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Almanya’da savaş karşıtla-
rı her yıl Paskalya’da düzen-
ledikleri gösteri ve yürüyüş-
lerde savaşa ve silahlanma-
ya dikkat çekerken, bu ala-
na ayrılan bütçenin sağlık, 
eğitim ve bilimsel araştırma-
lar gibi alanlara ayrılan büt-
çeden kat be kat fazla oldu-
ğuna dikkat çekiyorlar. Son 6 
yıl kıyaslandığında bunun ne 
kadar doğru olduğu açık ola-
rak görülüyor.  SAYFA 3

‘Hasta ve çalışanların 
korunması piyasaya 
bırakılamaz’

Değişik mesleklerden has-
tane çalışanları Hamburg 
Senatosu’ndan çalışan ve 
hastaların korunmasını ta-
lep ediyor. Hamburg Hasta-
ne Hareketi’nden Pauli S. ile 
hastanelerdeki mevcut du-
rum hakkında konuştuk. 
SAYFA 5

Koronadan önce,  
koronadan sonra
Koronavirüs tek tek insanla-
rı, kentleri ve koca koca ül-
keleri olağandışı bir noktaya 
savurdu,  hayatımızın seyrini 
değiştirdi. Ve şimdi hepimiz 
bir yandan kaygı bir yandan 
umutla, korona krizininin so-
na ermesini, ‘normalleşmeyi’ 
bekliyoruz. Peki ama nedir 
‘normal’ olan?  SAYFA 24
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IN DIESER AUSGABE

Der Coronavirus hat für die Menschen 
und ganze Staaten eine Ausnahmesituati-
on geschaffen und unsere Lebensabläufe 
und unseren Alltag komplett verändert. 
Ängstlich aber auch hoffnungsvoll erwar-
ten wir nun alle das Ende der Coronakrise 
und die Rückkehr zur „Normalität“. Aber 
was ist eigentlich „normal“? SEITE  2

Solidarität in Zeiten von Corona
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Soll mal einer sagen, dass es 
zu Corona-Zeiten keine guten 
Nachrichten gebe. Die Bundes-
regierung ermöglicht trotz einer 
Einreisesperre die Einreise von 
40.000 Saisonarbeitern, vorrangig 
zur Spargelernte. 
Zuerst Sturmtief Sabine, die uns 
ein Wochenende das Leben ver-
saute, weil keine Bahn mehr fuhr. 
Dann die doofe Corona, die uns 
entsozialisierte für Wochen und 
Monate, uns zwang mit Kindern 
und Familie abzuhängen, in 
Kurzarbeit oder unbezahlten Ur-
laub zu gehen und den Sommer-
urlaub abzusagen. Wo wären wir 
gelandet, wenn nun auch noch 
kein Spargel auf dem Teller ge-
landet wäre? Wir grausam wäre 
die Welt geworden?
Da sind wir der Bundesregierung 
dankbar, dass sie gravierende 
Massnahmen ergriff, um für eine 
gesunde Mahlzeit zu sorgen. 
An Zynismus  ist dieses Verhal-
ten nicht mehr zu überbieten. 
Noch vor wenigen Wochen be-
schlossen die Regierungsparteien 
mit Teilen der Opposition, dass 
wegen Corona und Infektions-
schutzgründen keine Flüchtlinge 
aus Griechenland aufgenommen 
werden können. Man muss halt 
Prioritäten setzen. 
Ebenfalls muss man betonen, un-
ter welchen sklavischen Bedin-
gungen die Saisonarbeiter hier 

in Deutschland vergütet werden; 
oftmals wurde nicht mal der ge-
setzliche Mindestlohn von 9,35 
Euro bezahlt und bei mindestens 
17 % aller Unternehmen im Jah-
re 2018 wurden viele Erntehelfer 
als Schwarzarbeiter mit wenigen 
Rechten beschäftigt.
Diese Doppelmoral ist aber nicht 
eine Fehlentscheidung von Regie-
renden, sondern tief verwurzelt 
im System. Diese Bankrotterklä-
rung ist ein Bankrott der kapita-
listischen Wirtschaftsweise. Das 
banale Beispiel der Spargelernte 
zeigt uns deutlich vor Augen, 
wessen Interessen hier vertreten 
werden. Die Regierung beschloss 
über Nacht und Nebel 600 Mrd. 
Euro Soforthilfe für Konzerne, 
während bei Tarifverhandlungen 
für den „systemrelevanten“ öf-
fentlichen Dienst, zu dem auch 
Krankenhäusern zählen, immer 
das nötige Kleingeld fehlte. Es 
wurde in der Bildung, in der Kin-
der- und Altenversorgung, im 
Gesundheits- und Sicherheitsbe-
reich kaputtgespart, wo es nur 
ging, während den Konzernen, 
ihren Eignern und Aktionären 
jegliche Freiheiten und Rechte 
gegeben wurden, Angestellte bis 
zum Mark auszusaugen.
Allein dieser Zynismus sollte aus-
reichen, um dem System ein Ende 
zu bereiten. 

Hurra, der Spargel 
ist gerettet!

Die Solidarität während der Coronakrise tritt 
verstärkt in den Vordergrund: An die Älteren in der 
Gesellschaft denken, Einkaufshilfen für die Kranken 
anbieten,  Medikamente holen oder Hilfebedürfti-
gen die Hand reichen. Solidaritätsinitiativen brach-
ten erneut das wichtige Gefühl der Solidarität in 
die Gesellschaft. SEITE 2

BÜTÇE SAĞLIĞA DEĞİL
SAVAŞA GİDİYOR

TÜRKİYE

Çelişkiler ertelenir mi?
Alman Sendikalar Birliği (DGB) ve Alman İşverenleri Birliği (BDA), 13 
Mart 2020’de yayınladıkları bir bildirgeyle Koronavirüsü salgını döne-
minde “ortak sorumluluklarını” öne çıkardılar. Açıklamada “sosyal or-
taklar için, korona krizinde ortak sorumluluğun farklılıklardan daha 
önemli olduğunu” vurguladılar. SAYFA 8

Capital first!
Almanya’da federal, eyalet ve ye-
rel düzeyde hazırlanan kurtarma 
paketlerinin hacmi 1,37 trilyon Euro 
oldu. Scholz, “Olanaklarımız sınır-
sız” diyor. Anlaşılan krizin faturası 

daha büyüyecek. SAYFA 9
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Paskalya yürüyüşleri sizin için ne 
ifade ediyor?
Paskalya yürüyüşleri (Oster-
marsch), 60 yıldır silahlanmaya ve 
atom silahlarına karşı her yıl dü-
zenlenen, geleneksel bir barış ha-
reketidir. Ben 50 yıl önce henüz bir 
öğrenciyken ilk defa 1968-1969 yıl-
larında Ostermarsch’a katılım çağ-
rıları yapan diğer öğrencilerle iliş-
ki kurmuştum. Ancak o dönem-
lerde yürüyüşlere katılmamıştım. 
1980’li yıllardan sonra düzenli ola-
rak katılmaya başladım. Uzun yıl-
lardır Oberbergischen Kreis’da 
Ostermarsch’ın hazırlanmasına ka-
tılıyorum.
1980’li yılların sonunda, barış hare-
ketinin baskısı sonucu ABD ve Sov-
yetler Birliği arasında yapılan anlaş-
ma, atom silahları tehlikesini biraz 
da olsa azaltmış oldu. Şimdi, yeni 
bir silahlanmaya yol açacak önemli 
sözleşmeler gündemde. Buna karşı 
ve elbette ülkemizde ve NATO ül-
kelerindeki çılgın silahlanma ve mi-
litarizme karşı sesimizi yükseltme-
liyiz. Bu nedenle Ostermasch öne-

mini koruyor.

Bir “Ostermarsch kültürü” oluştu-
ğundan söz edebilir miyiz?
Evet. Oberberg’de birçok insan için 
cumartesi günü Ostermarsch’a ka-
tılma gerekliliği tartışmasızdır. Fa-
kat bu gelenek, barış hareketi içinde 
yer almamış olanları, taleplerimize 
sempati duysalar dahi, eylemlere 
katamama tehlikesini beraberinde 
getiriyor. Geçtiğimiz yıl öne çıkar-
dığımız talep, “Silahlanma yarışını 
değil iklimi koruyun” olmuştu ve 
şimdi Ostermarsch 2020’de “Friday 
for Future” (Gelecek için Cuma) ey-
lemcilerini de kazanmak olacak. Ya-
ni oluşan “Ostermarsch kültürü”nü 
olduğu gibi korumak yerine, başka 
insanları da dahil etmek için çaba 
göstermek gerekiyor.

Son yıllardaki katılımları nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? Sizin için tat-
min edici mi?
1980’li yıllarda Oberberg’de yüz-
lerce kişi düzenli bir şekilde ka-
tıldı. 2000’li yıllarda katılım düş-
tü. Son yıllarda yürüyüşlere katı-
lım yeniden arttı. Mitinglere katı-

lım biraz daha fazla oldu. Birkaç yıl 
Siegen ve çevresinden de katılımlar 
oluyordu.  2018 yılından itibaren 
Sigen’de de ayrı Ostermarsch yürü-
yüşleri düzenleniyor. Bu sevindiri-
ci bir durum. Bu nedenle bizim ka-
tılımda azalma olmaması ise ayrıca 
sevindirici. 
Ancak atom silahlarının olmadı-
ğı ve dolayısıyla Ostermarsch’lara 
gerek olmadığı zaman ben şahsen 
tatmin olabilirim. O zamana kadar 
uzun soluklu bir mücadele bekliyor 
bizi.

Bu yıl korona salgını nedeniyle 
yürüyüş ve mitingler iptal edildi. 
Başka hangi etkinlikler planlanı-

yor?
Ostern dönemindeki aktivitelerimi-
zi internete kaydırmayı deneyece-
ğiz. Barış hareketi daha önce plan-
lanan etkinliklerde yapılacak ko-
nuşmaları, yayınlamak üzere top-
luyor. Biz de Oberberg olarak bu-
na katılıyoruz. Yerel basın üzerin-
den de katılımlarımızı duyuraca-
ğız. Elbette mümkün olduğu za-
man tekrar sokaklarda olacağız. 
Şimdi yapamadıklarımızı 1 Eylül 
Dünya Barış Günü’nde tekrarlama-
yı planlıyoruz. Bu yıl Hiroşima ve 
Nagasaki’ye atom bombası atılma-
sının 75. yıl dönümü olması nede-
niyle anlamlı.

Uzun soluklu bir mücadele bizi bekliyor
Emekli öğretmen, savaşa, silahlanmaya, ırkçılığa ve faşizme karşı mücadele eden aktivist Gerhard Jenders, geleneksel Paskalya yürüyüşlerine (Ostermarsch) dair sorularımızı 
yanıtladı. Geçmişten günümüze savaşa ve silahlanmaya karşı eylemleri değerlendiren Jenders, bu yıl yapılacak eylem ve etkinlikleri anlattı.



Almanya’da savaş karşıtları her yıl 
Paskalya’da düzenledikleri göste-
ri ve yürüyüşlerde savaşa ve silah-
lanmaya dikkat çekerken, bu ala-
na ayrılan devasa bütçenin sağlık 
ve eğitim gibi temel alanlarda ay-
rılan bütçeden kat be kat fazla ol-
duğuna dikkat çekiyorlar. Hatta, 
örneğin, Köln’de geçen yıl merke-
zi tren istasyonunun arkasında ya-
pılan Paskalya mitinginde olduğu 
gibi, bir tanka, bir deniz altına, bir 
savaş uçağına harcanan parayla ne 
kadar hemşirenin, hasta bakıcının 
maaşının verilebileceği ya da ne ka-
dar sağlık araç gerecinin alınacağını 
somut olarak anlatıyorlar.
Bu yıl koronavirüs nedeniyle Pas-
kalya yürüyüş ve mitinglerinin es-
kisi gibi yapılması pek mümkün 
değil. Çünkü, koşullar buna imkân 
vermiyor. Ancak, buna rağmen sa-
vaş karşıtları bu yıl da Paskalya’da 
başta sosyal medya olmak üzere de-
ğişik mecraları kullanarak aynı ger-
çekleri anlatmaya devam edecekler. 
Çünkü, koronavirüsün ortaya çı-
kardığı en önemli gerçek, ülkelerin 
milyarlarca euroya mal olan tankla-
ra, toplara, savaş uçaklarına değil, 
sağlık araç-gereçlerine, hastanelere 
ve sağlık personeline ihtiyaç duy-
duğudur. Virüse karşı verilen sa-
vaşta ordunun elindeki modern si-
lahların hiçbirinin işe yaramadığı 
artık ortada. Dolayısıyla insan ha-
yatını kurtaracak olan, kullanıldı-
ğında başka insanların canını alan 
silahlar değil, modern sağlık cihaz-
ları ve sağlık personelidir. Bir baş-
ka deyişle, insanlığın koronavirüs-
le müdadele ettiği bu büyük sava-
şın ön cephesi hastaneler, ön cephe-
de savaşanlar ise sağlık emekçile-
ridir. Virüse yakalanan modern si-
lahlı donanmaları, orduları da bu 
emekçiler kurtaracak.

DÜNYAYI ELE GEÇİRMEYE  
ÇALIŞANLAR VİRÜSLE SAVAŞI 
NEDEN KAYBETTİ?
Hep dünya üzerindeki emperya-
list paylaşım savaşlarına göre ken-
dilerini programlayan emperyalist-
kapitalist devletlerin “virüsle 
savaş”ta ne denli çaresiz hale gel-
diklerine son birkaç aydır hep bir-
likte tanıklık ediyoruz. Bunun başlı-
ca nedeni elbette savaşa ve silahlan-
maya ayrılan devasa bütçelerin ya-
nında sağlık, eğitim, bilimsel araş-
tırma gibi herkesin hayatını yakın-
dan ilgilendiren temel alanların ta-
li, yani kar getirmeyen alanlar ola-
rak  görülmesidir. Çünkü, Alman-
ya gibi büyük ülkelerin asıl derdi, 
dünyadaki zenginliklere, pazara 

hakim olabilecek savaş aygıtına sa-
hip olmaktır. Bunun için sürekli te-
mel alanlardan kısıtlamalar yapıla-
rak, savaş ve silahlanmanın başını 
çektiği “savunma” alanlarına bütçe 
aktarılıyor.

