeklerden ortalama % 30 veya % 40 daha az kazanıyor ve erkeklerden çok daha fazla sayıda kadın, düşük ücretli işlerde çalışıyor. ILO  raporlarına göre, 1985-1991 yılları arasında 41 ülkenin 39’ıında kadın yöneticilerin oranı yükselmiştir. En çok yükselme de % 20 ile Latin Amerika ve Kara- yibler bölgesinde olmuştur.Kadınlar daha çok büro, ev hizmetleri, temel gıda tarımı g ibi alanlarda yoğunlaşmaktadırlar ve bu alanlarda çalışanların % 70-90'ını oluşturmaktadırlar. K adınların erkeklerden daha uzun süre çalışmalarına rağmen yap

tıkları işlerin çoğu kaydedilme- mekte, gerçek değerinin altında görülmekte ya da tamamen değersiz olarak ele alınmaktadır.Günümüzde kadınlar dünyadaki bir milyar kır yoksulunun en azından % 60'ını oluşturmaktadır. Ayrım cılıkla bir arada gidep aşırı yoksulluk, milyonlarca genç kızın ve kadının ölümüne sebep olmaktadır. Fakir kadınlar, göçmen kadınlar ve mülteci kadınlar, aynı koşullarda yaşayan erkeklere göre, daha incinebilir ve savunmasız durumdadır.Hükümetlerin, son yıllarda kadınların karar mekanizmalarındaki rollerinin ve sayılarının arttırılması yönündeki girişimlerine rağmen, dünyadaki kadın parlamenterlerin oram, İ975'te %12.5 iken, 1993'te %  10.Te düştü. 1993 Kasım ayı itibariyle, altı kadın başbakan vardı ve B M  üyesi 184 ülkenin sadece sekizi daimi kadın temsilci bulunduruyordu. Kadınların hükümetler düzeyinde temsili, ulusal yaşama organlarındaki temsilin yarısından daha azdır. Yaklaşık 100 ülkenin parlamentosunda ise hiç kadın temsilci yoktur.Ancak istisnai durumlar da var. 1993'te Seyşa! Adalarındaki kadın parlamenterlerin oranı dünyadaki en yüksek düzeye ulaşarak %  45.8'i buldu. Kuzey Avrupa ülkelerinde de aynı derecede yüksektir. Finlandiya'da kadınlar tiim parlamenterlerin % 39'unu oluşturmaktadır. ABD 'de 1992, kadınlar yılı olarak adlandırılmıştı. Çünkü beklenmeyen sayıda kadın seçimleri kazanmıştı. Ancak gelişmekte olan ülke parlamentolarındaki kadın oranı (%12), sanayileşmiş ülke parlamentolarındaki kadın oranından (%9) daha yüksektir.
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ÇEVRE

BİLİM DE 
EUROGOLD’A 
HAYIR DİYOR

Gaye YILM AZ26-27 Haziran 1907 tarihlerinde l.T.Ü Maden Fakültesince düzenlenen "Türkiye'de Altın Madenciliği" konulu Uluslararası Bilimsel Konferans, çeşitli Türk Akademisyenlerinin yanısıra, TEM A Vakfı Başkan: Hayrettin Karaca ile Çevre, Kimya, Metalürji, Madencilik ve İnsan Haklan konularında ihtisas yapmış Alman Akademisyenlerin de katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Karşıt görüşlerin ilk kez bilimsel olarak tartışılabildiği Konferansın 2. günü düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında ise, Eurogold Şirketince Bergama'da yapılacak altın ara- ma+ayrışıırma faaliyeti için 1990 anlında hazırlanmış bulunan ÇED  (Çevresel Etki ve Değerlendirme) raporunu imzalamış olan, 9 Eylül Ü niversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Orhan Uslu'nun da imzaladığı bir "ortak deklerasyon" hazırlanmıştır. Sözko- nusu deklarasyona göre bilimadam- ları olumsuz çevre koşullarına sebep olan altın madenciliğinin halk ve toplum sağlığına uygun olmadığı Bergama için hazırlanmış olan ÇED raporunun ise bilimsellikten uzak ve tüm tehditlere açık olduğu ve dolayısıyla kabul edilemiyeceği görüşünde birleşmişlerdir.Türkiye Çevre Yasasının hazırlanmasına büyük katkıda bulunmuş olan Alman Profesör Corte, Konferansla yaptığı konuşmasında, kendi evinin bahçesi dahil dünyadaki tüm topraklarda altın olduğunu, fakat insana zarar vermeksizin çıkarılabilmesi amacı ile gerekli Lüm tedbirlerin alınması durumunda şirketlerin altın çıkarmaktan vazgeçeceği, çünkü bu sözkonusu önlemlerin maliyetinin son derece yüksek olması ne-- deniyle, şirketlerin önlem faaliyetini çok kısıtlı tutarak kar maximızasyo- nu hedeflediklerinin altını çizmiştir, A lm a n ya -F IA N  İnsan Hakları Örgütü Başkanı Pctra Saurland ise altm m adenciliğinin ekonomik ve politik boyutlarını ortaya koymuş ve

