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Sunuş

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Dünya Özgür İşçi
Sendikaları Konfederasyonu'nun (ICFTU) üyesidir.

Dünyanın dört bir yanındaki 178 örgütte 120 milyon üyesi bulunan
ICFTU, kadın işçilerin toplumda, işyerinde ve sendikalarda sürdürdüğü
eşitlik mücadelesine katla veren, bu mücadelede aktif biçimde yer alan bir
örgüttür.
örgütün Kadın Komitesi, faal ve etkin bir çalışma yürütmektedir.
Görevi, genelde, kadınların yaşamlannı ve çalışmalarını etkileyen eko

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

çıkarlarım etkileyebilecek her alandaki politi.kalaruıın incelenip, geliştiril
mesiyle yükümlüdür.
Aynca yürütülen faaliyetler konusunda önerilerde bulunur.
Kadın Komitesi, kadın işçilerin bakış açısını ve çıkarlarını uluslararası

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

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

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

netim kurulu üyesi seçer.
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SENDİKALARIN VEULUSLARARASI
AİLE YILININ ROLÜ

ICFTU İŞ VE AİLE POLİTİKASI
GİRİŞ
ICFfU iş ve aile politikasının gelişmesi, 1994'ün Birleşmiş Millet

ler tarafından uluslararası aile yılı ilan edilmesiyle ilgili olarak Kadın
Komitesi'nin yürüttüğü tartışmalar bağlamında ele alınmıştır.
Pekçok sendikanın, aile ve sosyal sorunlar konusunda uzun erimli

politikaları vardır. Örneğin, aile politikası, uzun yıllardır, Avusturya,
Almanya ve İskandinav ülkeleri sendikalarının gayet kesin tanımladı
ğı bir kavramdır. ABD'deki AFL-CIO ailenin ve aile refahının sağcı
grupların tekelinde kalmasından kaygı duyarak, ailenin bir işçi sorunu
olduğunu ilan etti. İş ve aile sorunları ve aile haklan bildirgesi kam
panyası yürüttü. Aynca, pekçok ülkede, sendikaların başlıca rolü, aile
yi etkileyen öteki sorunlar hakkında politikalar geliştirmek kadar,
üyelerinin ve ailelerinin hayat standartlarını yükseltmektir.
Uluslararası aile yılı önerisinin çıkış noktası, kadın ve erkek arasın

da eşitliğin teşvik edilmesidir. Aileye en büyük ekonomik katkıyı ya
panlar, kadınlardır, ama yine de istihdam ve ücretlerde aynına uğrar
lar, iş ve aile sorumluluklarının çifte yükünü omuzlarında taşımaya
devam ederler. Pekçok ülkede sosyal destek hizmetleri son derece ye
tersizdir.

Bu ICFTIJ politika belgesi, kadınların çalışma hakkını bir kez daha
kabul eder ve aile sorumluluklarının daha adil paylaşılması gereğini
vurgular. -İster kadın ister erkek- işçilerin çalışmayı aile sorumluluk-

• • larıyla bağdaştınnasına imkan vermek üzere, hükümetlerin, işverenle
rin ve sendikaların benimsemesi gereken politika ve eylem için öneri
ler sunar. Aynca, uluslararası aile yılının hazırlanmasına ve hayata ge
çirilmesine sendikaların katılması için önerilerde bulunur. Özellik
le,uluslararası aile yılının işçilerin yararına olmasını sağlamanın bir
yolu olarak, hükümetlerin, ILO Aile Sorumluluğu Taşıyan İşçiler
Sözleşmesi'ni (no 156) onaylaması ve uygulaması için baskı yapmak
üzere, büyük bir sendikal kampanya yapılmalıdır.
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SON TRENDLER

Nüfus değişimleri
Son yıllarda, hem sanayileşmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan

ülkelerde, aile büyüklüğünü ve aile modellerini etkileyen pekçok nü
fus değişimi yaşandı. 1960'lann sonundan beri, sanayileşmiş ülkeler,
doğum oranının azalmasına tanık oluyor, sonuç olarak, nüfus düzeyle
ri ya aynı kalıyor ya da düşüyor. Doğum oranındaki bu azalma, evlilik
sayısındaki azalma, evlilik ve ilk çocuğun doğumu arasındaki sürenin
uzaması, boşanma sayısının artması gibi etkenlere paralel gerçekleş
mektedir. Evliliklerin sayısının azalmasına koşut olarak, evlilik dışı
doğan çocuk sayısında artış görülmektedir. Danimarka'da doğanların
%40'ı artık evlilik dışıdır. bu rakam Büyük Britanya için %25, Fransa
için %20'dir.
Ölüm oranında da önemli değişim gerçekleşmiştir. Günümüzde sa

nayileşmiş ülkelerde ortalama ömür 70 yaşın üzerindedir. Kadınlar
içinse 80 yaş civarındadır. Kadınlar, 75 ve daha büyük yaştaki nüfu
sun üçte ikisini oluşturmaktadırlar,
Gelişmekte olan ülkelerde, yüksek nüfus artış hızının sonucu, genç

lerden oluşan bakıma muhtaç nüfusun büyümesidir (bazı ülkelerde
nüfusun yansından fazlası, 15 yaşından küçüktür). Kırsal kesimden
kente göç ve ülkelerarası göç de önemli trendlerdir. Latin Ameri
ka'da, Asya'nın pekçok bölgesinde genellikle iş arayan kadın göç
menler, kırdan kente göç edenler arasında en büyük kesimi oluştur-

. maktadırlar; Afrika'da, özellikle Batı Afrika'da da, iç göç içinde ka
dın oranı artmaktadır. Özellikle erkeklerin iş bulmak için Güney Af
rika Cumhuriyeti'ne göç ettikleri Güney Afrika bölgesinde, aile reisi
kadın olan ailelerin sayısı artmaktadır.