SİLAHLANMAYA AYRILAN BÜTÇE 
SÜREKLİ ARTIRILDI
Bunun içindir ki, Almanya’da savaş 
karşıtı örgüt ve inisiyatiflerin son 
yıllarda en çok dikkat çektiği alan-
ların başında silahlanma geliyor. 
Örneğin 2014’te “savunma” adı al-
tında savaş ve silahlanmaya ayır-
dığı bütçe 32 milyar euro iken, bu 
miktar 2020’de tam 45 milyar euro-
ya çıkarıldı. Bu miktar toplam büt-
çenin yüzde 12’sine denk geliyor, 
ki bu ikinci büyük oran. Bununla 
da kalınmazken, 2024’de kadar he-
def olarak 70 milyar euro belirlen-
miş durumda. NATO’nun üye ül-
kelere dayattığı Gayri Safi Yurti-
çi Milli Hasıla’nın (GSYİMH) yüz-
de 2’sini “savunmaya” ayırma ka-
rarına uyan Almanya, kimi zaman 
itirazlarda bulunsa da bunu yerine 
getireceğinin taahhüt etmiş durum-
da. 2014’teki bütçede sağlık bakan-
lığı alanına ayrılan miktar ise 10,05 
milyar euro iken, bu 2020’de 15 mil-
yar euroya yükselmiş görünüyor. 
Ancak toplam bütçe içinde ayrılan 
oranlar kıyaslandığında fark açık 
olarak görülüyor. 2014’teki toplam 
bütçe 296,5 milyar euro iken bunun 
içinde sağlığa düşen pay yüzde 3,7, 
“savunmaya” ise yüzde 11 düşü-
yordu.
Tablo sonraki yıllarda bütçe art-
makla birlikte sağlık ve eğitim alan-
larına ayrılan bütçenin aslında çok 
da değişmediğini gösteriyor. Top-
lam bütçe 2014’te 296 milyar eu-
ro iken 2020’de 359,9 milyar euro-
ya çıkıyor. Altı yıl içinde gerçekle-
şen 60 milyardan fazla artışta sağlı-
ğa 3, eğitim ve bilimsel çalışmalar-
da 4 milyar euroluk artış düşüyor. 
Aynı zaman zarfında tek başına as-
keri alandaki harcamalar için ayrı-
lan bütçede ise toplam 13 milyar eu-
roluk artış gerçekleşiyor. Bu da büt-
çedeki büyümenin asıl olarak silah-
lanmaya yaradığını gösteriyor.
Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise bu 
yıl için (2020) yapılan bütçede sağlı-
ğa ayrılan payın 2019’da göre yüz-
de 4 azalıyor olması! Aynı süre için-
de “savunmaya” ayrılan bütçe ise 
4,3 artıyor. Sadece 2019 ile 2020 yıl-
ları arasında bir kıyaslama yapıldı-
ğında bile sağlıktan yapılan kesinti-
lerin askeri harcamalara gittiği net 
olarak görülebilir. Benzer bir du-
rum eğitim ve bilimsel araştırmalar 

için de geçerli. Bu alanlar için ayrı-
lan bütçede de yıllar boyunca cid-
di bir değişiklik meydana gelmiyor.

SAĞLIK SİSTEMİ GÖSTERİLDİĞİ 
GİBİ İYİ DEĞİL
Koronavirüs vakaları ve ölüm oran-
larına bakıldığında Almanya özel-
likle ölüm oranının düşük olması 
nedeniyle dikkat çeken ülkeler ara-
sında yer alıyor. 6 Nisan itibariyle 
toplam koronavirüs vaka sayısı 100 
bini geçti. Vaka sayısı açısından Al-
manya ABD, İspanya ve İtalya’dan 
sonra dördüncü ülke. Ölüm sayı-
sı ise sözkonusu tarihte 1584 olarak 
kayıtlara geçti. Diğer ülkelerle kı-
yaslandığında bu rakam düşük gö-
rünüyordu. Ancak bunu tek başı-
na Almanya’daki sağlık sisteminin 
diğer ülkelerden çok iyi olduğuy-
la şeklinde açıklamak doğru sayıl-
maz. Ölüm oranının azlığı asıl ola-
rak çok sayıda test yapılmış olma-
sı ve halkın önlemlere dikkat etme-
siyle ilintili. 
Dahası Almanya’daki sağlık siste-
minin kapasitesinin sınırlı olduğu 
hükümet yetkilileri tarafından de-
falarca dile getirildi ve özellikle sis-
temi zorlayacak bir hızda virüsün 
ilerlemesinde dikkat edildi. Hal 
böyle olunca çoğu zaman hastane-
de kontrol altında tutulması gere-
ken hastalar bile eve gönderildi.
Özellikle personel yetersizliği son 
yılların en çok dikkat çeken konula-
rın başında. Der Spiegel’in iki hafta 
önde OECD verilerine dayandıra-
rak verdiği habere göre Almanya’da 
2014’te 9 bin 800, 2016’de 13 bin 600, 
2019’da 17 bin hasta bakıcı açığı 
vardı. Bu açıktan ötürü Almanya’da 
hasta bakıcı başına 13 hasta dü-
şüyordu. Bu sayı İngiltere’de 8.6, 
İsviçre’de 7.9, Hollanda’da 6.9, 
ABD’de ise 5.3 idi.
Benzer bir durum bugün hayat kur-
tarma açısından büyük bir önem ta-
şıyan yoğun bakım yatağı için de 
geçerli. Koronavirüs başladığın-
da Almanya’da 28 bin olarak açık-
lanan yoğun bakım yatağı sayısının 
en son 40 bine çıkarıldığı açıklandı. 
Son artırmadan önce yapılan kıyas-
lamada Almanya’da her 100 bin has-
taya 29 yoğun bakım yatağı düşer-
ken, bu sayı İtalya’da 13, Fransa’da 
12, İspanya’da 10, İngiltere’de 7, 
Portekiz’de 4 olarak kaydedilmiş. 
(Der Spiegel, NR 13)

ORDUDAN ALINSIN, SAĞLIĞA VE 
EĞİTİME VERİLSİN!
Veriler Almanya’nın sağlık, eğitim, 
bilimsel araştırmalar ve sosyal alan-
lardan keserek askeri alanlara bütçe 

ayırdığını somut olarak gösteriyor. 
Koronavirüsle savaşta halkın yaşa-
mı ve sağlığı için asıl önemli olanın 
askeri harcamalar değil, sağlık ala-
nına daha fazla bütçe ayırmak ol-
duğunu bir kez daha gösterdi. Bu 
nedenle daha fazla hastanenin açıl-
ması, daha fazla personelin işe alın-
ması, daha fazla yoğun bakım ya-
tağının alınması için mücadele bu-
gün her zamankinden daha büyük 
önem kazanmış durumdadır. 

Silahlanmaya değil sağlığa daha faz-
la bütçe imza kampanyasını destekleye-
lim: https://www.friedenskooperative.
de/gesundheit-statt-ruestung
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PARA SAĞLIĞA DEĞİL SAVAŞA GİDİYOR
Koronavirüs: 

2014
Toplam Bütçe: 296,5 milyar euro
Savunma: 32 milyar euro (%11)
Sağlık: 11,05 (%3,7)
Eğitim: 14,05 (%4,7)

2015
Toplam Bütçe: 299 milyar euro
Savunma: 32,97 milyar euro 
(%11)
Sağlık: 12,04 (%4)
Eğitim: 15,7 (%5,2)

2016
Toplam Bütçe: 316 milyar euro
Savunma: 34,3 milyar euro 
(%10,8)
Sağlık: 14,6 (%4,6)
Eğitim: 16,4 (%5,2)

2017
Toplam Bütçe: 329 milyar euro
Savunma: 36,6 milyar euro 
(%11,1)
Sağlık: 15,1 (%4,6)
Eğitim: 17,6 (%5,3)

2018 
Toplam Bütçe: 343 milyar euro
Savunma: 38,5 milyar euro 
(%11,2) (2017’ye göre %4 artış)
Sağlık: 15,21 (4,4) +0,2
Eğitim: 17,62 (5,1) + 0,2

2019
Toplam Bütçe: 359 milyar euro
Savunma: 42,9 (12,5) (2018’e göre 
% 11,4 artış +)
Sağlık: 15,3 (4,3) +0,4
Eğitim: 15,1 (5,1) +3

2020
Toplam Bütçe: 359,9 milyar euro
Savunma: 45,1 (%12,5) (2019’a 
göre %4,3 artış)
Sağlık: 15,4 (%4,3) -4,7
Eğitim: 18,3 (5,1) + 0,1

Yıllara göre kıyaslama
Veriler Almanya’nın sağlık, eğitim, bilimsel araştırmalar ve sosyal alanlardan keserek askeri alanlara 
bütçe ayırdığını somut olarak gösteriyor. Koronavirüsle savaş, halkın yaşamı ve sağlığı için asıl önem-
li olanın askeri harcamalar değil, sağlık alanına daha fazla bütçe ayırmak olduğunu bir kez daha gös-
terdi.



Son iki gündür Alman basınında dik-
kat çeken haberlerin başında Alman 
ordusunun (Bundeswehr) İtalya ve 
Fransa’daki koronavirüs hastalarını 
Almanya’ya getirdiği geliyor. Örneğin 
dün Welt gazetesinde yer alan habere 
göre, pazar günü İtalya’da kronavirü-
sün merkezi haline gelen Bergamo ken-
tine uçan orduya ait Airbus A310 Me-
dEvac özel uçağı 12 koronavirüs hasta-
sı İtalya vatandaşını Almanya’da getir-
miş. Hastaların dördü orduya ait has-
tanelerde tedavi altına alınmış, geri ka-
lanlar sivil hastanelere dağıtılmış.
Süddeutsche Zeitung’da aynı gün 
yer alan başka bir haberde ise ordu-
ya ait bir uçağın Stuttgart’tan kalka-
rak Strasbourg’a gittiği ve iki Fran-
sız vatandaşını tedavi etmek üzere 
Ulm’a getirdiği yazıyor. Her iki hasta 
da orduya ait hastanelerde tedavi altı-
na alınmış. Savunma Bakanı Annegret 
Kramp-Karrenbauer yaptığı açıklama-
da, “Fransa’nın bizim yardımımıza ih-
tiyacı var ve elbette dostlarımızı yalnız 
bırakmayacağız” diyor. Savunma Baka-
nı Kramp-Karrenbauer ve Bavyera Baş-
bakanı Markus Söder bir süre önce or-
dunun koronavirüse karşı görevlendi-
rilmesi çağrısında bulunmuştu.
Bu zor günlerde, insanlar can derdin-
deyken Federal Ordu’nun olup bitenle-
re seyirci kalmasını istemek ya da bek-
lemek genel olarak halka garip gelebi-
lir. Sonuçta ordunun sahip olduğu araç, 
gereç ve personel bu zor günlerde has-
taların iyileştirilmesi için seferber ol-
ması normal bir durum olması gereki-
yor. Ancak, yaratılan hava ve yayılan 
mesajlara bakıldığında yapılanları si-
vil bir hizmetten ziyade ordunun içgü-
venlikte aktif rol oynamasını sağlama-
nın planlarının yapıldığı daha öne çıkı-
yor. Gazetelerin, orduya ait uçakların 
Fransa’dan 2, İtalya’dan 12’yi getirmesi-
ni özel olarak öne çıkarması da asıl ola-

rak Bundeswehr’in içeriye yönelik faa-
liyetlerini sempatik göstermeyi amaçlı-
yor.
Eğer amaç bu olmasaydı, ordunun yurt-
dışından tedavi etmek üzere birkaç has-
tayı taşıması bu denli abartılmaz, sessiz 
sedasız da geçiştirilebilirdi. Ya da has-
taları getirmek üzere orduya ait uçak-
lar değil de sivil uçaklar da gönderile-
bilirdi.

YILLARDIR ÇABASINI   
VERİYORLAR
Almanya’da iktidar partilerinin, 
muhafazakar-liberal basının yıllardır 
en büyük özlemlerinden birisi ordu-
nun iç güvenlikte sorumluluk üstlen-

mesini normal bir durum haline getir-
mek. Almanya’nın tarihte yaşadığı ka-
ranlık dönemlerin bir daha yaşanma-
ması, hükümetlerin orduyu iç siyasette-
ki gelişmelerin parçası haline getirme-
sini engellemek, Anayasa’ya (Grundge-
setz) konulan bir madde ile ordunun iç 
güvenlikte rol üstlenmesi yasaklanmış-
tı. Bu yasağın delinmesi için bugüne ka-
dar pek çok deneme yapıldı. Bazı nok-
talarda gedikler de açıldı. Ancak, bütün 
bu girişimlere rağmen Anayasa Mahke-
mesi prensip olarak ordunun iç güven-
liğin parçası haline getirilmesine kar-
şı çıktı. En son Ağustos 2012’de yayın-
lanan bir kararda, teröristler tarafından 
içinde sivillerin olduğu bir uçağı kaçı-

rıp, saldırı amacıyla kullanması duru-
munda, hava kuvvetlerine ait uçakların 
eşlik ve uyarı ateşi yapabileceğine, in-
meye zorlayabileceğine hükmedilmişti. 
Kararda, orduya açık bir çek verilmedi-
ği gibi, sivil yolcularla birlikte düşürme 
izni vermemişti.
Buna rağmen, ordunun iç güvenlikte 
polisin yetkilerini gerektiğinde üstlen-
me hayalleri hiç bitmedi. Bu hayali ku-
ranlar şimdi koronavirüs nedeniyle ya-
şanan olağanüstü süreci kullanarak or-
dunun daha fazla iç güvenlikte kulla-
nılmasını gündeme getirdiler. Geçen 
hafta ordu tarafından yapılan açıkla-
maya göre bu haftadan itibaren, 15 bin 
asker yerel beledilerde logistik destek 
hazır olduğu açıklanmıştı. Bu konuda 
belediyelerden geçen hafta cuma günü 
itibariyle 200 başvurunun yapıldığı da 
ifade edilmişti.