dünyadaki merkez bankalarında külçe halinde rezerv olarak tutulan altının dünya açlığına son verebilecek değerde olmasına rağmen, hala sanki bir ihtiyaçmış gibi altın çıkarma isteğinin, olsa olsa politik gücü elde bulundurma ve arzı sürekli hale getirerek altın fiyatlarını kontrol etme amacından kaynaklandığını belirtmiştir. Bu teoriye örnek olarak geçtiğimiz yıllarda Hollanda ve Belçika Merkez Bankalarının yaptığı 100 ve 50 kg.lık satışlar sonucunda dünya akın fiyatlarının nasıl hızla düştüğünü anlatan Saurland, asıl tartışmanın "altının gerekliliği" konusunda yoğunlaşması gerektiğini ifade etmiştir.Konferansa ev sahipliği yapan l.T .Ü . Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şinasi Es ki itaya, meslektaşlarına, "Herşeye rağmen madencilik yapılmalı mı?" sorusunu yöneltmiş ve ABD Colorado-Summilville'deki altın madeninin 1992 yılında yol açtığı çevre felaketinin 120 milyon $'a mal olmasına rağmen, olumsuz etkilerin hala devam ettiğini hatırlatmış; Ekonom ik ve Teknolojik yeterlik açısından ABD ile boy ölçüşemiye- cek durumda olan Türkiye’nin bu ölçekte bir riski almaya hazır olmadığım vurgulamıştır.Konuya, Sismolojik ve Jeofizik M ühendisliği açısından ele alan l.T .Ü . Maden Fakültesi Profesörü H alu k lyidoğan ise Türkiye'de Deprem Fayları çalışmasının henüz tamamlanmamış olduğunu ama buna rağmen, Bergama ve çevresinin 1. Derece deprem kuşağında olduğunun bilindiğini ifade ederek bu bölgede yapılmak istenen bir Atık Havuzunun depremden etkilenmemesi m üm kün görünmemektedir." demiştir.Konuşmasına, 1991 yılında hazırlanmış Ç E D  Raporunda hiçbir Halk Sağlığı Uzmanının imza ve görüşüne yer verilmemesinin ne kadar büyük bir yanlış olduğunu belirterek başlayan Ege Üniversitesi - Tıp Fakültesi - Halk Sağlığı Ana Bilimdalı
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Başkam Prof. Dr. Fethi Doğan, raporun bilimsel geçerliliği olmadığını savunmuş ve altın ayrıştırma sonucunda açığa çıkacak ağır metallerin insan sağlığına yaptığı olumsuz etkileri değerlendirmiştir. Bergama'daki altın madeninin işletilmesi durumunda; 2500 ton arsenik, 1500 ton civa, 800 ton anümuan, 600 ton kurşun, 600 Ton çinko ve başla kadmiyum ve scllcnyunı olmak üzere çeşitli ağır melaller ile radyoaktif (kanserojen) elementlerin açığa çıkacağını belirtmiştir. Bu metallerin içme suyu veya tarım ürünlerine geçmesi durumunda ise Arsenikin cifi, kan, lenf ve akciğer kanserine, Kadmiyunı'un prosıaL, böbrek kanseri, kemik erimesi, böbrek yetmezliği ve doğuştan sakatlıklara, kurşunun; beyin, göz ve böbrek bozukluklarına ve ayrıca kısırlık, düşük ve ölüm doğumlara, çinkonun tüm organlarda kansere sebep olduğunun bilimsel sonuçlarla kesinleştiğini ifade etmiştir. Anadolu Üniversitesi- Göğüs Hastalıkları Ana-Bilimdalı doktorları tarafından Kütnhya-Dul- kadir Köyü (Güm üş madenciliği bölgesi)nde yapılan araştırma ve kontrollerde de akciğer ve gırtlak kanserinin normalin çok üstünde bir düzeyde görüldüğünü ekleyen Prof. Doğan, madendeki kayaçların parçalanması işlemi sırasında oluşacak gürüllü ve havaya karışan tozların sonucunda da birçok işitme ve beyinsel rahatsızlıkların yanısıra Pnö- mokonyoz ve diğer akciğer hastalıklarının kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir.Prof. Doğan, ağır metallerin sağlığı tahrib eden etkilerinin 100 yıl geçse bile bitmeyeceğini de sözlerine eklemiş ve hiçbir şeyin insan yaşamından daha değerli olamıyacağım, bu yüzden Altm Madenciliğinden hemen vazgeçilmesi gerektiğini vurgulamıştır. l.T .Ü . Üretim Metalürjisi Ana Dilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Duman ise Prof. Orhan Uslu tarafından zararsız olarak tanımlanan tiyo-siyanad'm bir yaprak dökücü ve manlar öldürücü olduğunu ve bu kimyasalın Vietnam Savaşı'nda Amerikan Ordusu tarafından doğal bitki örtüsünü yok ederek Vietnam askerlerini daha kolay avlamak için bomba olarak kullanıldığını belirtmiştir.

D Ü N Y A D A N

UZUN SOLUKLU BİR MÜCADELE!..