Aile değişiyor
"Aile"yi tanımlamak kolay değildir. Genellikle, ailenin, her toplu

mun temel bir ögesi olduğu kabul edilir ancak yerden yere ve zaman
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içinde farklılaşan pekçok aile ve hanehalkı gruplaşması vardır. Her bi
rey, kendi ömründe, farklı aile durumları içinde bulabilir kendini.
Ailenin olumlu ve kapsamlı bir tanımı , farklı kültürel ve ulusal bağ

lamlardaki pek çok çeşitlenmeyi kapsamalı; bir ya da daha çok neslin
bir arada yaşadığı, her iki cinsiyetten insanları veya aynı cirisiyetten
insanları kapsayan çeşitli hane halkı tiplerini içemıelidir:
- Geniş aile
- Komünal aile
- Çekirdek aile
- "yeniden oluşturulan" (reconstituted'') aile
- Tek ebeveynli aile
- Tek kişilik hane.
Dünyanın pek çok kesiminde, geleneksel aile görüntüsü -ister çe

kirdek aile olsun ister geniş aile olsun- değişmektedir. İnsanlar daha
az evleniyorlar, daha fazla boşanıyorlar, tek ebeveynli ve kadın reisli
aileler de, tıpkı tek kişilik haneler gibi yaygın hale geliyorlar.

Sanayileşmiş ülkelerde, geleneksel çekirdek ailenin -bir hanede ya
şayan koca, karı ve çocuklar- tüm aileler içindeki payı azalıyor. Yeni
hane tipleri ortaya çıkıyor: "yeniden oluşturulan" aileler, tek ebeveyn
li aileler, tek kişilik haneler. Tek ebeveynli aileler, artık, tipile olarak,
sanayileşmiş ülkelerdeki çocuklu ailelerin %15'ini oluşturuyorlar.
ABD'de tüm çocuklu ailelerin yaklaşık dörtte biri, tek ebeveynli aile
dir. Kanada'da, tek ebeveynli aileler, artık, geleneksel iki ebeveynli
ailelerle aynı orana ulaşmış durumdalar (%16). Birleşik Krallık'ta, ço
cukların %13'ü, tek ebeveynli ailelerde yaşıyor. Tilin tek ebeveynli
ailelerin reislerinin, yaklaşık %85-90'1 kadın.

Sanayileşmiş ülkelerde, tek kişilik hanelerin sayısı da artıyor.
1980'li yıllarda bu tip haneler, Danimarka ve Federal Almanya Cum-

.huriyeti'ndeki tüm hanelerin %30'unu, Büyük Britanya'da dayakla
şık %25'ini oluşturuyordu. Gençler ve yaşlılar, büyük oranda kadın
dahil, bu kategorinin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Beş veya daha
fazla kişiden oluşan hanelerin oranı, pek çok ülkede %20'nin altına
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düşmüştür.
Kadın reisli haneler (tek yaşayan kadınlan, yalnız yaşayan anneleri,

boşanmışları ve dulları kapsar) artık, Avusturya'daki ve ABD'de top
lam hanelerin %30'unu, Norveç'te yaklaşık %40'ını oluşturmaktadır.
Bu oran, İsveç'te %50'nin üzerindedir.
Gelişmekte olan ülkelerde, geniş aile ve ortak hane hala önemini

korumakta, ancak, göç ve kentleşmeyle yaygınlığını yitirmektedir
Reisi kadın olan hanelerin oranı da artmaktadır. Aşağı Sahra Afrika
sı 'nın bazı kesimlerinde, hanelerin %43 'ünün reisi kadındır. Latin
Amerika ve Karayipler'de, kırsal kesimdeki tüm hanelerin %20-
25'inin reisi kadındır. Bu rakam, Jamaica ve Hindistan için %30, Ko
re, Singapur, Tayland, Bangaldeş ve Pakistan için %15-20'dir. Sierra
Leone'de tüm annelerin %60'ı evlenmemiş kadınlardır.

Kadınların işgücüne katılımı
Çalışan kadınların toplam çalışan nüfus içindeki oranı (işgücüne

katılım oranı), pekçok sanayileşmiş ülkede düzenli olarak yüksel
mektedir, öyle ki, artık erkeklerin işgücüne katılına oranına yaklaşma
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ya başlamıştır. Bu oranın İsveç'te, 2000 yılında. 25-54 yaş grubundaki
erkeklerin işgücüne katılım oranını aşinası öngörülmektedir. 35-54
yaş grubunun işgücüne katılım oranları, -evli kadınların ve bakımıyla
yükümlü olduğu çocukları olan kadırılann dahil olduğu gruptur- hızla
artmaktadır. Artık kadınlar, işgücü içinde daha uzun süre kalıyorlar.
Kadınların çalışması, çoğu kez, sadece geçici bir dönem doğum ne
deniyle kesintiye uğruyor. Çocuklu ve çalışmayan kadın, hızla istisna
haline geliyor.
Bununla birlikte, hala annelerin ve babaların istihdam oranlan ve

çalışma süreleri arasında farklılıklar var. Örneğin, 5 yaşından küçük •
çocuğu olan kadınların istihdam oranı, Danimarka'da %80'i aşkın,
ABD'de %60, Fransa ve Belçika'da %50-60 arası, Hollanda, Birleşik
Krallık ve İrlanda'da %30'dan az. Pek çok sanayileşmiş ülkede, çalı
şan yalnız annelerin oranı, %30-%70 arasında.
Bazı sanayileşmiş ülkelerde, geleneksel olarak işe başvuran insan

kaynağı olan gençlerin sayısının azalmasına bağlı olarak, vasıflı işgü
cü kıtlığı büyüyor. 1995'e kadar Birleşik Krallık'ta işgücünde gerçek
leşeceği öngörülen artışın %80'ini kadınlar oluşturmaktadır, Aynca,
istihdamın uzun dönemli ve yapısal olarak hizmetler sektöıüne kay
ması da kadınlardan yana bir etkendir. Bu yüzyılın sonuna kadar, İngi
liz işçilerinin çoğunluğunu kadınların oluşturacağı tahmin edilmekte
dir.
Gelişmekte olan ülkelerde, kadınların ücretli işe katılımı da artmak

tadır. Latin Amerika'da 1950 ile 1980 yıllan arasında kadın işgücü 10
milyondan 32 milyona çıkarak üç kat artmıştır. Ama, tipik olarak ka
dınların gerçekleştirdiği pek çok ekonomik faaliyet, istatistiklerde yer
almaz ve bu faaliyetlere olduğundan az değer verilir. Bir ailenin temel
mal ve hizmetlerini sağlayan başlıca kişi, çoğu kez kadındır. Hindis
tan'da aile gelirinin %50'sinden fazlasını kadın kazanmaktadır ve ka
dınların gelirinin büyük kısmı, yiyecek, giyim ve konut masraflarına
aynlmaktadır.
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Eğreti çalışma
Kadınların işgücüne katılımı, kadınların yaptıkları işlerin türleri yü