SÖYLEM BAŞKA, NİYET BAŞKA
Ordunun söyleminde koronavisrüs sı-
rasında hastalara yardım etme öne çı-
karken, gerçekte askerin iç güvenlikte 
kullanmak olduğu anlaşılıyor. Der Spi-
egel dergisi tarafından ayrıntıları yazı-
lan ordunun planında 15 bin askerden 5 
bin 500’ünün güvenlik alanında, 6 binin 
halka yardım, 600’nin trafik ve düzeni 
sağlamada, 250’sinin savunma amaçlı 
olarak dezenfektasyon alanında, 2 bin 
500’ünün ise 500 araçla lojistik ve nak-
liye alanında görevlendirilmesi yer alı-
yor. 
Dört bölge üzerinden sevk idarenin 
planlandığı ordunun koronavirüs ne-
deniyle iç güvenlikte kullanılması pla-
nına barış örgütleri tepkili. Alman Ba-
rış Topluluğu-Savaş Karşıtları Birli-
ği (DFG-VK) tarafından yapılan yazı-
lı açıklamada, “Ordunun iç güvenlikte 
polisin görevini üstlenmesi Anayasa’ya 
aykırı. Korona krizine rağmen orduya 
iç güvenlikte yer yok” denildi. (YH)
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Yıllardır Alman ordusunu iç güvenlikte kullanmayı hayal edenler koronoavirüsü bir fır-
sat olarak kullanmanın derdinde. Bu haftadan itibaren 15 bin asker iç güvenlikte görev 
üstlenmeye başlayacak.

Sağlık emekçileri, Federal Sağlık 
Bakanı Jens Spahn, eyalet yönetim-
leri ve belediyelerdeki yetkililere 
açık bir mektup yazarak taleplerini 
duyurdular. Mektup chance.org’da 
imzaya açıldı. DİDF tarafından da 
desteklenme çağrısı yapılan açık 
mektup, “Sağlık Bakanı Jens Spahn, 
eyalet yönetimleri ve belediyeler-
deki yetkililer, sizinle korona kri-
zi üzerine konuşmamız gerekiyor“ 
şeklinde başlıyor ve “Sizi uyarıyo-
ruz! Bu önlemler olmadan solunum 
cihazları yakında işe yaramayacak, 
çünkü onları çalıştıracak kimse kal-
mayacak!” şeklinde sona eriyor.
Mektupta Almanya hastanelerin-
de henüz yoğun bakım üniteleri-
nin kapasitesinin yeterli ama sağ-
lık personeli sayısının çok az oldu-
ğuna dikkat çekilerek, “Almanya kı-
sa süre içinde İtalya olabilir. Yoğun 

bakım ünitelerinde yer olsa da bu-
ralarda çalışacak ve solunum cihaz-
larını kullanacak personel olmaya-
cak.” deniyor.
Korona krizi sırasında sağlık emek-
çilerinin değerinin anlaşılmasından 
sevinç duyulduğu ancak kuru bir 
teşekkür ve sıcak sözcüklerle yeti-
nilmeyeceği belirtilerek aşağıdaki 
talepler sıralanıyor:

1. Tüm olasılıkları dikkate alarak et-
kili koruyucu malzeme tedarikinin 
derhal sağlanması. Acil durumlar-
da, sağlık personelini korumak için 
üreticileri ve tedarikçilerini devlet-
leştirerek! (Lütfen ihtiyacımız olan 
ve onaylanan koruyucu kıyafetler!) 
Hayır, top mermisi yapılmayı kabul 
etmiyoruz.
2. Ülkenin bakım tesislerindeki 
tüm meslek sınavlarının derhal as-

kıya alınması. Birincisi, bu olası bir 
enfeksiyon kaynağıdır ve ikinci-
si, bu kriz durumunda, hemşireler 
için ek çalışma süresi olan ve daha 
sonra hastaların bakımındaki süre-
nin azalmasına yol açan her şeyden 
vazgeçilmelidir.
3. Bu test kurumlarında görevli tüm 
hemşirelerin sağlık işlerinde kulla-
nım için seferber edilmesi.
4. Bu durumda çalışmalarına de-
vam eden, çocuklarını acil bakım 
gruplarına bırakan, fazla mesai ya-
pan, mola veremeyen sağlık emek-
çileri için ağırlıklı olarak devlet ta-
rafından finanse edilen bir ek ücret 
sözü.
5. Vasıflı sağlık elemanlarının ma-
aşlarının mesleğin başlangıcında 
4.000 Euro olacak şekilde arttırılma-
sı. Krizden sonraki dönem için bu-
nu iptal edebilirsiniz.

İmza kampanyasına (petisyona) www.
change.org/p/covid2019-gemeinsamer-
pflegefachkr%C3%A4fte-aufruf-an-
jensspahn-illner?signed=true adresin-
den katılabilirsiniz.

İmza kampanyası: Sağlık emekçilerinin desteğe ihtiyacı var

Korona ordunun iç güvenlikte 
kullanmasını isteyenlere ilaç oldu
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“Hamburg Hastane Hareketi” 3 
Nisan’da Hamburg Belediye Baş-
kanı Tschentscher ve Sağlık Sena-
törü Prüfer-Storks’a yönelik bir açık 
mektup yayınladı.
Korona salgını, on yıllardır izlenen 
sağlık politikaları nedeniyle önü-
müzdeki döneme hazır olmayan 
hastaneleri sert bir şekilde etkile-
di. Hamburg Hastane Hareketi bu 
politikanın sonuçları olan personel 
yetersizliği, yetersiz korunma, sabit 
oranlı vaka sistemi ve çalışanların 
kararlara katılma hakkının olma-
masıyla mücadele ediyor. İnisiya-
tifin arkasında tüm Hamburg has-
tanelerinden yaklaşık 300 aktif ça-
lışan bulunuyor. Hareket daha ön-
ce, eyaletteki bakım sorununa kar-
şı Hamburg hastanelerindeki 4500 
çalışan tarafından imzalanan bir di-
lekçe yayınladı. 
Hamburg Hastane Hareketi’nden 
Pauli S. ile hastanelerdeki mevcut 
durum hakkında konuştuk. Yoğun 
bakım ve anestezi bölümünde uz-
man bir hemşire olan Pauli korona 
hastaları için izolasyon ünitesinde 
çalışıyor.

Zaten daha önce de birçok eksik-
liğin olduğu yerlerde korona sizi 
nasıl etkiliyor?
Pandemi öncesi bakım, tedavi ve-
ya temizlik gibi önemli alanlarda 
bir personel sıkıntısı olduğunu za-
ten saptamıştık. Personel eksikliği 
nedeniyle, biz hasta bakıcılar has-
talara iyi bakım garantisi veremi-
yorduk. Şimdi kamuoyunda yeter-
li yoğun bakım yatağı veya solu-
num cihazı olduğu hakkında konu-
şuluyor. Bu kısmen doğru olsa bi-
le, onları çalıştıracak uzman per-
sonel eksikliği var. Korona krizin-
den önce bile, yoğun bakım ünitele-

rinin tam olarak kullanılmasını ga-
ranti edecek yeterli personel yoktu. 
Şimdi daha önce sağlık alanında ça-
lışanları harekete geçirmeye ve on-
ları tekrar görevlendirmeye çalışılı-
yor. Diğer alanlardan gelen perso-
nel de harekete geçiriliyor ve yoğun 
bakım ünitesine yönlendiriliyor. 
Ama bu sadece bir yardım çalışma-
sı. Aynı zamanda, sadece yoğun ba-
kım hastaları değil, hala normal ko-
ğuşta olan hastalar da var. Bunla-
rın bakımı da devam etmek zorun-
da. Ayrıca koruyucu materyal, mas-
ke vb. eksikliği var. Bazı kliniklerde 
maske dağıtılıyor ama vardiya ba-
şına sadece bir maske kullanılmak 
ve mikrop bulaşmadığından emin 
olunmak zorunda. Yani hem perso-
nel hem de malzeme eksikliği var.

Peki salgınla nasıl baş edilecek?
Kesinlikle personelin pahasına. 
Özellikle de yoğun bakım ünitele-
rinde. İş arkadaşlarımızın orada ol-
ması ve odalarda kalması gerekir, 
aksi takdirde infüzyon pompala-
rı ve solunum cihazlarından gelen 
alarmları duyamazsınız. Kapılar 
kilitli kalmalıdır. Meslektaşlarımız 
şimdi 4-6 saat boyunca özel solu-
num maskeleri altında çalışmak zo-
rundalar. Yüzlerinde çürükler olu-
şuyor, maskelerin altında nefes al-
mak zor. Zaten mevcut olan hem-
şirelikteki fiziksel zorlanmaya ek 
olarak, bu durum son derece yo-
rucu. Personelin daha sık değişti-
rilmesi gerekiyor: Çünkü tüm ağız 
ve boğaz yolunuz kurur, daha dü-
zenli olarak bir şeyler içmeniz ge-
rekir. Ancak bu odalarda maskeleri 
çıkaramadığınız için su bile içemez-
siniz. Her seferinde kurallara göre 
girip çıkmanız gerektiğinden tuva-
lete gidişlerinizi düşünmek zorun-
dasınız. Meslektaşlarımın çalışma 
koşulları çok zor. Ve diğer ülkeler-

deki gibi krizin yüksek aşamaları-
na gelindiğinde kesinlikle iş arka-
daşlarım yeni bir vardiya sistemine 
geçişle, çağrı üzerine görev ve faz-
la mesainin uzatılmasıyla karşı kar-
şıya kalacaklar. Bu durum personel 
eksikliğinin daha uzun planlanma-
sını gerektirir. Yeterince yoğun ba-
kım yatağı ve solunum cihazı oldu-
ğunu söyleseniz bile, onları çalış-
tıracak personel eksikliği var. Ye-
ni personel, diğerlerinin 5 yılda öğ-
rendikleri ve farklı deneyimlere sa-
hip olduğu bilgiyi hızlı kurslarda 
öğrenip görevlendirilecektir.

Diğer talepleriniz neler?
Birçok hastane özelleştirildi ve di-
ğerleri de birbiriyle rekabet eden iş-
yerleri gibi davranıyor. Kârı en üst 
düzeye çıkarma veya maliyetleri 
düşürme ilkesiyle çalışıyorlar. Has-
tanın refahı ve çalışma koşulları bu-
na tabi oluyor. Ve elbette, önce per-
sonelden tasarruf yapılıyor. Hasta-
neleri tekrar kamulaştırmanın ve 
onları yeterli şekilde finanse etme-
nin kesinlikle anlamlı olacağını dü-
şünüyorum. Sağlık hizmetleri yıl-
lardır, on yıllardır piyasaya teslim 
edildi. Vaka başına sabit ücret sis-
temi, hastanelerin bir akar bantta-
ki gibi hastaları olabildiğince çabuk 
eve göndermelerine yol açıyor.
Şimdi salgın sırasında maskeler, 
koruyucu giysiler, dezenfektanlar 
veya tek kullanımlık gözlükler gibi 
malzemelerde sıkıntı var. Bu mal-

zemeler, personel ve hastaların ye-
terli korunmasını sağlamak için son 
derece önemli. Hamburg eyaleti, di-
ğer federal eyaletlerde de yapılma-
sı gerektiği gibi, üretim kapasitele-
rinin artmasını sağlamalıdır. Üreti-
cilerin toplumsal açıdan gerekli bu 
malzemelerin fiyatlarını arttırması, 
kriz yönetiminin piyasaya bırakıl-
masının hangi sonuçlara yol açaca-
ğını göstermektedir.
Enfekte kişilerle temasa geçen, an-
cak henüz hiçbir semptomu olma-
yan meslektaşlarımızın test yaptır-
maları da çok zor. Halbuki bu, sağ-
lığınızdan emin olmak ve şüphe 
durumunda hastayı korumak için 
önemlidir. Almanya’da, enfeksi-
yon zinciri artık izlenebilir olmadı-
ğı için karantinaya alınan hastane-
ler var. Bu kesinlikle önlenmelidir 
ve bunun için tüm personel ve has-
talara düzenli testler yapılması ge-
rekir. Hastanelerdeki kriz masaları 
da daha şeffaf hale gelmelidir. Has-
tane çalışanları, hastane yönetimin-
den bile mevcut gelişim hakkında 
yeterli bilgi alamıyor. Uzmanlık bil-
gisine sahip çalışanların planlama-
ya daha fazla dahil olması zorunlu-
dur. Görüldüğü gibi yapılması ge-
reken çok şey var.
(Çeviren: Semra Çelik)

Mektubun Almancası alttaki linkten 
okunabilir: https://www.hamburger-
krankenhausbewegung.de/

Değişik mesleklerden hastane çalışanları Hamburg Senatosu’ndan 
hastanelerde korona salgına karşı etkili mücadele için hazırlıkların 
hızlandırılarak çalışanlar ve hastaların korunmasını talep ediyor!