Liverpool Liman 
İşçileri Grevi
L iverpool Liman işçilerinin 1995 yılı Eylül ayında işten atılmalara karşı başlattıkları grev halen sürüyor.Liverpool limanındaki grev, limanda faaliyet yürüten Torside firmasının kendisine bağlı bulunan işçileri düşük ücretle fazla çalıştırma kararı alması üzerine başladı, İşçilerin bu kararı tanımamasından dolayı işveren 80 işçinin işine son verdi. Bu gelişme Liverpool doklarında yaklaşık 2 yıldan beri süren mücadelenin başlangıcı oldu.Daha sonra Mersey Dock- sand Harbour Company (MDHC) adlı şirketin 28 Eylül 1995'te 329 işçinin işine son vermesi Liverpool limanında mücadelenin daha da genişlemesine yo! açtı.M DHC grevi kırmak yönünde değişik politikalar uyguladı, Şirket limanda çalıştırılmak üzere 40 işçiye iş teklifinde bulundu. Ayrıca diğer işçilerin her birine 25 bin sterlin tazminat ödemeyi kabul ederek, 12 haftalık iş kontratıyla sınırlı 3 bin sterlin tutarında işsizlik tazminatı vermeyi taahhüt etti.MDHC'nin mücadeleyi bölme amaçlı bu teklifi işçiler tarafından tepkiyle karşılandı. Bağlı bulundukları İngiltere'nin en büyük sendikalarından biri olan TGWU'dan hiçbir yardım görmeden liman işçileri, grevi sürdürme kararı aldılar.TGW U yönetimi, eylemin teknik anlamda yasaya aykırı olduğunu iteri sürerek kendine üye işçilerin eylemini resmi olarak üstlenmedi. TG W U  greve

destek vermek bir yana, grevin bitirilmesi yönünde anti sendikal yasaların hükümlerine tam riayet ederek hareket etti.T G W U  benzer bir tavrı 1989 liman işçileri grevinde de göstermişti. 1989 yılında Muhafazakar Parti'nin iş yasalarında emek karşıtı düzenlemelere gitmesi, İngiliz işçi sınıfı tarafından büyük bir reaksiyonla karşılanmıştı. Fakat sendikal yapıların gelişmelere karşı etkisiz kalması ve geç grev çağrısında bulunmaları liman işçilerinin örgütlü karşı çıkışını engelledi.Zamanlama anlamında geç başlayan grevler işverenlerin ve devletin baskıları karşısında başarısızlıkla sonuçlandı. Liverpool limanı greve çıkan en son işyerlerinden biriydi.Limanlarda ülke düzeyinde yaşanan yenilgi Liverpool işçilerini de etkiledi. Liman işçileri ağır bir yenilgi aldılar ve kazanılmış haklarının büyük bir kısmını kaybettiler.1993'te yapılan bir araştırma, 1989 sonrası liman işçilerinin yaşadıkları oldukça olumsuz koşulları ortaya koymaktadır. Bu araştırma liman işçilerinin birçoğunun geçici işçi statüsünde çalıştırıldığım ve ulusal düzeyde 5 bin işçinin işini kaybettiğini, şirketlerin ise karlarının %  41 oranında artırdıklarını ve işçilerin çalışma saatlerinin uzatılarak iş yoğunluklarının fazlalaştığını ortaya koydu.İngiliz işçi sınıfı mücadele tarihinde önemli yere sahip olan liman işçileri 1967 yılında 10 saatlik vardiyalara karşı mücade

le ermişlerdi. Bugün işçiler 12 saatin üzerinde çalıştırılmaktadırlar. Liman işçileri bir anlamda 30 yıl önceki durumlarından daha kötü bir noktaya düşmüşlerdir.B İR  D İR E N İŞ O D A Ğ I;L İV E R P O O L  D O K L A R ILiverpool liman işçileri 1995 Eylül’ünden beri direniş ve kararlılıklarından hiçbir ödün vermeden hem İngiliz kamuoyu, hem de uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek yönünde çalışmalarını yürütmektedirler.Özellikle İngiltere'nin tanınmış yönetmenlerinden Ken Loach'ın Liverpool greviyle ilgili hazırladığı dökümanter televizyon programı, grevin kamuoyu nezninde tanıtılmasında önemli katkıları oldu. Bunun yanında 1996 yılı yılbaşında Londra'da düzenlenen destek yürüyüşü grev mücadelesini daha güçlendirdi.Liman işçileri yarattıkları organizasyonlarla uluslararası dayanışmanın örgütlenmesini sağladılar. Bu yönde birçok ülkede dayanışma toplantısı düzenlendi. Destek fonları kuruldu. Ayrıca Ispanya'nın 35 limanında çalışan işçiler Liverpool limanında grevde olan sınıf kardeşlerini desteklemek için l saatlik iş durdurdular.Liverpool liman işçilerinin haklarını almak yönünde başlattıkları bu grev bir yandan İngiliz işçi sınıfının anti sendikal yasalara karşı mücadelesine güç verirken, diğer yandan yaratılan uluslararası dayanışma ile işçi sınıfının entemasyonel birliğinin önemini ortaya koymaktadır.Liverpool doklarında süren uzun soluklu mücadele yaşayan bir deneyim olarak uluslararası işçi sınıfının gündeminde bugün olduğu gibi yarın da yer alacaktır.
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D Ü N YA D A N