zünden erkeklerin işgücüne katılımından niteliksel bakımdan farklıdır.
Kadınlar, ucuz, esnek ve part tiıne işgücü kaynağı olarak. görülürler.
Çoğu kez, bu işlerde, meslek içi eğitim veya terfi beklenti.si veya sos
yal güvenlik yardımları yoktur. Pek çok kadın part time çalışır; çünkü
aile sorumluluklannın eşitsiz paylaşılması ve çocuk bakım imkanı
sağlanmaması yüzünden başka seçenekleri yoktur.
Sanayileşmiş ülkelerde part tiıne çalışan kadın sayısı 1978'de 27

milyonken,% 30 artış göstererek, 1987'de 35 milyona çıktı. Bu ülke
lerde her dört kadından biri part tiıne çalışıyor; bu oran bazı ülkelerde
% 45'e yükseliyor (Birleşik Krallık ve İsveç). Kadınlar part time çalı
şan işçilerin %62-90'ını oluşturuyor ve ağırlıklı olarak hizmetler
sektöründe çalışıyor.
Bütün ülkelerde annelerin part time çalışma oranları, babaların part

time çalışma oranlarından daha yüksek. Aynca, çocuklu kadınlar ara
sında part time çalışma, öteki kadınlar arasında olduğundan daha yay
gın. Büyük Britanya'da iki çocuklu, 20'li yaşlarının sonlarında bir ka
dın, çocuksuz bir kadından 9 yıl daha az tam gün çalışıyor. Ama, Da
nimarka'da, küçük çocuklu kadınların ortalama haftalık çalışma süre
si, haftada 34 saate çıktı; tam gün çalışma süresi ise 38 saat. Bu, ço
cuklarını büyüttükleri yıllar boyunca pekçok kadının çalışmayı sür
dürdüğü anlamını taşır. Küçük çocuklu annelerin istihdam düzeyleriy
le, çocuk bakımhizmetlerinin sağlanması arasında açık bir korelasyon
vardır. Danimarka'da, 3 yaşından küçük her üç çocuktan ikisi, kamu
sal olarak finanse edilen çocuk bakımhizmetinden yararlanmaktadır.

Yoksulluğun artması
Artık, hergün daha çok kadın, ekonomik zorunluluk yüzünden çalı

şıyor; ya evin geçimini sağlayan tek kişi olduğundan ya da ailenin ha
yat standardını sürdürebilmesi iki kişinin de çalışmasını gerekirdiğin
den. Dünyada hergün daha çok sayıda çocuğun geçimini sağlama so-
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rumluluğu kadınların omuzlarında; bazı ülkelerde bu oran üçte bir ve
ya daha fazla. Pek az ekonomik veya sosyal destek alan bu kadınlar,
kendilerinin ve çocuklarının geçimini sağlamakta ciddi güçlüklerle
karşı karşıyalar.
Pekçok ülkede, ''yoksulluğun kadınlaşması" denen gelişme görül

mektedir. Kadınların ortalama kazançları, erkeklerin ortalama kazanç
lanndan düşüktür. Kadınların iş imkanları, dar bir meslek ve işkolu
topluluğunda yoğunlaşmaktadır. Kadınlar arasındaki işsizlik oranlan,
erkekler arasındaki oranlardan daha yüksektir. Kadınların sadece ka
zançları daha düşük olmakla kalmaz; iş ve gelir güvenceleri de daha
azdır.

Yoksulluk, tek ebeveynli aileler, özellikle kadın reisli aileler arasın
da, yalnız yaşayan ebeveynli aileler arasında ve bir de çoğu kez asgari
gelire terkedilen yaşlı kadınlar arasında daha sık görülmektedir.
ABD'de, asgari ücretle tam gün çalışan, tek çocuklu bir anne, yoksul
luk düzeyine ulaşmaya yetecek geliri kazanamayacaktır. İş piyasası,
yalnız anneler için daha zorludur. Bu annelerin işe girebilmesi, başka
hertürlü etkenden çok çocuk bakım imkanı sağlanmasına bağlı olabi
lir. Çocuk bakım hizmetlerinin olmayışı veya çok pahalı oluşu, kadın
ların çalışabilecekleri saatleri sınırlamakla kalmayabilir, çalışmalarını
tamamen engelleyebilir. Gelişmekte olan ülkelerde, kadın harıe reisle
rinin ezici çoğunluğu, aileyi ve çiftliği birarada tutmaya çalışan kırsal
kesim kadınlarıdır veya marjinal sektörde geçimini sağlamaya çabala
yan kadınlardır.

Aile sorumluluklarının eşitsiz paylaşımı
Gelir getiren faaliyetlerdeki paylarının artmasına rağmen, kadınla

rın eviçindeki iş yüklerinde pek az değişiklik olmuştur. Kuzey Ame
rikalı bir baba 10 yaşından küçük bir çocuğun aileye yüklediği işin sa
dece beşte birini üstlenmektedir. Avusturalya'da gerçekleştirilen bir
zaman kullanma araştırması, çocuk bakımında kadınların erkeklerin
üç buçuk katı iş üstlendiklerini, bu oranın evişi yapma sözkonusu ol
duğunda dört kata çıktığını göstermiştir,
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Fransa'da, çalışan kadınlar evişi ve çocuk bakımı için her iş günü 3
saat 17 dakika harcıyorlar; bu süre, çalışan erkekler için 1 • saat 6 daki
ka. ABD'de de benzer süreler geçerli; bu ülkede çalışan kadınlar ço
cuk bakımı ve ev işi için 2 saat 59 dakika ayıruken, çalışan erkekler
54 dakika ayırıyorlar. Polonya'da kadınlar evişi dahil yılda 4800 saat
çalışıyorlar; erkeklerse sadece 3700 saat.
Kadırıların sırtındaki yük, pekçok kadının üçlü sorumluluk altında