‘Hasta ve çalışanların korunması 
piyasaya bırakılamaz’

4 Nisan günü Hamburg merkezi 
tren istasyonu önünde toplanan bir 
grup, Hamburg’da, kalacak yeri ol-
mayan evsizler ve mültecilerin boş 
olan otellere yerleştirilmesi talebiy-
le bir gösteri yaptı. Eylemciler ara-
larına mesafe koyarak ellerinde ta-
şıdıkları dövizlerle taleplerini du-
yurmaya çalıştılar. Yapılan konuş-

malarda konteyner ve depolarda 
kalan evsiz ve mültecilerin yaşadı-
ğı duruma dikkat çekilerek, bu du-
rumdaki insanların sağlık açısın-
dan büyük zorluk yaşadığı dile ge-
tirildi. 
Polis eylemin daha fazla devam et-
mesine izin vermeyerek gösteriyi 
sona erdirdi. (Hamburg/YH)

Boş oteller evsizlere açılsın!
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Koronavirüs nedeniyle politik açı-
dan ortaya çıkan en belirgin geliş-
melerin başında, tek tek ülkelerde 
karar verici güçlerin sayısında bir 
azalma, temel hak ve özgürlerde 
kısıtlamalar geliyor. Parlamentolar 
ise bu dönemde fiilen işlevini yitir-
miş görünüyor. Az sayıda milletve-
kiliyle toplanma ilk olarak Bavyera 
eyaletinde başlatılmıştı. Milletve-
killerinin yüzde 25’nin katılımıyla 
salgın konusunda kararlar alınmış 
ve uygulamaya konulmuştu. Şimdi 
benzer bir uygulamanın federal dü-
zeyde hayata geçirilmesi için hazır-
lıklar yapılıyor.
Avrupa’da en büyük parlamentosu-
na sahip Almanya’da kononavirüs 
nedeniyle hazırlanan paket, parla-
menterlerin yaklaşık yüzde 25’nin 
katılmadığı bir oturumda karar al-
tına alındı. Koronavirüs nedeniyle 
çok sayıdaki milletvekili tartışmala-
rı odasından izlemek zorunda kal-
dı. İçinden geçtiğimiz olağanüstü 
koşullar daha önce öngörülemedi-
ği için bu türden durumlarda par-
lamentonun hangi formda, nasıl bir 
araya geleceği Anayasa’da yer almı-
yor.

YÜZDE 25 İLE KARAR ALMA 
ÖNERİSİ
Mevcut Anayasa’da en kötü senar-
yo olarak, dışarıdan yapılacak bir 
askeri saldırı durumunda nasıl dav-
ranılacağı yer alıyor. Savaş durum-
da parlamentonun yüzde 25’i bir 

araya gelerek karar verebiliyor. Sa-
vaş dışındaki bütün hallerde “baş-
bakan çoğunluğu” olarak da adlan-
dırılan salt çoğunluk şartı konul-
muş. Bugün 709 sandalyeli mecliste 
en az 355 vekilin katıldığı oturum-
larda karar alınabiliyor. Nitekim 
koroanavirüs konusunda hüküme-
tin hazırladığı paketin onaylanması 
için dağınık oturuma 527 milletve-
kili katılırken, 182 milletvekili katıl-
mamayı tercih etti.
Bundan sonraki oturumlara ise ko-

nulara sadece bağlı ilgili “uzman 
milletvekilleri” katılacak. Öyle gö-
rünüyor ki, bu bir deneme. Bundan 
sonra Almanya’da parlamentonun 
rolü zayıflamaya devam edecek.
Zira koronavirüsten kendisine göre 
bir sonuç çıkaran Almanya, şimdi-
den daha küçük parlamentoyla ka-
rar almanın yolunu açmaya hazırla-
nıyor. Süddeutsche Zeitung’da yer 
alan habere göre değişiklik önerisi 
Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble 
tarafından yapılmış bile. Plana göre 
Anayasa’nın 53. Maddesi’ne b ben-
dinin eklenmesi öngörülüyor.
Böylece 355 yerine 178 milletvekili-
nin 83 milyonluk Almanya için ka-
rar vermesinin önü açılacak. Haya-
ta geçirilip geçirilmeyeceğinden ba-
ğımsız olarak, sermayenin korona 
günlerini karar vericilerin sayısı-
nı azaltmak için kullanmak istediği 
dikkat çekiyor.

‘OYLAR İNTERNET ÜZERİNDEN 
KULLANILSIN’
Federal İçişleri Bakanlığı tarafın-
dan da Schäuble’ye bu yönde bir 
tavsiyede bulunulduğu belirtili-
yor. Gerekçe olarak da gelişmele-
re göre önlemlerin sertleştirilebile-
ceği, bu durumda meclisin mevcut 
sayıyla toplanamayacağı, dolayısıy-
la en yüksek karar verici durumun-
daki meclisin çalışmaya devam et-
mesi gerektiği yönünde görüş be-
lirttiği basında yer aldı. Bakanlık 
ayrıca federal parlamento ve Fede-

ral Eyaletler Konseyi’nde (Bundes-
rat) oylamaların internet üzerinde 
yapılmasının önünü açmak için de 
Anayasa’da değişiklik yapılmasını 
önerdi. Bunun içinse Anayasa’nın 
82. Maddesi’nin değiştirilmesi ge-
rekiyor. Anayasa’da bu yönde bir 
düzenlemenin yapılabilmesi için 
mevcut parlamentonun üçte ikisi-
nin destek vermesi zorunlu.

SANAL MECLİS ÖNERİSİ
Schäuble konuyla ilgili olarak par-
lamentoda grubu bulunan partile-
rin meclis başkanlarına bir mektup 
göndererek parlamentonun yüzde 
25 toplanarak karar alma konusun-
da görüşünü bildirdi. Mektupla ay-
rıca sanal olarak parlamentoda ko-
nuşmaların yapılması üzerinde dü-
şünüldüğü de yer aldı. Ancak sa-
nal parlamento toplantılarının ola-
bilmesi için de Anayasa’da değişik-
lik gerekiyor. Bunun olabilmesi için 
ise Anayasa’nın 39. Maddesi’nin 3. 
bendine ek yapılması öneriliyor.
Gönderilen mektupla ayrıca savaş 
ve benzeri durumlarda Federal Par-
lamento ve Federal Konsey’den olu-
şan 48 kişilik yeni bir anayasal or-
ganın oluşturulması ve bazı karar-
ların bu kurul tarafından verilmesi 
de öneriler arasında.
Ancak özellikle muhalefet partileri-
nin savaş ve pandemi durumlarına 
sadece azınlık bir grubun karar ve-
rici hale gelmesine olumlu bakma-
dığı ve itiraz ettiği belirtiliyor. (YH)

Küçük meclisle büyük kararlar planlanıyor
Koronavirüs dolayısıyla meclisin olduğu gibi biraya gelemeyeceğinden hareket eden Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, parlamentonun benzer durumlarda yüzde 25’nin topla-
narak karar vermesi için Anayasa’da değişiklik yapılmasını öneriyor. Bununla da kalmayarak, sanal meclis, internet üzerinden oy kullanma, 48 kişilik ayrı karar verici meclis gibi 
öneriler de söz konusu.

Deutsche Telekom’un COVID-19 
app, söylenenlere göre çok titiz şe-
kilde hazırlandı. Koronavirüs ko-
nusunda test edilenler sonuçlarını 
daha kısa sürede elde edecekler, bir 
şifre alarak test sonucunu sorgula-
yabilecekler. Ancak sertifika konu-
sundaki bir hata verilerin korunma-
sının ihlal edilmesine yol açtı. Fede-
ral Sağlık Bakanı Jens Spahn, koro-
na hastalarıyla daha hızlı iletişim 
kurmak ve bu durumdakileri ka-
rantinaya almak için kapsamlı şe-
kilde cep telefonu takibi yapılması-
nı istediğinde de oldukça titiz dav-
ranmıştı. Enfekte kişilerin temasla-
rını hızlı şekilde izlemek için dijital 
araçların kullanılması uzun süredir 
ileri sürülen bir talepti. Bu yüzden 
Pan Avrupa Gizlilik Koruma Proxi-
mity Tracing (pepp-pt) olarak ad-
landırılan işveren ve bilim insanla-
rından oluşan 130 kişilik platform 
pandemi dönemlerinin kurtarıcısı 
olarak övgüler almıştı. Halbuki bu 
teknolojinin avantaj ve dezavantaj-
ları yeterli şekilde tartışılmadı. 

Enfekte kişilerin temaslarını ve iliş-
ki trafiğini izlemek için bu tür kon-
septler şu anda çeşitli gruplar tara-
fından geliştirilmekte. Bununla bir-
likte, Pepp-Pt platformunun çalış-
ması Alman ordusunun saha test-
lerinde kullanıldığı için medyada 
sunuldu. Uygulamanın olabilme-
si için herkesin cep telefonunda bu 
app’in bulunması gerekiyor. Blue-
tooth aracılığıyla yayılan ışınlar sa-
yesinde temas halinde ya da yakın-
da bulunan kişinin enfekte olduğu 
anlaşılıyor.
Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lot-
har Wieler, 3 Nisan’daki pandemik 
durumla ilgili basın toplantısında 
politikacıların büyük umutlar bes-
lediği izleme aracını anlattı. Şu an-
da sağlık daireleri koronavirüs tes-
ti pozitif çıkan bir kişinin temasla-
rını kalem, kağıt ve telefonla izli-
yor. Enfeksiyon zincirlerini kırmak 
için temas edilen kişileri karantina-
ya almak istiyorsunuz. Ancak sağ-
lık dairesi görevlileri bu göreve ye-
temez durumdalar. Lothar Wieler: 

“Aşımız olmadığı sürece, hastalığı-
mız olacak ve bu da sağlıkçılar üze-
rinde büyük bir yük olacak. Sağlık 
otoriteleri salgınları tekrar tekrar 
tanımak ve bastırmak zorundadır 
ve bunun için her yardım önemli-
dir. Bu anlamda haber veren insan-
lara ihtiyacımız var. Dijital araçlara 
ihtiyacımız var ve elbette kişi izle-
menin başarılı ya da başarısız oldu-
ğunu anlamak için test sistemlerine 
ihtiyacımız var.” dedi.

UZMANLAR: BÜYÜK RİSKLER 
İÇERİYOR
Veri gizliliği ve korunması konu-
sundaki uzmanlarsa bu tür uygula-
maların büyük riskler içerdiği dü-
şüncesindeler. Her türlü titizliğe, 
şifre uygulamasıyla numaraların 
gizlenebileceği iddialarına rağmen 
bir kişinin bütün ilişkileri, nereler-
de dolaştığı, ağırlıklı olarak uğra-
dığı yerler vb. oluşturulan bir ve-
ri toplama merkezine teslim edi-
lecek. Böylece camdan insan yara-
tılmasında bir büyük adım atılmış 

olacak. Bu tür izleme uygulamala-
rı normalde ülkelerin haber alma 
teşkilatları tarafından ‘teröristlerin 
izlenmesi’nde kullanılmakta. An-
cak koronaya bağlı olarak Çin, Sin-
gapur, Güney Kore, bazı Doğu Av-
rupa ülkeleri, İsrail, vb.de enfekte 
olan kişilerin izlenmesinde de kul-
lanılıyor. 
Almanya’da şimdilik gereksiz ol-
duğuna karar verilen applerin has-
talığın yaygınlaşmasıyla kullanıma 
açılacağına kesin olarak bakılıyor. 
RKI başkanının koruyucu maskele-
ri gereksiz olarak ilan ederken Co-
vid19 hastalarını izleme applerin-
den olumlu şekilde söz etmesi de 
politikacıların virologları yanlarına 
alacakları şeklinde değerlendirili-
yor. Halkın çoğunluğunun hastalı-
ğın yayılmasının önlenmesi için her 
türlü tedbire hazır olduğu günler-
de getirilebilecek takip uygulama-
sının, korona sonrası kullanılıp kul-
lanılmayacağı ya da hangi amaçlar-
la kullanılabileceği ise dar bir çevre-
de tartışılıyor. (YH)

COVID-19 ile mücadele eden Appler masum mu?
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Para lazım olduğunda ‘gurbetçiyi’ 
hatırlamakta gecikmiyorlar!
Türkiye’de hükümet tarafından ko-
ronavirüs gerekçesiyle başlatılan 
“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” adlı 
kampanya, şimdi de yurtdışındaki 
konsolosluklar eliyle Avrupa ülke-
lerinde yaşayan vatandaşlara gön-
derildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle, dev-
let kaynaklarından 100 milyar ytl 
tutarında bir ekonomik paketi bü-
yük ölçüde işverenlerin hizmetine 
sokan hükümet, konu dar gelirlile-
re yardım etmek olunca bu kez topu 
yine vatandaşa atarak yardım kam-
panyası başlatmıştı. Ancak benzer 
şekilde muhalif partilere mensup 
belediyelerin başlattığı kampanya 
ise ‘devlet içinde devlet olma’ suç-
lamasıyla durdurulmuştu.
Milli dayanışma mesajıyla başla-
tılan hükümet kampanyası şim-
di de konsolosluklar aracılığıyla 
Avrupa’da yaşamakta olan vatan-
daşlara yönlendirildi. Konsolosluk-
lar e posta aracılığıyla vatandaşlara 

bir mektup ve bağış makbuzu gön-
dererek kampanyaya katılmalarını 
istiyor.