SON 10 YILIN EN BÜYÜK GREVİ ZAFERLE SONUÇLANDI

K a z
U P S  i 

o 1

190 bin çalışanıyla dünyanın en büyük kargo şirketlerinden biri olan UPS'ye karşı Teamsters Sendikası'mn başlattığı grev, AB D  işçi sınıfı açısından yeni bir dönemin başlangıcı oldu. 1981 yılındaki hava trafik kontrolörleri grevinin askerler tarafından kırılmasından bu yana ciddi hiçbir işçi direnişinin ve ' grevinin yaşanmadığı ABD'de, boylesi önemli bir grevin başarıyla sonuçlanması, üstelik çok kısa bir süre içinde sonuç alınması sadece ABD'Ii işçiler açısından değil, diğer ülkelerdeki işçiler açısından da umut vericidir.Şirketle (UPS) sürdürülen toplu pazarlık görüşmeleri sırasında, şirketin full-time işçiler yerine part-time işçi kullanma konusundaki ısrarı grevi başlatan etken oldu. 1993 yılından beri, UPS'dek i 46.000 yeni istihdamın, 38.000'ini part-time işçiler oluşturmaktadır. Bu işçilere tam gün çalışanların ücretinin sadece yarısı ödenirken; U PS, A B D  pazarının % 80'ini ele geçirmiş ve sadece geçen yıl I milyar S ’ın üzerinde kar etmiştir. Esnek çalışma adı altında gerçekleştirilen bu tür çalıştırma yöntemleri işçilerin geçmişteki bütün kazammlarını tehlikeye atmaktadır. U P S, bu teh-

a n a n  
ş ç i l e r i  
d ulikeli eğilimin ABD'deki öncülüğünü yapan bir şirkettir. İyi bir ücret ve tam haklarla donatılmış bir şekilde çalışan full-ti- me işçiliğin yerine part-time çalışmayı koymaya çalışmaktadır. Amerika'da bugün her dört işçiden biri part-time, geçici ve sözleşmeli olarak çalışmaktadır. Grev, bu eğilimi tersine çevirmenin mücadelesini vermiştir.Grevin bir diğer önemli yanı, AFL-CIO'nun (Amerika Sendikalar Konfederasyonu) bu grevi tüm gücüyle destekleme kararı alması ve grevin desteklenmesi için dünya çapında bir kampanya başlatmasıdır. AFL- CIO gerektiğinde Teamsters'e haftada 10 milyon dolar yardım vermeye hazır olduğunu açıklarken, diğer sendikalarda destek olacaklarını açıkladılar.AFL-CIO'nun grevi bu derece güçlü desteklemesinin gerisinde, Konfederasyonün Ekim 1995 tarihli kongresindeki yönetim değişikliği yatmaktadır. Konfederasyon tarihinin ilk çekişmeli seçimi bu kongrede gerçekleşti ve seçimleri radikal muhalif adayların listesi kazandı. Yeni yönetim, Konfederasyon bütçesinin % 30'unu örgütlenmeye ayırma kararı alırken, üye sendikalanna ve onların şubelerine de yeni üye kaydetmek için kaynaklarından aynı oranda

bir payı örgütlenmeye ayırmaları çağrısında bulundu. AFL-CIO ayrıca, üye sendikaları için yeni örgütçülerin bulunması ve eğitilmesi için Örgütlenme Enstitü- sü'nü genişletti.AFL-ClO'da gerçekleşen bu kabuk değişiminin gerisinde ise, ABD çapında sendikalaşma oranında yaşanan hızlı düşme bulunmaktadır. 1996 itibariyle sendikalı işçilerin toplanı içindeki oranı % 15’e düşerken, özel sektörde bu oran sadece % 10'dur. Sendikalar artık örgütlenmeye daha fazla kaynak ayırıyorlar ve düşük ücretli işçiler, kadın işçiler, ulusal ve etnik azınlıklar, yeni göçmen işçiler, gençler gibi daha önce ilgilenmedikleri kesimlerle, temizlik, sağlık ve hizmet sektörlerinde çalışanlara daha fazla yöneliyorlar.Uzmanların, her iki tarafın da grevi uzun süre devam ettirebilecek güce sahip olduklarım ifade etmelerine rağmen grev oldukça kısa bir süre içinde sonuçlandı. Bunda, sendikanın ve AFL-CIO'nun kararlı tavrı kadar AB D  halkının greve olan desteğinin de etkisi olmuştur. Yapılan kamuoyu yoklamalarında halkın % 55'inin sendikayı desteklediğinin ortaya çıkması, UPS'yi destekleyenlerinin oranının ise sadece % 27 olması, grevi zafere götüren en önemli unsurlar olmuştur.Küreselleşme bağlamında, sermayenin işçi sınıfının elini kolunu bağlayan yeni yöntemlerine, işçilerin de yeni yöntemlerle karşılık vermeye başladığını göstermesi bakımında UPS grevi oldukça öğreticidir. .
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D Ü N Y A  TU R UDÜNYADA 1.3 MİLYAR İNSAN• •G Ü N D E  1 $ İLE S A D E C EY A Ş IY O R , DERLEYEN; Gaye YILMAZirleşmiş Milletler Kalkmam a Programının yayınlanmış en son raporuna göre diinya nüfusunun 1/4'ü, yani 1 3 milyar insan günde 1.42 Sedan daha az bir gelir ile yaşamını sürdürmeye çalışıyor ve bu olay bir skandal olarak adlandırılıyor.Nüfusunun yaklaşık % 40'ını fakir halkların oluşturduğu Orta Afrika ve Güney Asya, bu konuda, en kötü durumda olan bolceler.Birleşmiş Milletlerin Yoksullukla Mücadele bolümü tarafından hazırlanan raporda, bu "utanç verici eşitsizlik ve ulusal ve uluslararası politikaların mazur gösterilemez başarısızlığı" ile ilgili durum şiddetle kınanmakta. .Toplam 245 sayfadan oluşan dokümanda "yoksulluğun artık çaresizlik olmadığı"na ilişkin umutlan taşıyan bir de mesaj yer almakta. 20. yy.'ın sonunda bölgesel bir çöküşe işaret eden bazı çarpıcı rakamlara göre, fakirlikten en ağır biçimde etkilenen bölge Güney Asya.1.3 milyar yoksul insanın 950 milyonluk en büyük bölümü Güney, Doğu, Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgelerinde yaşamakta. Orta Afrika ise 250 milyonluk yoksul insanı İle bu bölgeleri izliyor. Rapordaki tahminlere göre 2000 yılına kadar Orta Afrika nüfusunun %50'si fakirleşecek.Latin Amerika ve Karayib- ler 110 milyonluk nüfusları ile fakirlikten eıı çok etkilenen böl