ezildiği ülkelerde daha da·'"ağır.•Bunlar, ev sorumluluğu, tarımsal üre
tim ve ailenin geçiminin sağlanması için kayıtlı veya kayıtdışı ekono
mile sektördeki çalışma. Bangladeş'te bir kadının ortalama işgünü 9-
10 saattir. Bu kadının kocasının ortalama iş günü ise, 7-8 saattir. Bu
kadın, tarımda çalışma, eve su ve yakacak taşıma için 6 saat harcar;
kocası ise bu işlere 3-4 saatini ayırır. Kadının zamanının 2-3 saati
doğrudan doğruya çocuk bakımına, yemek pişirmeye ve öteki evişle
rine harcanır; kocasının bu işlere ayırdığı süre ise, 5 dakikadır.
Bazı işçiler için aile sorumluluğu, sadece çocukların bakımını değil,

ailenin yaşlı veya özürlü yetişkin üyelerinin bakımını da kapsar.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, aile biriminin desteğini yakın

ve uzak akrabaları kapsayacak şekilde genişleten güçlü bir gelenek
vardır. Bunalım, işsizlik, özürlülük, hastalık veya yaşlılık durumların
da birey aile ortamı içinde bakım güvencesine sahiptir. Geniş ailenin
çökmesine yol açan kentleşme eğiliminin büyümesiyle, bu aile des
tekleri de kesintiye uğramaktadır. Özellikle kentsel bölgelerde, kadın
lar, bakım hizmetleri açığını köprülemek için topluluğun sunacağı
desteğe daha çok ihtiyaç duyarlar. Gana'da yapılan araştırmalar, çalı
şan kadınların çalıştıkları süreler boyunca çocuklarına bakılması için,
çok büyük oranda annelerine veya kayınvalidelerine dayandıklarını
göstermektedir.

Dünyanın neresinde olursa olsun kadın sendika üyeleri, aile sorum
luluklarının eşitsiz paylaşılmasının, kadınların istihdama, sendikal ve
siyasi hayata tam katılmasının önündeki en büyük engel olduğunu
doğrulamaktadırlar.
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Sosyal destek hizmetleri ve sosyal yardımlar
Sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar, son 40 yılda ve asıl olarak sa

nayileşmiş ülkelerde yaygınlaştı. Ama pek çok ülkede son derece ye
tersiz ya da hiç yok. Kamu harcamalarında yapılan kısıntıların en bü
yük etkisi, kadınlar üzerinde görülür: hizmetler ve sosyal yardımlar
azalır,):adinıar işlerini kaybederler. Her kadının kendi evinde bu hiz
metleri sağlaması beklenir, ki bu da, onların gelir kazanma imkanları
nı azaltır.
Aynı zamanda da, sosyal hizmetlere talep artmaktadır. Yoksul ve

sosyal kurum ve yardımlara ihtiyacı olduğu halde bunlardan yararla
namayan insan sayısı artmaktadır. Toplam nüfus içinde yaşlıların mik
tarının artması, uzun dönemli bakım hizmetlerinin fınanse edilmesi ve
sağlanmasıyla ilgili kaygılara yol açmaktadır. Yaşlı kadınlar, bakıma
muhtaç nüfus içinde büyük bir oran oluşturacaktır. Sorumluluğun ka
mudan özel sektöre kaymasının bir yolu olarak hükümetler, gayrı res
mi bakımın önemini vurguluyorlar ve akrabalardan beklentiler artıyor
Pek çok durumda, yaşlılara evde bakanlar kadınlar oluyor.

Sosyal desteklerin yetersizliği, gelişmekte olan ülkelerde daha sert.
Çünkü bu ülkelerde yoksulluk, işsizlik, sağlık bozuklukları, eğitim
eksikliği ve düşük maliyetli konut bulunmayışı gibi ağır sorunlar var
dır.

Doğum izni
Son yıllarda, annelik korumasının gerekliliği ve sürekli bir gelir

kaynağı garantisi, giderek daha fazla kabul görmektedir. Dünyanın
her yanında, bunu sağlayacak yasalar, yönetmelikler ve toplu sözleş
melet benimsenmekte. Bu tavır büyük ölçüde, ILO'nun 103 no'lu
sözleşmesinden esinlenmektedir; gerçi sadece 24 ülke bu sözleşmeyi
imzalamıştır. Bu sözleşme, çalışan kadınlara, en azından 12 haftalık
annelik izninin sağlanmasını, bu izin sırasında kadırı1arın önceki ka
zançlarının en azından üçte ikisine denk bir nakit para ödenmesinı,
doğum izni sırasında kadın işçilerin işten atılamayacağını belirtir.
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ILO'nun 1984 yılında gerçekleştirdiği bir araştırma, dünyada do
ğum izninin ortalama uzunluğunun, 12-14 hafta arasında değiştiğini
göstermiştir,
Sadece sınırlı sayıda ülke, doğumdan sonra kadınların tekrar işe

dönme hakkını garanti etmektedir.
ABD hariç tüın sanayileşmiş ülkelerde doğum izni yasal bir hak

olarak vardır.
Pekçok Avrupa ülkesi, ILO standartlarının üzerinde sosyal hak ve

sosyal koruma sağlamaktadır.
Latin Amerika, Asya, Pasifik ve Afrika'daki pekçok ülkede doğum

izni süresince kadınları koruyan yasalar ve yönetmelikler yürürlükte
dir; çoğu durumda da tam ücret ödenir ve işten atılmaya karşı güven
celer vardır.
Ancak, pekçok gelişmekte olan ülkede, yasaların uygulanması bir

sorundur; özellikle özel sektörde ve tarımda çalışan kadınlar için. Kır
sal kesimdeki kadın işçilerin çoğunluğu, genelde çalışma yasalarının
özelde de annelik korumasının koruyucu şemsiyesinin dışında kalırlar.
Karısı doğum yaptığı sırada babanın işe gitmemesi şeklindeki baba

lık izni, pek az ülkede vardır ve süresi 2 günle 2 hafta arasında deği
şir. Doğum ve babalık izni hükümleri, çoğu kez evlat edinmiş ebe
veynlere de uygulanır.
Pek çok ülkede ebeveyn izni vardır. Ebeveyn izni, doğum izninden