YURTDIŞINDA YAŞAYANLARA Bİ-
REYSEL EMEKLİLİK
Hükümetin ne zaman parasal kay-
nağa ihtiyacı olsa Avrupa’da yaşa-
yan vatandaşları unutmadığı ger-

çeğinin bir başka örneği de geçtiği-
miz günlerde meclise sunulan ‘ko-
ronayla mücadele paketi’nde yer 
alan, bireysel emekliliğin yurt dı-
şında yaşayan vatandaşları da kap-
samasına yönelik yasa teklifi oldu.
Buna göre artık yurt dışında kalı-
cı olarak yaşayan Türk vatandaşla-
rı ve başka ülke vatandaşlığına geç-

miş mavi kartlı eski TC vatandaş-
ları da, döviz üzerinden primlerini 
yatırmak suretiyle, en erken 56 ya-
şında olmak üzere bireysel emekli-
lik uygulaması kapsamına girebile-
cekler.
Bireysel emeklilik, sosyal güven-
lik kurumunun sunduğu sürekli ve 
kapsamlı emeklilik hakkının tersi-
ne emekli olunduğunda belli bir sü-
re ve görece düşük bir aylık bağlan-
masını öngören adeta tasarruf hesa-
bı türünde bir uygulama olarak bi-
liniyor.
Yapılan yasa teklifinde, birey-
sel emekliliğin yurt dışındaki va-
tandaşlara yönelik uygulamasın-
da, devletin sunduğu katkı payının 
Türkiye’deki vatandaşlar yaptığı 
yüzde 25’ten daha az olacağı da yer 
alıyor. Ayrıca primlerin döviz ola-
rak yatırılma şartı varken, bağlana-
cak emekli aylığının Türk lirası cin-
sinden olması da soru işareti yara-
tan konular arasında. (YH)

DIDF üyesi Krefeld Dayanışma 
Derneği Krefeld’de sokakta yaşa-
mak zorunda bırakılan evsizlere 
gıda yardımı kampanyası başlat-
tı. Toplanan ilk yardımlar Emmaus 
e.V. derneğine teslim edildi. 
Dernek yönetimi kampanyanın 
devam ettiğini, yardımda bulun-
mak isteyenlerin cuma günleri sa-
at 15.00-18.00 arası dernek lokali-
ne yardımları getirebileceği dile ge-
tirildi.
Dayanışma Derneği yönetimi adı-
na Hayri Çakır yaptığı açıklama-

da, “Dünyayı etkisi altına alan ko-
ronavirüse karşı bir şeyler yapabili-
riz. Bu zor günlerde dil, din, ırk ay-
rımı yapmadan aynı kaderi payla-
şanlar olarak bir araya gelip birbi-
rimize elimizi uzatıyoruz. Krefeld 
Dayanışma Derneği olarak bir ta-
raftan üye ve dostlarımıza yardım 
etmeye çalışırken, diğer taraftan so-
kakta yaşamak zorunda bırakılan 
evsizlere gıda yardımı yapıyoruz. 
Zor günde dayanışmada bulunmak 
bir insanlık görevidir” dedi. 
(Krefeld/YH)

Dayanışma insanlık 
görevidir

EREN OKÇU / HANAU

19 Şubat 2020 tarihinde Hanau‘da 
gerçekleştirilen ırkçı saldırının üze-
rinden yaklaşık olarak bir buçuk ay 
geçti.
Saldırının ardından, saldırganın 
amacı ve diğer politik tartışmaların 
yani sıra BKA ( Federal Kriminal 
Daire ) tarafından yürütülen soruş-
turmayla ilgili detaylar da son gün-
lerde tartışma konusu oldu. 
28 Mart’ta Süddeutscher Zeitung 
başta olmak üzere ulusal çaptaki 
pek çok yayın organında yer alan 
haberlerde, BKA tarafından yürü-
tülen araştırmaların devam ettiği ve 
eldeki verilere göre saldırının, „ırk-
çı bir motif taşımadığının belirtildi-
ği“ ileri sürüldü. Saldırının gerçek-
leştirildiği gün Hanau‘da bulunan 
muhabiri ile BILD gazetesi saldırı-
nın „muhtemelen, göçmen gençler 
arasında yaşanan bir hesaplaşma“ 
olduğuna dair canlı yayın ve haber-
ler yapmıştı. Süddeutsche Zeitung 
tarafından ortaya atılan iddia da 
BILD tarafından manşetten verildi. 
AfD sözcüsü Tino Chrupall da bu 
haberler üzerine sosyal medya-
da “Medya ve politik baskıya rağ-
men BKA‘nın araştırma sonuçlarını 
açıkladığını ve olayın başından be-
ri haksız yere AfD‘ye mal edildiği‘ 
mesajını paylaştı. 
Basında yer alan bu haberlere baş-

ta saldırıda hayatını kaybedenlerin 
aileleri olmak üzere, bir çok kurum 
tepki gösterdi. Daha önce yaşanan 
saldırılar gibi bunun da „kişisel bir 
saldırı“ olarak algılanmasına izin 
verilmeyeceği belirtildi.
Tepkilerden sonra BKA Başkanı 
Holger Münch, sosyal medya he-
sabından 31 Mart günü „Gazeteler-
de yer alan haberler gerçeği yansıt-
mıyor, araştırmalarla ilgili herhangi 
bir açıklama yok ve olayın kesinlik-
le sağ ırkçı bir saldırı olduğunu dü-
şünüyoruz“ açıklamasını yaptı.
19 Şubat‘ta Hanau‘da iki nargile ka-
feyi basarak beşi Türkiye kökenli 9 
kişiyi katleden Tobias R. saldırıla-
rından sonra yayınladığı açıklama-
da ırkçı mesajlar vermişti.

BKA Hanau katliamının ırkçı olmadığı 
yönündeki iddiaları yalanladı



BDA ve DGB yayınladıkları
ortak bildirgede, “sosyal
ortaklar olarak” korona
krizi döneminde “toplum
yararına sorumluluk
içinde” birlikte
çalışacaklarını ilan ettiler.
Ortak bildirgenin ilk
paragrafının sonunda,
“Çatışmalar ve çıkar
çelişkileri kalır, ancak özel
durumlarda arkaya
konurlar” deniliyor. Tüm
dünyayı etkisi altına alan
“koronavirüs” emekçilerin
ve sermayenin “ortak”
düşmanı mı? Vatandaşlar
ağız maskesi bile
bulamazken tam teçhizatlı
özel hastaneler sermaye
sınıfının emrinde!

SERDAR DERVENTLİ

Alman Sendikalar Birliği (DGB)
ve Alman İşverenleri Birliği (BDA),
13 Mart 2020’de yayınladıkları bir
bildirgeyle Koronavirüsü salgını
döneminde “ortak sorumlulukları-
nı” (bkz.: www.dgb.de) öne çıkardı-
lar. DGB Başkanı Reiner Hoffmann
ve BDA Başkanı Ingo Kramer, “sos-
yal ortaklar için, korona krizinde
ortak sorumluluğun farklılıklardan
daha önemli olduğunu” vurguladı-
lar.

Hoffmann ve Kremer’in, “farklı-
lıklar” (“Differenzen”) diye ifade
ettikleri ve ‘özel dönemlerde’ bir
kenara itilebileceğini ileri sürdükleri
şey emek ve sermaye arasındaki
uzlaşmaz çelişkilerdir. Ortak bildir-
genin ilk paragrafının sonunda,
“Çatışmalar ve çıkar çelişkileri kalır,
ancak özel durumlarda arkaya
konurlar” diyerek sanki başka
dönemlerde, çıkar çelişkileri üzerin-
den çatışıyorlarmış gibi tutum alma-
yı da ihmal etmiyorlar.

Şüphesiz ki şurası doğru; DGB
yönetiminin aldığı tutumdan bağım-
sız olarak emek ve sermaye sürekli
bir uzlaşmaz çelişkiler üzerinden
çatışma halindedir. Söylenmek iste-
nen şudur: Bu içinde bulunduğu-
muz “özel durum” geride bırakıldı-
ğında da DGB (ve ona üye sendika-
ların) tutumunda bir değişiklik
olmayacak.

“SON BÜYÜK SINANMA” 
DGB ve BDA bildirgesinde

2008/09 krizi, “sosyal ortaklığın son

büyük sınanması” olarak gösterilip
bunun bir önceki “özel durum”
olduğu ileri sürülüyor. Bu gerçek mi;
iki kriz arasında DGB, sınıf mücade-
lesi mi verdi? DGB ve ona bağlı sen-
dikaların yönetimlerinin sözü edilen
süre zarfındaki sınıf işbirlikçisi
tutumlarını ortaya koymak için kro-
nolojik liste yapmaya kalksak bu
gazetenin sayfaları bile yetmezdi.

Almanya’da DGB (ve ona üye sen-
dikalar) kurulduğu günden bu yana
sermaye ile “kale barışı”
(“Burgfrieden”) içinde yaşamaya
çalışıyor ve tabanın baskısı olmadan
bundan bir adım bile geri atmadı.
Kısaca söylemek gerekirse; DGB’nin
(ve ona üye sendikaların) sınıf işbir-
likçi tutumları çok kez sınandı ve
işçiler sendika yönetimine hakim
oluncaya kadar da bu durum değiş-
meyecek.

KORONAVİRÜS ORTAK DÜŞMAN
MI?

Alman literatüründe “kale barışı”
tanımlaması rakip taraflar arası
çatışmanın “ortak düşman” karşı-
sında geçici olarak ertelenmesini
ifade etmek için kullanılıyor. Peki
tüm dünyayı etkisi altına alan “koro-
navirüs” emekçilerin ve sermayenin
ortak düşmanı mı? Tabi şimdi,
“virüs, sınıf farkı gözetmeden,
önüne kim çıkarsa vuruyor” denebi-
lir. Ama ne var ki, dünyanın birçok
ülkesinde hastanelerin yoğun bakım
ünitelerinde yeterli sayıda yatak,
solunum destek cihazı olmadığı için
ölüme terk edilenler emekçi sınıfın-
dan olanlar oluyor. Tam teçhizatlı
özel hastaneler ise sermaye sınıfının
emrindeler. Almanya gibi, “dünya-
nın en iyi sağlık sistemine” sahip
olduğu ileri sürülen bir ülkede,
emekçilerin bırakın koronavirüsü

testi yaptırma olanağını eczaneden
basit bir ağız maskesi alma şansları
dahi yok.

Bir yanda insanlara para cezası
kesme tehdidiyle evde kalarak “sos-
yal mesafe” koymaya zorlayan ser-
meyenin devleti, diğer taraftan mil-
yonlarca emekçiyi fabrikalarda dip
dibe çalışmaya zorluyor. Fakat ne
sermaye sahiplerini ve ne de onların
fabrikalardaki (ve hala çalışmakta
olan tüm kamu ve özel işletmelerde)
yöneticilerini görmüyoruz.
Marketlerde dezenfekte mamulleri,
tuvalet kağıdı ve birkaç paket
makarna için itişip kakışma sahnele-
rinde de bu sınıfın unsurları görül-
müyor.

Opel gibi bir tekelin hastanelere
50 bin adet ağız maskesi bağışladığı
gazetelere haber olurken aynı teke-
lin işçilerine çalıştıkları yeri dezen-
fekte (!) etmek için cam silmek için
kullanılan sıvıyı verdiğini ise kimse
haber yapmıyor.

PAKET, DAHA FAZLA PAKET!
BDA ve DGB’nin ortak bildirge-

sinde, “Büyük koalisyon ilk adımda,
sosyal ortakların önerisi üzerine,
kısa çalışma parası alınmasını çok
daha kolay hale getirdi… Bu adım,
şirketlerdeki istihdamı dengelemek-
te ve şirketlerin likiditesinin denge-
lenmesine yardımcı olmaktadır”
deniliyor ve “şirketlere kısa vadeli
ve karmaşık olmayan fonların” sağ-
lanması talep ediliyor. “Büyük koa-
lisyon” hükümeti 10 gün sonra 756
milyar euro hacminde bir paketi ser-
mayenin emrine sundu!

Birkaç ay önce, 18 Kasım 2019’da
DGB ve bu kez Alman Sanayicileri
Birliği (BDI) ile birlikte, devletin
önümüzdeki 10 yıl içinde 450 milyar
euro (her yıl 45 milyar euro) hacmin-

de yatırım yapmasını talep etmişti.
BDI Başkanı Dieter Kempf, “Öncelik
durgunluk belirtileriyle mücadele
etmek değil, zayıf büyümenin
nedenlerini hedef almaktır” derken
Hoffmann ise sosyal ortağını şöyle
tamamlamıştı: “Yalnızca kapsamlı,
uzun vadeli bir kamu yatırım prog-
ramı ekonominin geleceğini ve dola-
yısıyla yarının iyi işlerini garanti
ediyor.”

Sadece DGB değil çatı örgütüne
üye IG Metall, IG BCE, IG BAU ve
GdP de devletten kendi örgütlenme
alanlarıyla ilgili özel teşvik ve yatı-
rım programları talep ediyorlar. Bu
konuda en aktif olan IG Metall’in
son birkaç yıldır özellikle silah sana-
yisine savaş gemisi, insansız hava
aracı, Eurofighter siparişi verilmesi-
ni talep ederek işi ifrata vardırdığını
belirtmekte fayda var. Kamu alanına
daha fazla yatırım talep eden Ver.di
ve GEW sendikalarını bir yana bıra-
kırsak devletten sermaye için somut
yatırım talep etmeyen şimdilik sade-
ce NGG sendikası kaldı.

SINIF MÜCADELESİNİN İÇİNDE-
YİZ!

DGB Başkanı Hoffmann’ın imza-
ladığı bildirgeleri okuyunca ister
istemez sosyalist yazar ve şair Kurt
Tucholsky'nin, 1931 sonunda yazdı-
ğı “Hain” başlıklı yazısı insanın aklı-
na geliyor. Bir paragrafını aktarmak
istiyorum: “Bu çok sessiz başlar,
algılanmadan. Tüm işçi liderlerini
deviren cümleye kadar, bu rezil,
küçük cümle: “Size hitap ediyorum,
sevgili Brennecke, çünkü birlikte
çalışabileceğimiz tek kişi sizsiniz.
Farklı kamplardayız - ama siz objek-
tif bir adamsınız ve öyle kalıyorsu-
nuz.” Orada ihanetin küçük, sarı
çiçeği başını çimlerin dışına çıkarı-
yor - burada, bu noktada ve bu saat-
te ihanet başlıyor.” (Metnin tamamı-
nı Almanca okumak isteyenler
www.textlog.de/tucholsky-die-ver-
raeter.html sayfasına bakabilirler.)