geler sıralamasında 3. durumda. Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği'nde ise son yıllarda serbest piyasa ekonomisine geçişin sancıları yaşanmakta ve bu bölge halkları nüfusunun 1/3'ü ya da 120 milyonu 1 günde 4 S'ın altında bir gelirle yaşamını sürdürmek zorunda kalmaktadır.Endüstri dünyasının varlığı ve zenginliğine rağmen, 37 milyon işsiz insanında ' içinde yer aldığı yaklaşık 100.000.000 insan hâlâ fakirlik düzeyinin altında yaşamakta. .Raporun, dünyadaki fakirlikten en çok etkilenen kadın, çocuk ve yaşlılara ilişkin verdiği rakamlara göre, hala okuma yazma bilmeyen 1 milyar insan, 160 milyon beslenme bozukluğu çeken çocuk ve 110 milyon okula gidemeyen çocuk bulunmakta dünyada.B .M . İnsan Gelişimi konulu rapora göre, dünyanın en fakir %  20'lik kesimi küresel hasılanın daha önce %  2-3!ünü kazanırken şimdi bu oran %  I .l 'e  düşmüş durumda ve bu durum kötüleşmeye devam etmekte.Dünya ekonomisi 25 trilyon $ düzeyine ulaşırken 1960'Iarda l'e  30 olan zengin- fakir oranı 1994'de l ’e 78'e ulaşmış bulunmakta.B .M . Kalkınma Programı ise önümüzdeki yüzyılın ilk 10 yılı içinde şiddetli fakirliğin azalacağında oldukça ısrarlı. Son 50 yıllık dönemde yaşanan fakirliğin daha Önceki 500 yıllık döneme oranla düştüğü ve çocuk beslenmesinin 1/3 oranın

da kontrol altına alınması ile birlikte çocuk ölümlerinin de 1960'dan beri yarı yarıya kontrol altına alındığım belirten rapor; tüm ülkeler için büyüme ve kalkınmanın yollarının, tam istihdam ve eşitsizliklerin azaltılmasından geçtiğini vurgulamaktadır.
İngiltere, Hindistan'ı çocuk sömürüsüne son vermesiiçin zorluyor.

-i-ngiltere, Hindistan ihracat pi- I  yasasında önemli bir paya JL sa h ip  spor malzemesi şirketlerini, daha iyi ücret, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çocuk işçiliğine son verilmesi için zorlayan bir rapora sahip çıktı. Uluslararası Kalkınma B akanı Mrs. Clare Short hükümetin İngiliz şirketlerinin ahlaki standartlara uymalarını sağlayacak çabalara destek olacağını açıkladı.Söz konusu raporun ismi "Bir spor şansı". Bu rapora gö re 7 yaş civarındaki Hintli çocuklar Hindistan'dan İngiltere'ye ihraç amacı ile üretilen futbol topu, box eldiveni ve kriket e ldivenlerini yapıştırma işini yapıyorlar. Yaklaşık 30.000 işçi çocuğun çok büyük bir bölümü son derece düşük bir ücret ve aşırı sağlıksız çalışma koşulları
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DÜNYA TURU...............ile çalışmaktalar, Bir futbol topu satış fiyatı 14.99 f. iken, bu topun emek maliyeti sadece 34. Pencc.Raporda. "Mitre, Umbro ve Adidas gibi büyük şirketlerin mali sıkıntısı olmayıp; mevcut ihracatçıları temel asgari çalışma hükümlerine ve Yönetim Şartnamelerine uymaları için ikna gücüne sahiptirler. Yardım etmeye çalışan insanların zarar görmelerine sebep olacak tüketici boykotları ya da ticari ambargo uygulamaları yerine, yeni İngiliz hükümeti ve uluslararası kurumlar Hindistan'daki çocuklar ve ailelerini korumak için birlikte çalışmalılar." denilmektedir.
Çocuk İşçiliğine Karşı Küresel YürüyüşBirkaç sendika ve sivil toplum kuruluşu, Çocuk İşçiliğine Karşı Güney Asya Koalisyonumun öncülüğün-' de, çocuk işçiliği konusunda yapılan çalışmalara ivme kazandırmak, hükümetlerin politik olarak daha aktif davranmalarını sağlamak ve eğitim aracılığıyla çocuk işçi eliminasyonunu gerçekleştirmek amacıyla küresel bir yürüyüş planlamaktadır.Farklı kıtalarda düzenlenecek olan yürüyüşün birincisi etabı 1998 Ocağı içinde Asya'da (Fi- lipinler'de) yapılacak. Ardından Nisan ayı içinde Afrika ve Latin Amerika yürüyüşler yapılacak. Asıl eylem ise Mayıs ayı içinde Avrupa'da düzenlenecek. Yürüyüşün, çocuk işçiler üzerine yeni bir sözleşmeyi görüşecek olan ILO'nun Haziran 1998 tarihli toplantısının başında Cenevre'de bitirilmesi düşünülüyor.Yürüyüşe ITGLW F (Uluslararası Tekstil, Konfeksiyon ve Deri İşçileri Federasyonu} sponsor olarak destek veriyor.