sonraki dönemde çocuğa bakacak ana veya babanın izin kullanması
hakkındaki yasal hükümlerle sağlanır.
Ebeveyn izninin süresi, ülkeden ülkeye dikkate değer ölçüde değiş

mektedir. En iyi hükümler, İsveç'tedir.
Bu ülkede, ana veya baba 360 gün, gelirinin %90'ıyla ve artı 90

gün de asgari bir ücretle ebeveyn izni alabilir. Ancak pek az baba, bu •
izinden yararlanmaktadır. Pek çok ülkede, hasta çocukların bakımı
için kadınlar özel izin alabilirler; çoğu durumda bu, babalar için de
geçerlidir.
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Çocuk bakımı hizmetleri
Çocuk bakımı hizmetlerinin bulunmaması, kadınlar için başlıca

eşitsizlik nedeni olmayı sürdümıektedir. Kamusal olarak finanse edi
len, nitelikli çocuk balcım hizmetleri, az sayıda ülkede, ağırlıkla Batı
Avrupa ülkelerinde ve bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde vardır.
Belçika'da, 2 yaşından küçük çocukların% 20-25'i, 3-5 yaşlarında

ki çocukların % 95'i, devlet bakımevlerindedir; Danimarka'da bu ra
kamlar sırasıyla %44 ve %87'dir. Kanada'da lisanslı günlük bakım
yerleri vardır. Buralarda 0-17 aylık bebeklerin %8.7'si, 18-35 aylık
bebeklerin %13.8'i, 3-6 yaşındaki okul öncesi çağ çocukların
%31.3'ü bakılır. 1984'te, bakıma ihtiyacı olan 2 milyon çocuk bulun
duğu tahmin ediliyordu, fakat lisanslı günlük bakım merkezlerinde sa
dece 172.000 kişilik yer vardı. Yaklaşık 1 milyon 800 bin.8 milyon
çocuk, akrabaların, komşuların veya kurumlar dışında hizmet sunan
ların bakımına bırakılmıştı. Japonya'da sağlanan çocuk bakım hizmet
leri, ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. 5 yaşında veya daha küçük çocuğu
olan çalışan ana-babaların yarısı, kamuya ait veya özel günlük bakım
merkezlerinden yararlanmaktadır. Kalan yansı ise, bu hizmet olmadı-
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ğından ve maliyet ve nitelikle ilgili sorunlar yüzünden diğer yöntem
leri tercih etmek durumunda kalmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde,
kurumsal olmayan düzenlemeler daha yaygındır. Hindistan'da 33-34
milyon okul öncesi çağ çocuğun sadece %1 'i, kurumsal çocuk bakı
mından yararlanmaktadır. Yasalar, fabrikaların, madenlerin ve tanın
işletmelerinin çocuk bakım hizmetleri sağlamasını zorunlu kılar. Bu
da 50-55 bin çocuğukapsar. Özel gönüllü kurumlar da kreşlere destek
sağlamaktadır. 3 ve daha yukarı yaştakı çocuklar için okul öncesi
programlar, ihtiyacın %20'sini karşılamaktadır. Aynca, "seyyar kreş
ler" de vardır; bunlar günlük işçi olarak çalışan kadınların çocukları
için şantiye alanının yakınına kurulan bir çadırda veya kulübede hiz
met veren, küçük ölçekli çocuk bakım ı_nerkezleridir. Peru'da, okul
öncesi çağ çocukların %1 'inden daha azının düzenli çocuk bakım hiz
metlerinden yararlandığı tahmin edilmektedir. Senegal'de, mevsimlik
işçilerin çocuklarına, dönüşümlü olarak anneler bakmaktadır. Bütün
ülkeler için geçerli olan şey, çocuk bakım merkezlerinin büyük kent
merkezlerinde yığılması, kırsal bölgelerde ihtiyacın altında kalması
dır. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerdeki sendikalar, üyeleri için bir
hizmet olarak ve sendikaya daha fazla kadını üye yapmanın bir yolu
olarak çocuk bakım imkanlarını kendileri yaratmaktadırlar. Botswa
na'da banka ve sigorta işçileri; Fiji'de TUC, Tayland'da TTUC, Ma
lezya'da Plantasyon İşçileri Ulusal Sendikası, bu uygulamayı yapan
sendikalardan bazılarıdır. Bazı ülkelerde, işverenler, kadınlan tekrar
çalışma hayatına çekmek için çocuk bakım hizmeti, yardım veya fon
sağlamaya gönüllüdürler. Sendikalar için, bu, öteki koşulların bulun
maması durumunda çocuk bakım imkanlarını artırmanın bir yoludur.
Bu imkanlar, her zaman işyerindeki imkanlar olmazlar. Mesela, Hol
landa'da FNV, toplu pazarlık yoluyla işverenlerden çocuk bakım hiz
meti için fon sağlamayı görüşüyor; bu fonlar kamusal olarak finanse
edilen çocuk bakım merkezleriyle birleştirilecek. Çocuk bakımıyla
uğraşanların ezici çoğunluğu, kadındır. Bu işler, çoğu kez, düşük üc
retli, az sosyal yardımlı, düşük prestijlidir ve ilerleme olanakları dası
nırlıdır. Aynca, eğitimin içeriği bakımından mesleki eğitim genellikle
yetersizdir.
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İŞ VE AİLE POLİTİKASI
ICFTIJ politikasının dayandınldığı bazı kilit noktalar vardır:
- Kadınlar, çalışmayı ve aile hayatını çalışma hayatıyla birleştirme

yi, ekonomik bağımsızlığa sahip olmak ve kendilerini gerçekleştir
mek/zenginleştirmek için seçer;

- Kadınların çalışması; ekonomi için, toplum için ve ailenin refahı
için esastır;

- Pek çok ülkede, kadınların ekonomiye katılım oranı, erkeklerin
katılım oranına çok yakındır ve bu oran artmayı sürdürmektedir. An
cak, anneler, babalardan daha düşük oranda istihdam edilmektedir,

- Kadınların yaptıkları işler, erkeklerin yaptıkları işlerden niteliksel
bakımdan farklıdır. Çünkü, çocuk bakım imkanlarının sağlanmaması
yüzünden kadınlar giderek daha çok part time ve eğreti işe girmek zo
runda bırakılıyor;