Dün olduğu gibi bugünde serma-
yedarlar sadece sendikaların tepele-
rindeki “objektif adamlarla” değil
fabrikalardaki “objektif adamlarla”
da (işyeri temsilciliği başkanları)
“sosyal ortaklık” kuruyorlar (Lenin
bunları “işçi aristokratları” olarak
tanımlamıştı) ve “farklılıkları” erte-
lemeye çalışıyorlar. Her ne kadar
DGB yönetimi ve sosyal ortakları
(BDA, BDI), çıkar çelişkilerini bugün
en arkaya koyduklarını söyleseler de
böyle bir şey ne doğru ne de müm-
kün! Emek ve sermaye sınıfı arasın-
da “sosyal ortaklık” veya “sosyal
barış” olamayacağı gibi ortak düş-
man da olamaz. Dün olduğu gibi
bugün de sınıf savaşının içindeyiz
ve bugün bu savaş daha vahşi bir hal
alıyor.
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BDA ve DGB yayınladıkları
ortak bildirgede, “sosyal
ortaklar olarak” korona
krizi döneminde “toplum
yararına sorumluluk
içinde” birlikte
çalışacaklarını ilan ettiler.
Ortak bildirgenin ilk
paragrafının sonunda,
“Çatışmalar ve çıkar
çelişkileri kalır, ancak özel
durumlarda arkaya
konurlar” deniliyor. Tüm
dünyayı etkisi altına alan
“koronavirüs” emekçilerin
ve sermayenin “ortak”
düşmanı mı? Vatandaşlar
ağız maskesi bile
bulamazken tam teçhizatlı
özel hastaneler sermaye
sınıfının emrinde!

SERDAR DERVENTLİ

Alman Sendikalar Birliği (DGB)
ve Alman İşverenleri Birliği (BDA),
13 Mart 2020’de yayınladıkları bir
bildirgeyle Koronavirüsü salgını
döneminde “ortak sorumlulukları-
nı” (bkz.: www.dgb.de) öne çıkardı-
lar. DGB Başkanı Reiner Hoffmann
ve BDA Başkanı Ingo Kramer, “sos-
yal ortaklar için, korona krizinde
ortak sorumluluğun farklılıklardan
daha önemli olduğunu” vurguladı-
lar.

Hoffmann ve Kremer’in, “farklı-
lıklar” (“Differenzen”) diye ifade
ettikleri ve ‘özel dönemlerde’ bir
kenara itilebileceğini ileri sürdükleri
şey emek ve sermaye arasındaki
uzlaşmaz çelişkilerdir. Ortak bildir-
genin ilk paragrafının sonunda,
“Çatışmalar ve çıkar çelişkileri kalır,
ancak özel durumlarda arkaya
konurlar” diyerek sanki başka
dönemlerde, çıkar çelişkileri üzerin-
den çatışıyorlarmış gibi tutum alma-
yı da ihmal etmiyorlar.

Şüphesiz ki şurası doğru; DGB
yönetiminin aldığı tutumdan bağım-
sız olarak emek ve sermaye sürekli
bir uzlaşmaz çelişkiler üzerinden
çatışma halindedir. Söylenmek iste-
nen şudur: Bu içinde bulunduğu-
muz “özel durum” geride bırakıldı-
ğında da DGB (ve ona üye sendika-
ların) tutumunda bir değişiklik
olmayacak.

“SON BÜYÜK SINANMA” 
DGB ve BDA bildirgesinde

2008/09 krizi, “sosyal ortaklığın son

büyük sınanması” olarak gösterilip
bunun bir önceki “özel durum”
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iki kriz arasında DGB, sınıf mücade-
lesi mi verdi? DGB ve ona bağlı sen-
dikaların yönetimlerinin sözü edilen
süre zarfındaki sınıf işbirlikçisi
tutumlarını ortaya koymak için kro-
nolojik liste yapmaya kalksak bu
gazetenin sayfaları bile yetmezdi.

Almanya’da DGB (ve ona üye sen-
dikalar) kurulduğu günden bu yana
sermaye ile “kale barışı”
(“Burgfrieden”) içinde yaşamaya
çalışıyor ve tabanın baskısı olmadan
bundan bir adım bile geri atmadı.
Kısaca söylemek gerekirse; DGB’nin
(ve ona üye sendikaların) sınıf işbir-
likçi tutumları çok kez sınandı ve
işçiler sendika yönetimine hakim
oluncaya kadar da bu durum değiş-
meyecek.

KORONAVİRÜS ORTAK DÜŞMAN
MI?

Alman literatüründe “kale barışı”
tanımlaması rakip taraflar arası
çatışmanın “ortak düşman” karşı-
sında geçici olarak ertelenmesini
ifade etmek için kullanılıyor. Peki
tüm dünyayı etkisi altına alan “koro-
navirüs” emekçilerin ve sermayenin
ortak düşmanı mı? Tabi şimdi,
“virüs, sınıf farkı gözetmeden,
önüne kim çıkarsa vuruyor” denebi-
lir. Ama ne var ki, dünyanın birçok
ülkesinde hastanelerin yoğun bakım
ünitelerinde yeterli sayıda yatak,
solunum destek cihazı olmadığı için
ölüme terk edilenler emekçi sınıfın-
dan olanlar oluyor. Tam teçhizatlı
özel hastaneler ise sermaye sınıfının
emrindeler. Almanya gibi, “dünya-
nın en iyi sağlık sistemine” sahip
olduğu ileri sürülen bir ülkede,
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testi yaptırma olanağını eczaneden
basit bir ağız maskesi alma şansları
dahi yok.

Bir yanda insanlara para cezası
kesme tehdidiyle evde kalarak “sos-
yal mesafe” koymaya zorlayan ser-
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Opel gibi bir tekelin hastanelere
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haber yapmıyor.

PAKET, DAHA FAZLA PAKET!
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deniliyor ve “şirketlere kısa vadeli
ve karmaşık olmayan fonların” sağ-
lanması talep ediliyor. “Büyük koa-
lisyon” hükümeti 10 gün sonra 756
milyar euro hacminde bir paketi ser-
mayenin emrine sundu!
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te ihanet başlıyor.” (Metnin tamamı-
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Almanya’da federal,
eyalet, yerel düzeyde ve
sosyal güvenlik sistemi
kasalarından hazırlanan
kurtarma paketlerinin
hacmi 1,173 trilyon Euro
oldu. Scholz,
“Olanaklarımız sınırsız”
diyor. Anlaşılan krizin
faturası daha büyüyecek.
Federal Hükümet, KfW
aracılığıyla verilen kredi
güvencelerine yüzde 100
güvence verecek. Maliye
bakanlığı bankalara, “fazla
zaman kaybetmeden
kredi vermeleri” emrini
verdi.

Almanya geride bıraktığımız bir-
kaç hafta içinde dünyanın en büyük
kurtarma paketlerinden birini hazır-
ladı. Federal Hükümetin değişik
ayakları olan 756 milyar Euro hac-
mindeki pakete ek olarak eyalet
hükümetleri ve bazı yerel yönetim-
ler de kendi bölgeleri için özel paket-
ler hazırladılar.

Bunun yanı sıra kısa çalışma ve
işsizlik artması nedeniyle sosyal
güvenlik sisteminin kasasına daha
az girecek aidatlar ve vergi gelirinin
düşmesinin de hesaplanmasıyla yar-
dım ve denkleştirme ödemelerinin
toplamı 1,173 trilyon Euro dolayın-
da.

“EN BÜYÜK PAKET, BİZİM PAKET”
“Süddeutsche Zeitung” (SZ) gaze-

tesinin ele geçirdiği Federal Maliye
Bakanlığının hazırladığı bir belgede
tek tek kalemlerin yer aldığı bildiril-
di. Kısa çalışma, işsizlik, mağazala-
rın kapalı olması gibi nedenlerden
dolayı özellikle vergi girdisinin fede-
ral, eyalet ve yerel düzeyde 82,5 mil-
yar Euro düşmesinin beklenildiği
belirtilen belgede, “buna ek olarak
sosyal güvenlik sistemlerine de aidat
girdileri düşecek” deniliyor.

Hükümetin ödeme denkleştiril-
mesi üzerine ek bütçe yaratması
gerektiği de söz konusu belgede yer
aldığı bildiriliyor.

Almanya’da hazırlanan toplam
paketin hacmini 1,173 milyar Euro
dolayında olduğunu belirten SZ
yazısında, Federal Maliye Bakanı
Olaf Scholz (SPD) ve Federal
Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’in
paketin kapsamını açıkladıkları gün,
“Olanaklarımız sınırsız. Ne kadar
gerekiyorsa o kadar masaya yatıra-
cağız” dediğini hatırlatıldı. Bilindiği
gibi hükümet şuan hazırlanan pake-

tin yeterli olmaması durumunda ana
paketi (756 milyar Euro) yüzde 30
yükseltme taahhüdü vermişti.

Almanya’nın uluslararası alanda
en büyük kurtarma paketini hazırla-
dığı da belirtilen SZ haberinde,
“Sadece ABD, iki trilyon dolar ile
Almanya’dan daha büyük bir paket
hazırladı” deniliyor. Fakat hazırla-
nan paketler ülkedeki nüfusa oranla
hesaplandığında ise Almanya’nın en
büyük paketi hazırladığı görülmek-
te. 327 milyon nüfusu olan ABD’de
kurtarma paketinin kişi başına
düşen miktar 6 bin 116 dolar iken bu
miktar 81 milyon nüfuslu
Almanya’da 14 bin 481 Euro. Dolar-
Euro arası kur farkı da gözetildiğin-
de hangi paketin daha kapsamlı
olduğu daha net ortaya çıkıyor.

SERMAYENİN BİR DEDİĞİ İKİ EDİL-
MİYOR!

Hatırlanacağı gibi paketin açıklan-
masından sonra sermayenin değişik
kesimlerinden eleştiriler gelmişti.
Büyük şirketler ve tekeller hemen
“kredi başvurularında fazla bürok-
rasi olmamalı” diye uyarılarını yap-
mışlardı. Orta ölçekli firmaların (11-
249 işçi) birliği “Mittelstand” tarafın-
dan ise paketin aslan parçasının
büyük şirket ve tekellere ayrıldığını
eleştirmiş ve “yüzlerce iflasa ve kit-
lesel işsizliğe neden olacak” görüşü-
nü savunmuştu.

Son günlerde ise bankaların başta
orta ölçekli firmalar olmak üzere
bazı büyük şirketlerin de kredi baş-
vurularını geri çevirdikleri ortaya
çıkmıştı. Bankalar buna gerekçe ola-
rak yüzde 90 dolayındaki devlet
güvencesinin yeterli olmadığını ileri
sürüyorlar.

Eleştiriler üzerine yeni düzenle-
melere gittiklerini açıklayan Scholz,
kredi başvurularında bürokrasiyi en
asgariye indirdiklerini, orta ölçekli
firmaların kredilerine yüzde 100
devlet güvencesi verildiğini, devra-
lınma tehdidi altında olan Almanya
için önemli şirketlerle sürekli irtibat
halinde olduklarını söyledi.

Bu durumdan kredi veren banka-
lar da faydalanacaklar. Maliye

bakanlığından verilen bilgiye göre
krediler yüze 3 faizlendirilecek.
Buda orta ölçekli firmalar için öngö-
rülen 50 milyar Euro’luk bir kredi
hacminde 1,5 milyar Euro devlet
güvenceli faiz geliri anlamına geli-
yor. 

Öte yandan devam eden ekono-
mik krizin ve korona virüsü salgının
ekonomiye etkilerinin henüz ilk aşa-
masında olunmasına karşın
Almanya’da hükümet şimdiden
koronavirüs salgını sonrası ekono-
minin hızla toparlanması için plan-
lar yapıyor. Scholz ve Altmaier’in,
kriz sonrası ekonominin yeniden
canlanması için ilk etapta 50 milyar
Euro kapsamında bir konjonktür
paketi üzerine çalıştığından söz edi-
liyor. Scholz’da verdiği bir demeçte
kriz sonrası için de şimdiden hazır-
lıklara başladıklarını söyledi.

USA FIRST? GERMANY FIRST?
ITALY FIRST? – CAPITAL FIRST!

ABD Başkanı Donald Trump,
seçim kampanyasını “USA First”
(“Önce ABD”) sloganı altında yap-
mıştı. Kısa süre içinde dünyanın
değişik ülkelerinde politikacılar
kendi ülkelerinin “öncelikli” tanıya-
caklarını söyleyerek iç politikada
milliyetçi, muhafazakâr kesimi etki-
lemeye çalıştılar. Zaten hiçbir politi-
kacının bir başka ülke lehine politika
yaptığı da görülmemiştir.

Fakat gelinen yerde hükümetlerin
ülkeler için değil sermaye için politi-
ka yaptıkları bir kez daha ortaya
çıkıyor. Devlet olarak batma tehlike-
siyle karşı karşıya olduklarını söyle-
yen İtalya hükümeti bile birkaç hafta
önce, ülkenin işletmelerine sıcak
para sunmak için ilan ettiği 340 mil-
yar Euro hacmindeki kurtarma
paketine ek olarak 400 milyar Euro
hacminde bir paket daha hazırladı-
ğını açıkladı. Özellikle İtalya gibi
sağlık sisteminin kelimenin tam
anlamıyla iflas ettiği bir ülkede
emekçi halkın sağlığını güvenceye
almak için sağlık sistemi için ek kay-
nak yaratmak gerekirken sermaye
için bir paket daha hazırlanıyor.

ABD’de kriz öncesi 50 milyona

yakın insanın sigortası yoktu. Mart
ayı içinde işsiz kalan 10 milyon insan
aynı zamanda sağlık sigortasını da
kaybetti. Böyle bir durumda Trump
ne kadar “USA First” diye bağırırsa
asıl olarak “Capital First” dediği
ortada.