Mc Donalds'm "Afiyet Olsun" Kampanyası İşçilere Zehir Oluyor
İ A fAs

Diyet Olsun" kampanyası sırasında l M c . Donald's tarafından kollanılan 101 Dalmaçya- lı oyuncakları, Mc. Donalds'm satışlarım artırırken, oyuncakları üreten işçilere felaket getiriyor.Vietnam'da kumlu bulunan ve Disney Oyuncaklarını üreten Keyhinge Toy Co.'da çalışan işçiler prinç, sebze vb. yiyecekleri alabilmek için 12 saat çalışmak zorundalar. İşçilerin tek problemi düşük ücret de değil. Fabrikanın üretime başlamasını takip eden yıl 1872 işçinin Yaklaşık 700'ü kötü çalışma koşulları nedeniyle işten ayrıldı. Şubat ayında 25 işçi aseton zehirlenmesi yüzünden hastalandı. Bu olaydan 1 hafta sonra, şirket yönetimi-, yasadışı yollarla 200 işçiyi sebep göstermeksizin işten çıkardı.Bölge Çalışma Departma- nı'nın fabrikaya yaptığı teftişin ardından fabrika müdürü, bu tür teftişlerden vazgeçilmesini, aksi takdirde şirketin Vietnam'dan ayrılacağına dair açık bir tehditte bulunmuştur. Keyhinge In- dustrial Co.'nun, Çin'de de çeşitli fabrikaları bulunmakta ve buralarda da M c. Donald's için oyuncak üretimi yapılmaktadır. Bu fabrikalardaki çeşitli işçi

hakkı ihlalleri defalarca rapor edilmiş bulunmaktadır. Bu ihlaller, zorunlu çalışmanın 15 saatin üzerine çıkması, sağlıksız koşullarda haftada 7 gün çalışma yapılması vb.'dir, Ocak 1992'de Chi Wah Toy fabrikasındaki 23 işçi hastaneye kaldırılmış ve benzen zehirlenmesinden 3'ü ha: yatını kaybetmiştir.Uluslararası Oyuncak Sanayii Konsey'inin, geçen yıl Brezilya'da yapılan kongresinde onayladığı Evrensel Çalışma Şartnamesine rağmen, Çin'deki fabrikaların koşulları giderek ağırlaşmakladır. On ayrı fabrikada yapılan araştırma, asgari ücretten daha düşük bir ücret ödendiğini ve kefalet statüsündeki bir çalışma biçimiyle işçilerin bir depozit tuzağına düşürülerek, ücretlerinin bir bölümünün fabrikadaotutulduğuna ilişkin uygulamaların yapıldığını ortaya koymuştur. Bu fabrikalar, işçilerden yasadaki maksimum çalışma saatinin 2 ile 6 katı fazla bir çalışma talep etmektedir.ITGLW F (Uluslararası Tekstil, Konfeksiyon ve Deri İşçileri Federasyonu) Genel Sekreteri Neil Kearney, "Disney ve Mc Donald's gibi, imajlarını güçlendirmek için milyonlarca dolarlık reklam harcaması yapan şirketlerin, ürünlerini temel işçi hakları hükümlerine uygun bir biçimde üretme gibi bir sorumluluklarının da bulunduğunu" belirtti ve "Disney ve Mc Donalds'm bundan böyle 'Çalışma koşullan sorumluluğunun üreticilere ait olduğu' iddiasının arkasına saklanamayacaklarım" açıkladı. Genel Sekreter Neii Kearney "Bu sömürünün doğal bir sonucu olarak, Disney ve Mc Donald's müthiş karları ile sıralamanın başında bulunmakta ve, her iki şirket de faaliyetlerini aklamak ve bu faaliyete son vermek zorundadırlar" dedi.
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DİSK-AR/sözlük Hazırlayan 
Av. Necdet OKCAN