- Geleneksel aile ve evlilik kavramları çözülüyor; pekçok çift ev
lenmiyor ve kadınlar evlilik dışında çocuk sahibi olmayı tercih edi
yorlar;

- Tüm haneler arasında reisi kadın olan hanelerin oranı büyük ve bu
oran artıyor (yalnız kadınlar, tek ebeveynli aileler, boşanmışlar ve dul
lar);

- Sayısı giderek artan dünya çocuklarının mutlak sorumluluğunu
kadınlar taşıyor;

- Reisi kadın olan haneler, özellikle yalnız annelerin oluşturduğu
haneler, en düşük gelir grubunda kalıyor ve toplumun öteki kesimle
rinden daha büyük yoksulluk içinde yaşıyor;

- Kamu hizmetlerindeki ve sosyal hizmetlerdeki kısıntıların ve ço
cuk bakım hizmetlerinin yetersizliğinin en ağır yükünü kadınlar taşı
yorlar;

- Çiftler arasında aile sorumluluklarının paylaşımı ender olarak de
ğişmiştir; kadınlar hala ev içi görevlerin ağırlıklı yükünü taşıyorlar.

-ıs-



Dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin onayladığı ve benimse
diği, çalışma ve aile alanındaki temel hale ve sorumlulukları dile geti
ren çeşitli uluslararası belge ve politika var; ILO'nun Kadınlara Karşı
Ayrımcılığın Tüm Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi,
(156 no'lu ), Aile Sorumluluğu Taşıyan Erkek ve Kadın İşçilere Eşit
İmkanlar ve Eşit Muamele Tavsiye Karan (No 165), Annelik Koru
ması Sözleşmesi (no 103), Kadınların İlerlemesi İçin Uzun Erimli
Stratejiler Nairobi Belgesi bunlar arasındadır. Sendikaların sonuna ka
dar desteklediği bu belge ve politikalar, bir uluslararası aile yılı için
de, aile politikalarının gelişmesi için de başlangıç noktası oluşturmalı
dırlar. Hükümetlere, bu uluslararası belgeleri onaylama yükümlülük
leri hatırlatılmalıdır.
ICFfU'nun da, çalışan kadınlar için politikaları ve programlan var

dır. Özellikle Çalışan Kadınların Halcları Bildirgesi, iş ve aile konu
sunda bir ICFTU politikası oluşturulması için başlıca esin kaynağı ol
muştur:

Bir sorun ve bir fırsat
Uluslararası aile yılı, kadınların aileye ve topluma yaptığı ekono

mile katkının kabul ve ilan edilmesi için ; kadın ve erkek rollerine yö
nelik tutumların değişmesi için; aile sorumluluklarının daha eşit pay
laşılması için; kadınlar ve erkekler arasında eşitliği teşvik etmenin bir
yolu olarak sosyal destek hizmetlerinin ve sosyal yardımların, özel
likle çocuk balcım hizmetlerinin sağlanması ve artırılması için; bükü
metlerin eşitlik konusundaki uluslararası belgeleri uygulaması için
ideal bir fırsattır.

İstihdam hakkı
1. Kadınların istihdam edilme hakkı, temel bir halctır. Tam istihda

mın sağlanması ve sürdüıiilmesi için her türlü çaba harcanmalıdır. Ka
dınların, ekonomik hayata tam erişmesi ve ücretli istihdam haklan her
ülkede kabul ve ilan edilmelidir. ILO'nun 111 no'lu sözleşmesine uy-
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gun olarak, her türlü ayruncılık ortadan kaldırılmalıdır. Özellikle de
işlere, mesleklere, eğitime, mesleki eğitime, işyerinde terfiye ve iş gü
vencesine erişimle ilgili olan ayrımcılıklar ortadan kaldırılmalıdır.
Erkeklerin ve kadınların görevleri arasında artık hiçbir keyfi aynın

yapılmamalıdır, bu aynın, ikili ücret yapısına yol açar.
2. Hükümetler, işverenler ve sendikalar, stereotip tutumların değiş

mesi, ayrımcılığın etkilerinin telafi edilmesi, kadınların işe, terfiye,
eğitim ve mesleki eğitim imkanlarından tam anlamıyla yararlanması
nın sağlanması amacıyla, pozitif ayrım programları uygulamalıdır.

Toplumda kadın ve erkek rolüne ilişkin tutumların değişmesi. .
3. Toplumun temel bir önceliği, kadın ve erkek rolleri bakımından

tutumların değişmesi olmalıdır.
Tutumların değişmesi, çocuğun sosyalleşmesinin (kadınlar ve er

kekler hem duygusal hem de maddi destek sağlayabilirler ve rolleri
birbirini tamamlar) başlangıcından itibaren eşitliğin kurulmasının teş
vik edilmesi için aile en uygun ve en mantıklı yerdir.

İşyerinde eşitlikle, ev içi sorumlulukların, ana-babalık sorumlulu
ğunun ve öteki sorumlulukların paylaşımı arasında yalcın bir karşılıklı
ilişki vardır.
Kadınların ilerlemesinin önemli sonuçlarından biri, erkeklerin, on

lan sağlıklı kişisel ve duygusal ilişki ve dışavurumlardan alıkoyan
rollerden özgürleşmesi olacaktır.
4. Eğitim sistemi de, tutumların değişmesi sorumluluğunu taşımalı;

derslerde ve kitaplardaki hatalı yaklaşımı çıkarmalı, kızlan geleneksel
olmayan mesleklere ve yeni işlere girmeye özendirmek suretiyle ste
reotiplerin değişmesinde de sorumluluk taşımalıdır.
Medya da, cinsiyetçi ve stereotiplere göre belirlenmiş dili bırakma

lı, kadınların işçiler olarak olumlu görüntülerini teşvik etmeli, erkek
leri baba olarak görüntülemelidir.
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Aile sorumluluklarının eşit paylaşılması
5. Hükümetler, ILO'nun 156 no'lu "Erkek ve Kadın işçilere Eşit

İmkanlar Ve Eşit Muamele: Aile Sorumluluğu Taşıyan İşçiler" sözleş
mesini onaylamalı, aile sorumluluğu olan ve istihdam hakkını kulla
nan ya da kullanmak isteyen kişilerin, ayrımcılığa maruz kalmadan bu
hakkını kullanabilmesini sağlayacak bir ulusal politika geliştirmelidir.