Scholz, Atmaier, Heil istedikleri
kadar sağlık emekçilerini, kasiyerleri
vb. meslek gruplarını “ulusal kahra-
man” ilan etsinler; Almanya’da da
hazırlanan 1,2 trilyon Euro’luk pake-
tin yüzde 95’i direk sermayeye akta-
rılıyor. Emekçilere ise daha sonra
faturayı ödemek düşecek. Son kriz-
den çıkarılan sonuçta bu!

SERVET VERGİSİ – HEMEN ŞİMDİ!
SPD Eşbaşkanı Saskia Esken, mart

sonunda krizin etkilerine karşı
büyük servet sahiplerinin bir kereli-
ğine mahsus “Varlık Vergisi”
(“Vermögensabgabe”) ödemelerini,
“olanaklardan biri” olarak gündeme
getirdi. “SPD olarak krizin yükünü
güçlü omuzların taşımasından yana-
yız” diye masum öneriye basından
gelen tepkiler “böyle bir önerinin
zamanı olmadığı”, “kıskançlık
yaratmak kimseye yaramaz” vb. şek-
lindeydi. SPD’li maliye bakanı
Scholz da bu öneriden pek memnun
olmadığını değişik vesilelerle ifade
etti.

Sol Parti ise bir milyon Euro’dan
fazla gelire/servete sahip olanların
bir defalığına mahsus yüzde 5 vergi
ödemelerini talep ediyor.

Ancak “neden bir kereliğe mahsus
servet vergisi olsun” sorusunu nere-
deyse kimse ortaya atmıyor. Oysa
Almanya’da yoksulluğa karşı müca-
dele edilecekse servet vergisi hemen
şimdi yürürlüğe girmeli.
Almanya’nın en büyük 30 tekeli
2019 kısa bir süre önce hissedarları-
na 44 milyar Euro kâr payı dağıttı.
Örneğin VW tekelini yöneten
Porsche-Piëch hanedanına tam bir
milyar Euro ödeme yapıldı.
Almanya’nın zenginlerinin nakit ser-
vetlerinin 7 trilyon Euro dolayında
olduğu tahmin ediliyor. Yani bir
değil birkaç krizin yükünü omuzla-
maya yetip de artacak kadar!

Capital first!



Ekonomik krizin etkilerini
hafifletmek için Euro
bölgesinin bazı ülkeleri
“Korona tahvili”
uygulamasını talep
ederken Almanya ve
Hollanda “buna gerek
yok” diyerek “Avrupa
İstikrar Mekanizması”
ESM’nin kullanılmasını
öneriyorlar. Bu kriz
döneminde kısmi olsa da
ortak hareket etmeyen
emperyalist ülkeler, krizi
fırsata çevirmeye
çalışıyorlar. Bu arada
basında “dayanışma”
adına milliyetçi, şoven
yorumlardan geçilmiyor.
“Avrupa tahvili kesin
olmaz” deniliyor ama 1975
yılında, krizin etkilerini
zayıflatmak için böyle bir
tahvil oluşturulmuştu.  

Almanya’da çıkan haberlere (yapı-
lan propagandaya) bakılırsa olay çok
açık ve net: Ekonomik olarak kötü
durumda olan Güney Avrupalı
İtalya, Fransa ve İspanya “Korona
tahvili” istiyorlar. Ekonomik olarak
durumları iyi olan Kuzey Avrupalı
Almanya, Avusturya, Hollanda ve
Finlandiya ise “Korona tahvilini”
kesinlikle istemiyorlar.

Yine haberlere göre bunun nedeni
de açık: Başta İtalya ama diğerleri de
ev ödevlerini yapmadılar ve çok
ciddi borç içindeler ve şimdi başta
Almanya olmak üzere ekonomileri
iyi olan ülkelerin kendileri için borç-
lanmalarını istiyorlar. Ama bu borç-

ları ödemeye niyetleri bile yok!

SOPA VE HAVUÇ POLİTİKASI
CDU/CSU ve SPD koalisyon

hükümeti olduğu gibi muhalefetteki
FDP’de “Korona tahvilini” reddedi-
yorlar. Gerekçeleri aynı: Zor durum-
da olan AB ülkelerine yardım etmek
için değişik araçlar mevcut. Yeni bir
araca ihtiyaç yok.

Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz
ve Federal Dışişleri Bakanı Heiko
Maas, Güney Avrupalıları ikna
etmek için Fransa, Yunanistan,
İtalya, Portekiz ve İspanya'da yayın-
lanan beş gazetede aynı gün (6
Nisan) yayınlanan “Krizde Avrupa
dayanışması” (“Europäische
Solidarität in der Krise”) başlıklı bir
makale (Almancası için bkz.: vorwa-
erts.de) yayınladılar.

AB’nin zor durumda olan ülkelere
yardım etmek için Avrupa İstikrar
Mekanizması (ESM) gibi yeterince
araçları olduğun ileri sürülen maka-
lede, eğer istemeleri durumunda,
İtalya’nın 39 milyar Euro, İspanya
ise 28 milyar Euro uygun koşullar
altında sıcak paraya kavuşabilecek-
lerini ileri sürdüler.

ESM’nin özellikle İtalya, İspanya,
Portekiz ve Yunanistan’da yarattığı
tahribatı bilen Maas ve Scholz maka-
lelerinde, “Troikaya, kontrolcülere,
bir ülke için reform programları
geliştiren komisyona ihtiyacımız
yok, hızlı ve hedefli yardıma ihtiya-
cımız var. ESM tam olarak bunu
sunabilir, eğer onu doğru şekilde
geliştirirsek” dediler.

İtalya ve İspanya ise 2008/09 kri-
zinde düştükleri pozisyona düşme-
mek için bütün Euro Bölgesi ülkele-
rinin katılımıyla Korona tahvilinin
oluşturulması ve piyasaya sürülme-
sini talep ediyorlar. Böylece piyasa-
lardan daha düşük faiz karşılığı para
bulmayı umut eden bu ülkeler aynı
zamanda ekonomisi güçlü diğer
ülkelerin de boyunduruğuna girme-
yeceklerini düşünüyorlar.

FRANSA REST ÇEKTİ…

Gazetemiz yayına hazırlanırken (7
Nisan) AB Euro Grubu Maliye
Bakanları Konferansı henüz sonuç-
lanmamıştı. Euro Grubu Başkanı
Mario Centeno tarafından yapılan
açıklamada, görüşmelerin 9 Nisan
günü devam edileceğini bildirildi.
Konferansta İtalya ve İspanya’nın
Korona tahvili taleplerini yineleme-
leri bekleniyordu.

Bir süre öncesine kadar Korona
tahvili talebini destekleyen
Fransa’nın konferansa yeni bir fon
kurulması talebini getirdi. Fransa
Maliye Bakanı Bruno Le Maire, kon-
ferans öncesi yaptığı açıklamada,
“Sonuç bildirgesini ancak yeni bir
dayanışma fonu kurulması kararını
içerirse imzalarım” dedi. AB içinde
bir takım araçların tartışıldığını
belirten Le Maire, “Şimdiye kadar üç
sütun gündemde. Bunlardan ilki
ESM, ikincisi Avrupa Yatırım
Bankası aracılığıyla kredi verilmesi,
üçüncüsü ise Komisyon Başkanı
Leyen tarafından önerilen kısa çalış-
ma parası. Biz de dördüncü sütun
olarak dayanışma fonu öneriyoruz.
Bu fon bütün Euro ülkelerinin alaca-
ğı kredilerle finanse edilecek ve en
fazla 10 yıl yürürlükte kalacak” dedi.

Alman Maliye Bakanı Scholz ise
üç aracın yeterli olduğunu öncelikle
bunların kullanılması gerektiğini
söyledi. “Bunlar kullanılmadan yeni
araçlara ihtiyaç olduğunu düşünmü-
yoruz” diyen Scholz, ESM’nin yeni-
den düzenlenebileceğini söyledi.

Fransa’nın 2008-09 krizi dönemin-
de Euro tahvilleri fikrine destek
vererek Almanya’ya rest çekmişti.
Ancak Fransa bir süre sonra geri
adım atarak Almanya’nın ESM öne-
risini destek vermişti.

ORTAK HAREKET EDEMİYORLAR
Son kriz döneminde emperyalist

ülkelere tüm olanaklarını harekete
geçirmişlerdi. G7 ülkelerinin merkez
bankaları, AB ve Çin Merkez
Bankaları ortak hareket ederek piya-

saya sıcak para sürmüşler, hazırla-
dıkları dev konjonktür paketleriyle
dünya ekonomisini canlandırmaya
çalışmışlardı.

Ancak o dönem de sorunlar çözül-
memiş sadece ileri bir tarihe ertelen-
mişti: Uluslararası Finans Enstitüsü
(IIF) verilerine göre 2008 yılında
172,9 trilyon dolar olan dünya gene-
lindeki borç düzeyi 2019 yılının ilk
yarısında 250,9 trilyon dolara çıktı.
Yani 78 trilyon dolar arttı. Bunun
içinde devletlerin, özel hanelerin,
bankaların ve işletmelerin borçları
bulunuyor. 

2019’un ikinci yarısında ekonomik
krizin belirtileri özellik otomotiv ve
çelik sanayisinde görülmeye başla-
mıştı. Bunun üzerine koronavirüsü
salgını ve yarattığı tahribat eklenince
dünya ekonomik büyük bir krize
doğru yol almaya başladı. Gelinen
yerde emperyalist ülkeler bugün
dünya genelinde ortak çalışacak
durumda değiller. Ama buna karşın
krizi kendi açılarından fırsata çevir-
meye, rakiplerini ezerek pazarlarını
ele geçirmeye çalışıyorlar.

Almanya ise 2008/09 krizinde elde
edemediğini bu kriz döneminde
başarmak için şansını tekrar daha
deniyor. 
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Almanya, AB’yi yola getirmek istiyor
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KESİN OLMAZ MI?

2008/09 krizi döneminde güney
Avrupa ülkeleri tarafından gündeme
getirilen “Euro tahvili” bugün “koro-
na tahvili” olarak gündeme getirildi.
Almanya, Avusturya, Hollanda ve
Finlandiya 10 sene önce olduğu gibi
bu kez Euro bölgesinin ortak tahvil
(Korona tahvili) çıkarma önerisine
kesin karşı çıkıyorlar.
“Ortak tahvil kesin olmaz” deniliyor
ama geçmişte böyle bir araç
olmuştu. Henüz AB’nin adının
“Avrupa Ekonomik Topluluğu” (AET)
olduğu dönem, 1973/74 krizinin
etkilerini asgariye düşürmek üzere
1975 yılında böyle bir tahvil
oluşturulmuştu. “AET Tahvili”
(“EWG Anleihe”) adı altında
oluşturulan tahvil Avrupa Parasal
İşbirliği Fonu (EFM) üzerinden piya-
saya sürülmüş ve ekonomisi iyi
olmayan ülkelere piyasalardan
düşük faiz karşılığı sıcak para
bulunmuştu.
O dönem de Almanya, EFM’i, IMF gibi
düzenlemek, tahvilleri ağır
yaptırımlar karşılığında piyasaya
sürme yanlısıydı. Fakat bunu Büyük
Britanya ve Fransa’ya karşı
dayatamamıştı. 



Hükümet, “korona krizi” nedeniyle çalışma
yasalarını esnekleştirmek istiyor. Federal
Çalışma Bakanlığı, “istisnai uygulama”
olarak hazırladığı taslakta günlük çalışma
sürelerinin 12 saate uzatılması, molaların
ve iki vardiya arası dinlenme sürelerinin
kısaltılması, Pazar ve tatil günlerinde
çalışmaya izin verilmesi gündemde. Yasa
taslağında “süreli uygulamadan” söz
ediliyor. Uygulama Bavyera eyaletinde
yürürlüğe girdi bile. 

Federal hükümet, çalışma sürele-
rini belirleyen yasaları sermaye lehi-
ne değiştirmek için hazırlıklara
girdi. Federal Çalışma ve Federal
Sağlık bakanlıkları tarafından hazır-
lanan bir yasa taslağına göre, “sis-
tem için önem arz eden meslekler-
de” çalışma sürelerinin Haziran
2020 sonuna kadar uzatılması öneri-
liyor.

HAFTADA 60 SAAT!
Hazırlanan taslağın gerekçelen-

dirme bölümünde “ülke çapında
etkileri olan bu olağanüstü acil
durumla başa çıkmak için çalışanla-
rın istihdamı belirli faaliyetler için
sınırlı bir süre için daha uzun çalış-
ma ve daha kısa dinlenme sürelerini
içerebilir, pazar günleri ve resmî tatil
günlerinde de çalışmak gerekli ola-
bilir” deniliyor.

Haberi ilk yapan Handelsblatt
(HB) gazetesi, ele geçirdiği taslağa
dayanarak yayınladığı yazıda,
“Covid-19 Çalışma Süreleri
Yönetmeliği, Federal Çalışma ve
Federal Sağlık bakanlıkları tarafın-
dan ortak hazırlandı denildi.

Yönetmeliğe göre, belirli meslek-
lerdeki çalışma süreleri on iki saate
kadar uzatılabilecek, günlük dinlen-
me süresi ise on bir saatten dokuz
saate indirilebilecek. Hazırlanan tas-
lakta, “Ancak çalışma sürelerinin
uzatılması yönetmeliği, gerekli olan
çalışma süresini, işe alma veya diğer
insan kaynakları yöntemleri dahil
olmak üzere ileriye dönük tedbirler-
le sağlanamaması durumunda
geçerlidir” deniliyor. Yani çalışma
süreleri uzatılmadan önce işletme
yönetiminin yeni işçi alımı veya
işyerinde bugünde mümkün olan
farklı yöntemleri yürürlüğe koyma-
ları öneriliyor. 