Ç O C U K  VE GENÇ İŞG Ü CÜ
Dünyada vc ülkemizde çocukluk ve gençlik çağım belirleyen hukuksal metinler, birbirinden farklı sınırlar tesbit etseler de, hepsi yaştan hareketle, çocukluk ve gençlik çağım îesbit etmektedirler.Avrupa Sosyal Şartı, 15 - 18 yaş arasım gençlik çağı olarak belirlerken, 15 yaşından küçükleri ço- ■ık olarak kabul etmekte- Uluslararası Çocuk darına Dair Sözleşme18 yaşına kadar her anı çocuk kabul etmek- dir. Çalışma Yaşının sı- ırlanmasma dair ILO  sözleşmelerindeki tanımlar ise, Avrupa Sosyal Şartı ile paralellik göstererek 15 yaşından küçükler için çocuk, 15 - 18 yaş arası için de genç kavramını kullanmaktadır.Bu tanımların ve yaş sınırlarının önemi, çocuk ve gençlerin çalışmalarının sınırlanmasında kendisini göstermektedir. Bu konudaki mevzuatımızı, anayasa, yasalar, tüzükler vc ülkemizce kabul edilerek usulüne göre onaylanmış uluslarlarası sözleşmeler oluşturmaktadır. Bu hukuksal metinlerin, çocuk işgücü açısından getirdiği düzenlemelere kısa kısa değineceğiz.

A N AYASA: Anayasanın 50.maddesi "kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz, küçükler ve kadınlar ile bedeni vc ruhi yetersizliği olanlar, çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar." hükmünü sevkederek, yönlendirici vc temel bir kaide koymuştur.

İŞ K A N U N U  (1475) : İş Kanunun 67.maddcsi, "15 yaşından aşağı çocukların çalıştırılmaları yasaktır. Ancak, çocukların sağlık ve gelişmelerine, okul veya mesleki eğitim vc mesleğe yöneltilme programlarına devamlarına yahut öğrenimden faydalanma kabiliyetlerine zarar vermiye- cck nitelikteki hafif işlerde 13 yaşını doldurmuş çocukların çalıştırılmaları mümkündür. Okula gidenlerin iş saatleri, okul saatlerine engel olmayacak şekilde düzenlenir ve ders saatleri 7.5 saatlik çalışma süresinin içinde saydır.” hükmünü sevk etmektedir.İş Kanunun 68, 69 ve 78. maddeleri de, 18 yaşını doldurmamış çocukların maden ocağı, kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altı ve su altı işler ile, gece ve ağır, tehlikeli işlerde çalıştırılmalarını yasaklamaktadır. İş Kanununun 80. maddesi ise, 13 yaşından 18 yaşına kadar çocukların herhangi bir işe alınmalarından önce belirli sağlık kuramlarından sağlık raporu almaları şartını getirmektedir.
ÇIRAKLIK VE MESLEKİ EĞİTİM KANUNU (3308): Btı kanuna göre, çırak olabilmek için 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak şartı bulunmaktadır.
U M U M İ H1FZ1SSIHHA K AN U N U  (1593): Kanuna göre, 12 yaşından küçük bütün çocukların her türlü sınai müesseseler ile maden işlerinde çalışmalarının yasak olduğu, 12-16 yaş arasında bulunan çocukların günde en çok sekiz sa

at çalıştırılabilecekleri, gece saat 20.00'dcn sonra çalışmalarının yasak olduğu, 18 yaşından küçüklerin dc, bar, kahve, gazino vc hamamlarda çalıştırılm ayacağı hüküm altına alınmıştır. Bunların dışında, Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü, Fazla Çalışma Tüzüğü, Çocuk İşçilerin Sağlık Muayenelerinin Yaptırılması Konusunda Yönetmelik ile Asgari Ücret Yönetmeliği dc, çocuk işçilerin, çalışma yerlerine , yaşına ve zamanına ilişkin çeşitli sınırlama ve düzenlemeler içermektedir.
ULUSLARARASISÖZLEŞMELER:A VR U PA  SO SY A L  ŞARTI :Çocukların vc gençlerin korunması hakkı başlığım taşıyan 7.maddesİ, 10 ayrı bölümde, çocukların ve gençlerin sağlık ve güvenliğinden, işin niteliğine ve zamanına göre belirlenen asgari çalışma yaşına kadar detaylı düzenlemeler içermektedir.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Ç O C U K  HAKLARI S Ö Z LEŞMESİ : Sözleşme, çalışan çocukların sosyal güvenlik haklarına ve konun- masma ilişkin düzenlemeler içermekte olup, sözleşme çocuğu, birey olarak, yaşla vc olgunlaşmayla gelişen ihtiyaçlara sahip bir varlık olarak tanımlamaktadır.
ULUSLARARASI ÇALIŞM A Ö R G Ü T Ü  (ILO) SÖZLEŞMELERİ: 15 sayılı Trimci vc Ateşçi S ıfatıyla Gemilerde İşe A lınacakların Asgari Yaşının Tesbitine Dair Sözleşme, 18 yaşından küçüklerin bu ' işlerde çalıştınlamayacağım