6. Aile sorumluluğu olan işçilerin özgürce istihdam ediline hakkını
kullanmasını, mesleki eğitim, ücretli eğitim izni, belirli bir süre işgü
cünün dışında kalan ana babalar için yeniden işe dönüş programlan
dahil istihdam koşullan bakımından ihtiyaçlarını karşılayacak önlem
ler benimsenmelidir.

Çalışma saatlerinin azaltılması
7. Çalışma programlan, dinlenme süreleri, tatiller bakımından daha

esnek düzenlemeler yapılması...
Bütün bunların, hiçbir gelir kaybı olmaksızın ve benzer koşullarla

aile sorumluluğu taşıyan işçilerin ihtiyaçlarına uyarlanması sağlanma
lıdır. Tıpkı bunun gibi, çalışma saatlerinin kısaltılmasını da sendikalar
işverenlerle görüşmelidir.

Doğum izni, ana-babalık izni ve aile izni
8. Annelik koruması, toplumun bir görevidir. Annelik korumasının

amacı, annenin ve çocuğun sağlığını ve refahını güvenceye almak, ka
dın işçilerin, çocuk dünyaya getirdikleri için ekonomik bakımdan ce
zalandınlmasını önlemektir.
Annelik koruması, hiçbir alanda ayrımcılık sebebi olmamalıdır.
9. ILO'nun 103 sayılı sözleşmesinde ve 95 sayılı tavsiye kararında

belirtilen asgari annelik koruması standartları, uygulanmalıdır. Yasala
rın ve toplu sözleşmelerin, bu standartların , sanayiye evde iş yapan
lar, part time çalışanlar, tarımda ve eviçi hizmetlerde çalışanlar dahil,
tüm çalışan kadınlara uygulanmasının güvence altına alınmasını sağ-
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layacak uygun adımlar atılmalıdır.
Çocuk doğuran çalışan kadına, doğum izni (bu süre en azından 12

hafta olmalıdır) süresince kaybettiği geliri karşılamaya yetecek mik
tarda telafi ödemesi yapılmalıdır.
Çocukları doğduğunda, babaların babalık izni alma hakkı olmalıdır.

Evlat edinmiş ana-babaların izinleri de aynı koşullara uygun olmalı
dır.

1O. Doğum ya da evlat edinme izninden sonra ana-babanın, üst sı
nın bir yıl olan bir süre için ana-babalık izni alma hakkı olmalıdır.

İstihdamlarına bağlı haklan, özellikle istihdam güvencesi, terfi
haklan, sağlık sigortası, emeklilik gibi sosyal yardımlar ve ilgili diğer
haklar kaybedilmemelidir. •

11. Ailevi nedenlerle işe gelmeme sürelerinin ücretli izin sayılması,
tüm işçiler için güvencelenrniş bir hak: olmalıdır.

Çocukların, birlikte yaşanan kişilerin, ana-babaların veya işçinin
bak:ırnına veya desteğine ihtiyacı olan öteki akrabaların hastalanması
veya sakatlanması durumunda , hem kısa dönemli hem uzun dönemli
izin alınabilmelidir.

12. Topluluğa sunulan bakım hizmetlerinin değeri, kamusal olarak
kabul ve ilan edilmeli ve sosyal hizmetlerde çalışan tüm işçilerin vasıf
ve ücretlerinin yükseltilmesi yoluyla doğru değerlendirilmelidir.
Bu, evde yaşlı veya özürlü akrabalarına bakmayı seçen veya bu ki

şilere bak:makla yükümlü olan kişilerin desteklenmesini de kapsamalı-
dır. •

Bu tip bak:ıcıların, eğer uzun süreli bir işe gitmeme durumları varsa,
işe dönme hakları da olmalıdır.

13. Tüın arıne babalara, anababalık hazırlığı ve eğitimine katılma
imkanı verilmelidir.
Babaların, çocuklanmn doğumunun hazırlıklarına katılmalarına

özel önem verilmelidir.
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Sosyal destek hizmetleri ve sosyal yardımlar
14.Sosyal politika kapsamında kalan faaliyet alanlan, talebin büyü

me potansiyeli taşıdığı alanlardır.
Bu alanlarda, karşılanmamış ihtiyaçlar varlığını sürdürmektedir,
Sosyal altyapının ve hizmetlerin sağlanması ve yaygınlaşması, yok

sulluğun kökünü kazıyacak, hayat standartlarını ve sosyal korumaları
artıracak, kadınların istihdam imkanlarını yükseltecek politikalarda
can alıcı bir rol oynar.

Sosyal altyapı, sosyal hizmet ve yardımlar alanında kamu harca
malan artınlmalı, anne-babaların ve çocukların ihtiyaçlarını karşıla
mak için kapsamlı destek mekanizmaları sağlanmalıdır.

15. Sağlık hizmeti, eğitim, yatılı bakım ve çocuk bakımı için yeterli
altyapı ve imkan sağlanmalıdır. •

16. Yaşlılar, hastalar ve küçük çocuklar için bakım ve hizmetlerin
iyileştirilmesi, istihdam yaratır, kadınların işe gitmesini mümkün kı
lan temel altyapıyı sağlar; bu da, tüm toplumun yararınadır.

17. Aile sorumluluğu taşıyan tilin işçilere sosyal yardımlar verilme
lidir.

Buna, asgari hayat standardını garanti etmek üzere verilen aile tah
sisatları ve öteki aile yardımları dahil edilmelidir.

18. Çocuk Haklan Bildirgesi ve Sözleşmesi ile doğumdan yetişkin
liğe kadarki dönemde çocukları korumak için özel önlemler getirmek
yoluyla çocuk haklarını yeniden değerlendiren öteki belgeler, bükü
metlerce onaylanmalıdır.

19. Tüm çocuklar, hayatta aynı imkanlara sahip olmalıdır. Aile tah
sisatları, yasal statü, sosyo-ekonornik sınıf veya ana babaların gelirin
den bağımsız olarak tüm çocukların hakkı olmalıdır ve asgari bir ha
yat standardını garanti etmelidir.

Çocukların, çocuk yuvasında bakılma hakkı da garanti edilmelidir.
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20. YaşWar, toplumun değerli üyeleri olarak olumlu açıdan görül
meli ve cinsiyet temelinde hiçbir ayrımcılığa uğramadan asgari hayat
standardını garanti etmeye yetecek miktarda emekli maaşı almalıdır.
Yaşlı kadınların gelir durumuna özel önem verilmelidir.
Çünkü yaşlı kadınlar, geçmişte uygulanmış ayrımcılığa bağlı deza

vantajların zararını çekerler, örneğin emekli aylıkları geçmişteki gelir
lerine göre belirlenmiştir. (Geçmişteki gelirleri de, ayrımcılığa uğra
yan tüm kadınlarınki gibi, erkeklerinkinden daha düşüktür.)

Çocuk bakımı
21. Düzgün nitelikli ve verimli çocuk bakım imkanlarının ve hiz

metlerinin sağlanması, çalışan ana-babalar için bir önkoşuldur.
Bu tip hizmetlerin sağlanması ve finansmanı, toplumun bir sorum

luluğu olarak kabul edilmelidir. Çocuk bakım imkanları ve hizmetleri
ne, aile sorumluluğu taşıyan tüm işçiler, parasız veya makul bir öde
me karşılığında ulaşabilmelidir; bu hizmetler, uzman yetkililerce sap
tanmış ve belirlenmiş standartları yerine getirmelidir, Tercihan, kamu
tarafından finanse edilmelidirler.

Başka türlü olamıyorsa, ülkenin durumuna bağlı olarak , diğer yol
lardan sağlanmalıdır; örneğin işyerinde, sendikalar veya işverenler ta
rafından sağlanabilir. İşverenler aynca, işçilere çocuk bakım yardım
ları verebilirler.

Sağlık hizmeti
22. Nitelikli sağlık hizmeti, özellikle anneler ve çocuklar için ilk

sağlık hizmeti, tüm ailelere kolektif temelde sağlanmalıdır.
23. Sosyal bakını ve sağlık hizmeti yaklaşımı, özellikle gelişmekte

olan ülkelerde bütünlüklü olmalı, mümkün en etkili hizmeti sağlamak
için yerel topluluğun imkanlarını kullanmalıdır. Buna, köy ve beledi
ye organları, kooperatifler, hükümet dışı örgütler dahildir.
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Aile planlaması
24. Kadınların, ailelerini planlama, özgürce anneliği seçme, bunları

uygulayabilmek için bilgiye, eğitime ve araçlara ulaşma hakkı ve im
kanı olmalıdır. Hükümetler, aile planlama bilgi ve hizmetlerini güç
lendirmelidir. Aile hayatı eğitimi, okullarda müfredatın bir parçası ol
malıdır.

Aile yasası
25. Kadınlara karşı, medeni hal, boşanma, evlilik yaşı, çocukların

bakımı, miras ve mülkiyet haklarıyla ilişkili tüm doğrudan ve dolaylı
ayrımcılığa son verilmelidir. Aynca, "aile reisi" gibi, geçim sağlayan
kişi rolünü asıl olarak erkeklerle sınırlayan terimlerin terkedilmesine
ve vergi sistemlerinde ve mali sistemlerde ayrımcılığa son verilmesi
ne de gerek vardır. Çocuk bakımı konusunda, çocuğun refahı önce
gelmelidir.
26. Aile üyeleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yardım et

mek için, aile danışma servisleri ve aile mahkemeleri kurulmalıdır.

SENDİKALARIN ROLÜ VE ULUSLARARASI AİLE YILI
;

Pek çok sendikanın, aile komiteleri, kadın komiteleri vs gibi temsili
yapılan aracılığıyla geliştirdiği uzun vadeli aile ve sosyal sorunlar po
litikaları vardır. Bunlar, istihdam, sağlık hizmeti, işyerinde eşitlik, do
ğum ve babalık izni, çocuk bakımı ve sosyal güvenlik gibi konularda
ki görüşlerini resmi kurumlara sunmak suretiyle üyelerininçıkarlarını
temsil ederler. Bazı ülkelerde sendikalar, iş ve aile konusunda öncü
kampanyalar düzenlediler. Kamu hizmetlerinin olmadığı bazı ülkeler
de de, üyelerine ve ailelerine bu hizmetleri sağlıyorlar (örneğin, ço
cuk bakım hizmeti, klinikler, yardım planları, tasarruf planları, tüketi
ci hizmetleri vs.) veya bu hizmetlerin sağlanmasını toplu sözleşme
görüşmelerinde işverenle görüşüyorlar. Pek çok ülkede, sendikalar,
sosyal yardımlarla ilgili sorunlarında üyelerine yasal hizmet sağlıyor.
Aynca işsizler için örgütler de kuruyorlar.
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Uluslararası Aile Yılı'nın gözetiminde sendikaların rolü çok önem
lidir. Ülke düzeyinde uluslararası aile yılının etkisini ve işçilerin sağ
ladığı yaran azamiye çıkaımak için hükümetler, faaliyetlerin planlan
masında, hazırlanmasında ve uygulanmasında sendikalara danışmalı
ve tümbu aşamalara sendikalar tamamen katılmalıdır.
Uluslararası Aile Yılı kapsamında aile konularıyla ilgili ulusal ko

miteler kurulursa, sendikalar bu komitelerde yer almalıdır.
Bu tip komiteler kurulmazsa, sendikalar, aile sorunları hakkındaki

görüşlerini açıklayacak kampanyalar düzenlemelidirler.
Özellikle, hükümetlerin ILO'nun 156 no'lu Aile Sorumluluğu Taşı

yan İşçiler Sözleşmesi'ni onaylaması ve uygulaması için baskı oluştu
racak büyük bir kampanya düzenlenmesi, uluslararası aile yılının göz
lenmesinin uygun bir yolu olur -hem kadın hem erkek işçilerin yararı
na olur.
Uluslararası Çalışma örgütü, Uluslararası Aile Yılı'nın faaliyetleri

ne tam anlamıyla katılmalıdır.
ICFrU İş ve Aile Politikası'nın, Uluslararası Aile Yılı'na sendika

ların katılımı için bir rehber olması amaçlanmıştır ve yaygınlıkla da
ğıtılmalıdır.
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