belirtmektedir.58 sayılı Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Y aş Maddinin Tcsbiti Hakkında Sözleşme, bu işlerde, 16 yaşın altında çocuk işçilerin çalıştırılm ayacağım  belirtmektedir.59 sayılı Sanayi İşlerine Alınacak Çocukların Y aş Sınırını Belirleyen Sözleşm e, 15 yaşın altındaki çocukların sınai işletmelerde çalıştınlamayacak- lan hükmünü sevk etmektedir. 77 sayılı Çacukların vc Gençlerin Sanayide İşe Elverişlilikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmalarına İlişkin Sözleşme, 1475 sayılı İş K anunumuzun 80 .maddesindeki hükümlerle pararlcllik arzetmektedir.115 sayılı İşçilerin İyonizan Radyasyona Karşı Korunması hakkında sözleşme, 16 yaşından küçük olan işçilerin, iyonizan radyasyona maruz kalabilecekleri işlerde çalıştm la- mayacaklanm içermektedir.123 sayılı Yeraltı Maden İşlerinde İşe A lm ada Yaş Hakkında Sözleşme, yeraltında çalıştırılacak işçilerin asgari yaşını 16 olarak belirlemektedir. 1475 sayılı İş Kanununun 68. maddesi ise, yeraltında çalışma asgari yaşını İS  olarak belirlemektedir.127 sayılı Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azam i Ağırlığı Hakkındaki Sözleşm e, 18 yaşından küçük genç işçilerin, ağır yüklerin bedenen taşınması işine verilmesinin sınırlandırılmasını, bu yüklerin azami ağırlığının erkek işçiler için kabul edilen ağırlıktan bariz ölçüde az olmasını düzenlemektedir.
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4
S o sya l G ü v e n lik  
SSK V erile riy le  Sosyal 
G üvenlik
SSK verileri, ülkem iz
deki sosyal güvenlik 
sisteminin çarpıklığını 
ortaya koymaktadır. 
Diğer bir çok gerçeğin 
yanı sıra, bölgeler ve 
cinsiyetler arası ada
letsizlikler bu verilerle 
gözler önüne seril
mektedir.

8
G ü n c e l
Refahyol'un M irası
ANASOL-D Hüküme
tinin "enkaz devral
dık" iddiaları kısmen 
doğru olsa da, bu ger
çek, bu enkazın en 
büyük mimarının 
ANAP olduğunu giz- 
leyemez. Refah Parti- 
si'nin bugünkü güce- 
ne ulaşmasının anah
tarı da burada yat
maktadır.

1 0
A sg ari Ü c re t  
Asgari Ü cretin  Ö n le 
nemeyen Düşüşü
1978'den günümüze 
asgari ücret, 1978'de- 
ki gerçek ücretinin 
hep altında gerçekleş-

miştir. U cuz emek po
litikaları halkı açlığa 
mahkum ederken, 
devlet asgari ücretten 
aldığı vergiyi sanayi
ciden alamıyor.

1 3
M ü c a d e le  T a r ih i
Şili işçi sınıfı tarihine 
geçen sayım ızda kal
dığımız yerden devam 
ediyoruz.

1 5
D o sy a
Çağdaş Barbarlık  ve 
Ç o cu k  Emeği
Globalleşmenin ni
metlerinden bolca 
bahsedildiği günü
müzde, dünya üzerin
de 200-250 milyon 
civarında çocuğun 
zorla çalıştırılıyor ol
ması globalleşmenin 
gerçek yüzünü ortaya 
koyuyor.
2 3
K ü re se lle şm e  
Finansal G en işlem e
den Finansal Küresel
leşm eye
"Sen çalışma paran 
çalışsın" sloganı ile 
gündeme gelen finan
sal işlemlerin önem 
kazanması olgusu, as
lında dünya ölçeğinde 
işleyen bir süreç.

2 6
İstihdam
G lobal Bir Sorun: İs
tihdam
2.4 m ilyar işgücünün 
bulunduğu bugünkü 
global ekonomide 
125 milyon resmi iş
siz var. Toplam 750 
milyon insan ya işsiz
dir, ya da eksik istih
dam edilmektedir.

2 9
K ad ın
Küreselleşm e C insiyet
Ayrım cılığ ını
Körüklüyor
Dünya "global bir kö- 
ye(!)" dönüşürken, ka
dınlara bu köyün kö
leliği rolü b içiliyor. 
Kadınların, özellikle 
çocuklu kadınların 
resmi işgücü piyasası
na katılmaları 1970
1990 arasında bir çok 
bölgede arttı. Ancak 
kadınlar hala karşılaş
tırılab ilir işlerde er
keklerden ortalama %
30 ve %  40 daha az 
kazanıyor.

3 0
Ç e v r e
Bilim  de Eurogold'a  
Ftayır D iyor
Köylüleri "bilimsel" 
olmamakla suçlayan

Eurogold'un bilimden 
ne anladığı ortaya ç ık
tı. "Türkiye'de Altın 
M adenciliği" konulu 
uluslararası bilimsel 
bir konferansta birara- 
ya gelen uzmanların 
anlattıkları köylüleri 
destekliyor.

3 1
D ü n y a d a n  
Küreselleşm e Çağının  
G rev le ri
Liverpool liman işçile
ri grevi ve UPS grevi, 
işçilerin küreselleşme 
karşı işçilerin direniş 
odakları oldu.

3 3
D ü n y a  T u ru
Dünya'da 1.3 m ilyar 
insan günde sadece 1 
$ ile yaşıyor.
İngiltere Hindistan'ı 
çocuk sömürüsüne 
son vermesi için zor
luyor
M c Donalds'ın "Afiyat 
Olsun" kampanyası iş 
çilere zehir oluyor 
Çocuk işçiliğine karşı 
küresel y ü r ü y ü ş —
3 5
S ö z lü k
Ç o cu k  ve G e n ç  
İşgücü
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