Fakat geçtiğimiz dönem yaşanan
tartışmalara bakıldığında, işletmele-
rin çoğunluğunun taslaktaki öneriye
uymak yerine, yönetmeliğin sundu-
ğu yeni olanakları değerlendirerek
haftalık çalışma sürelerini 48-60 saat
arası uzatmayı tercih etmeleri muh-
temel görünüyor.

“İSTİSNAİ VE GEÇİCİ UYGULAMA”

Yönetmelikte “istisnai uygulama”
üzerine şunlar deniliyor: “Kamu
güvenliği ve düzeni, sağlık ve bakım
hizmetleri, genel hizmetler ve vatan-
daşların temel gereksinimi olan mal-
ların tedarikinin sağlanmasını
güvenceye almaya yardımcı olmaya
yöneliktir.”

HB haberinde, “Yönetmelikte ilk
etapta böyle tarif edilmesine karşın,
tarım, enerji ve su işleri, eczaneler ve
tıbbi malzeme depoları, para ve
değerli eşya taşıma şirketleri, veri ve
veri ağı yönetiminden de bahsedil-
mekte. Yönetmeliğe göre bu işçiler
de pazar günleri ve resmî tatillerde
de istihdam edilebilecekler” denildi.

Görüldüğü gibi hazırlanan yönet-
meliğin kapsamı daha yürürlüğe
girmeden genişletiliyor. Dolayısıyla
uygulamanın “istisnai ve geçici”
olmayacağı yönünde kuşkulanmak
işten bile değil.

BU “CÖMERT UYGULAMA”
GEREKLİ Mİ?

HB gazetesine demeç veren CDU
Meclis Grubu, İş ve Sosyal
Politikalar Çalışma Grubu Başkanı
Peter Weiß, “Hazırlanan taslak, kriz
dönemine uygun, cömert ve çeşit-
lendirilmiş çözümleri içeriyor” dedi.
Ancak bu “cömert uygulamanın”
gerekli olup olmadığı da sorgulan-
mak zorunda.

Hatırlanacağı gibi 2015 yılından
bu yana Almanya’da çalışma sürele-
rinin daha esnekleştirilmesi yönün-
de tartışmalar devam ediyor.
Dönemin (2013-2017) çalışma bakanı
olan Andrea Nahles, çalışma sürele-
rini düzenleyen koruma yasasının
bir süreliğine yürürlükten kaldıra-
rak, günlük çalışma sürelerinin 10
saate kadar uzatılmasına, haftalık
çalışma günlerinin ise işletmenin
ihtiyacına göre 7 güne çıkarılmasına
olanak sunulmasını önermişti.
Nahles, “Bakalım yasayı uygulama-
dan kaldırınca ne olacak? Ondan

sonra bir daha tartışıp, karar veririz”
demişti.

Bugün, “istisnai ve geçici uygula-
ma” olarak işçi ve emekçilere dayatı-
lan 30 Haziran’dan sonra yeniden
tartışmaya açılıp kalıcı uygulamaya
dönüştürülebilir. Almanya’nın
güneydeki komşusu Avusturya’da
yapılan bir yasa değişikliği ile gün-
lük 12 saat ve haftalık 60 saatlik
çalışma süreleri mümkün kılındı.

SERMAYEYE PASKALYA HEDİYESİ
Gazetemiz hazırlandığı saat

kadar, hazırlanan yönetmeliğe marşı
sendikalardan bir tepki gelmezken
Sol Parti ve Yeşiller Partisi eleştiri
geldi. “Şimdi en önemli şey sağlığın
korunması” diyen Yeşiller Partisi İş
Piyasası uzmanı Beate Müller-
Gemmeke, “güçlerinin son haddine
kadar çalışanların ihtiyaçları olan
dinlenme süreleri hükümet tarafın-

dan engelleniyor” dedi. “İşin daha
fazla kişi tarafından omuzlanmasını
sağlamalıyız” diyen Müller-
Gemmeke, kısa çalışmaya çıkanların
ve üniversite öğrencilerinin süper-
marketlerde rafları doldurabilecek-
lerini söyledi.

Sol Parti Meclis Grubu
Başkanvekili Susanne Ferschl ise
HB’ye verdiği demeçte yönetmeliği,
“çalışanların suratına atılmış bir
tokat” olarak değerlendirdi. “Sistem
için önemli mesleklerde çalışan kah-
ramanların çalışma koşullarını daha
fazla personel ve toplu sözleşmeler-
le iyileştirmek yerine hükümet, aşırı
yük altında ezilen çalışanları limon
gibi sıkmayı planlıyor” diye konu-
şan Ferschl, “Anlaşılan hükümet
için, çalışanların korunması yerine
işverenlere öne çekilmiş Paskalya
hediyesi vermek daha önemli” dedi.
(YH)
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Günlük 12 saat çalışma!

Federal Hükümet çalışma süre-
lerini esnekleştirmek için yönetme-
lik hazırlarken Bavyera yönetmelik
uygulamaya geçti bile. Bavyera
hükümeti 17 Mart günü, 18 Mart-
30 Haziran arası geçerli olmak
üzere çalışma ve dinlenme süreleri
uygulamasında istisnalara izin
verme kararı aldı.

Buna göre hayati öneme sahip
mamullerin üreti-
minde ve hizmet-
lerde toplumsal
tedarikinin sağ-
lanmasını güven-
ceye almak üzere
günlük çalışma
süreleri 10 saat-
ten uzun olabile-
cek, Pazar ve tatil
günleri işgünü

sayılabilecek. Dinlenme süreleri ise
günlük 6-9 saat arası çalışanlar için
15 dakikaya, 9 saatten fazla çalışan-
lar için ise 30 dakikaya düşürülebi-
lecek. İki vardiya arası günlük din-
lenme süresi ise iki saat kısaltılarak
9 saate düşürülebilecek.

Bavyera’daki yönetmelikte, “Bu
uygulamalar sonucu 6 ay veya 24
hafta içinde haftalık çalışma süre-

leri ortalama ola-
rak 48 saat ile
sınırlı kalmalı.
Bu uygulama
İşyeri ve Personel
temsilciliklerinin
ortak karar alma
haklarının yerine
geçemez” diye
madde de bulu-
nuyor.

Bavyera uyguluyor bile!

Avusturya’da çalışma süreleri geride bıraktığımız yıl uzatıldı
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Korona döneminde Almanya’da dayanışma, komşusunu düşünme, yoksula el uzatma yeniden öne çıktı. Pek çok kentte ortaya çıkan dayanışma inisiyatifleri, toplumda var olan 
anlamlı bir duyguyu bir kez daha açığa çıkardı. Köln’deki dayanışma örnekleri bunu gösteriyor. Kendisinden başkalarını düşünmeyen egoistler ise korona dönemini utanarak 
hatırlayacaklar.

Dayanışma güç kazandı
YÜCEL ÖZDEMİR

Koronanın etkisini güçlü şekilde hisset-
tirdiği, mümkünse sokağa çıkmamanın, 
çıkılırsa bile iki kişiden fazla bir arada 
durmama çağrısının yapıldığı günler-
de, Almanya’nın Köln ketinde 40’lı yaş-
lardaki Rebecca ve Benedict H., komşu-
larının kapısını tek tek çalarak altında 
cep telefon numaralarının yazılı oldu-
ğu bir el ilanını bıraktı. Bugüne kadar 
sokakta gördüğü ama çoğuyla selam-
laşmadığı komşularına yardım etmeye 
hazır olduklarını içeren bu el ilanı kısa 
sürede komşular arasında konuşulma-
ya başlandı.
Rebecca el ilanını dağıttıktan sonra tam 
altı kişinin kendisini aradığını söyledik-
ten sonra sözlerine şu şekilde devam 
ediyor: “Arayanların hiç birisi yardım 
talebinde bulunmadı. İhtiyaçlarını bir 
şekilde karşıladıklarını anlattılar. Son-
ra da yardıma hazır olduğumuzu bil-
melerinin kendilerini çok mutlu ettiği-
ni söylediler. Özellikle yaşlılar bundan 
çok mutlu oldu. İnsanların bu zor 
dönemde yalnız olmadıklarını 
görmeleri, hissetmemesi güzel bir 
duygu. Biz de bundan çok mutlu 
olduk. Hiçbir şey yapmadık, ama 
dayanışmanın ne kadar güzel bir 
şey olduğunu yaşayarak gördük.”
Rebecca kentin değişik semtle-
rinde arkadaşlarının da benzer 
bir çağrı yaptığını da anlattı. Yani 
komşularına el uzatanlar sadece 
onlar değil. Gerçekten de Köln’ün 
Ehrenfeld semtinde dolaştığınız-
da “Korona Dayanışma Hattı” 
ilanlarını her yerde görmek müm-
kün. Herkes, kendi ihtiyaçlarını 
karşılamayacak olanlar için adeta 
seferber olmuş durumda.
Buna benzer girişimler elbette di-
ğer kentlerde de var. 
***
Barış Şahin de 40’lı yaşlarda. 
Köln’de büyümüş. İnşaatlarda is-
kele kuran bir firması var. Koro-
na günlerinde çalışmaya devam 
ediyor. İnşaatlar çalışmanın ya-
saklandığı işyerleri arasında de-
ğil. Barış Şahin bu zor dönemde 
ilginç bir dayanışma kampanyası 
başlatıyor. 28 Mart Cumartesi gü-
nü halden kendi parasıyla satıl al-
dığı 300 koli suyu, gönüllü işçiler-
le oturduğu semtten başlayarak 
yaşlılara dağıtmaya başladı. Her 
gün inşaatlara malzeme taşıdıkla-
rı kamyona su yükleyerek, üzeri-
ne de “Dedeler ve neneler için üc-
retsiz su” yazarak sokaklarda do-
laşmaya başlamış. Şahin sonrasını 
şöyle anlatıyor: “Koronavirüs başladı-
ğında herkes evde kalalım demeye baş-
ladı. Evet virüsün yayılmaması için bu 
doğru. Ancak bunun yaşlılar için doğ-
ru olmadığını düşündüm. Çünkü ba-
zıları balkona dahi çıkacak durumda 
değil. Bunu düşününce evden çıkama-
yan yaşlıları için su dağıtabileceğimizi 
düşündüm. Kendi cebimizden su alıp 
oturduğumuz mahalleden başlayarak 
dağıtmaya başladık. Bizi görenler şaşır-

dı. Çok sevindiler. Ağlayanlar oldu. İlk 
başta önyargıların olabileceğini düşü-
nerek korkarak, çekinerek başladığımız 
su dağıtma işinde cesaretimiz giderek 
arttı. Virüs Alman, Türk, Kürt, Arap ay-
rımı yapmadan herkesi vuruyor. Özel-
likle yaşlı Alman neneler ve dedeler ne 
yapacaklarını şaşırdı. Karşılaştığımız 
bir hemşire suyu almak istemedi. Hem 
de çok çalıştığını ve alış veriş yapacak 
zamanının olmadığını söyleyerek. Ama 

biz ona zorla da olsa suyu verdik. 
Her akşam balkona çıkıp alkışla-
dığımız sağlık çalışanları daya-
nışmayı hak ediyor. Su dağıtma-
mız ona da çok büyük bir moral 
oldu.”
Şahin ve arkadaşlarının kendili-
ğinden başlattığı ücretsiz su da-
ğıtma kısa sürede ses getirdi, ye-
rel basında yer aldı. Bunun üzeri-
ne destek vermek isteyenlerin sa-
yısı da arttı. Bir dahaki hafta istek 
üzerine tuvalet kağıdı dağıtacak-
larını da sözlerine ekledi.
***
Bunlar görünen, yapanları belli 
olan dayanışmalar. Bir de görün-
meyenler var. Örneğin Köln’deki 
bir çok semtte bu süreçte yoksul-
lara, evsizlere yardım amacıyla 
“Gaben Zaun”lar (Hediye çitle-
ri) kuruldu. Çünkü yoksulların 
daha önce yardım aldığı yerlerin 
çoğu bu süreçte kapandığı için 
onlar bu dönemi çok daha riskli 
ve zorlu geçiriyorlar. 
Çitlerde üzerinde içinde ne oldu-
ğunu yazan pusulara bakarak ih-
tiyaçlarını karşılamaya çalışan 
insanlar da bu zor dönemi sağ-
lıklı atlatmanın çabası içerisinde. 
Örneğin Ehrenfeld’de Venlorer 
Caddesi üzerinde bulunan Pro-
testan Kilisesinin çitine iki kilo 
patates asan kadın, buna mutla-
ka ihtiyaç duyulacağını söylüyor. 
Çitin olduğu yerin hemen önün-
de duran manavdan patatesle-
ri alıp asan kadın, sessiz sedasız 

ihtiyacı olanlara yardım etmek gibi er-
demli bir davranış örneği sergiliyor. 
Satın altıkları ya da evinden getirdik-
leri yiyecek ve giyecekleri “Hediye 
Çitleri”ne asanların sayısı belli değil, 
ancak bu girişimin kendisi bile bu zor 
dönemde özel bir anlam ifade ediyor. 
Genel olarak toplumda birbirine sahip 
çıkma duygusu ve sosyal sorumluluk.
Bunun tersi ise tekil. Hatta bu tekillik 

çoğu zaman abartılarak yansıtıldı. Ör-
neğin büyük bir alışveriş merkezinin 
sosyal medyada dolaştırdığı reklam-
da, bir kadın ve bir erkek tuvalet kâğıdı 
paketini çekiştirerek almaya, diğerine 
kaptırmamaya çalışıyor. Tansiyonun 
tam yükseldiği sırada, alışveriş merke-
zinin bir çalışanı elindeki kılıcı sallayıp 
tuvalet kağıdı paketini ortadan ikiye 
bölüyor. Sonra da “Kavga etmeyin, her-
kese yetecek kadar var” yazısı çıkıyor.
Reklama taşınan bu duruma benzer 
sahneler elbette olabilir. Ancak bu ge-
neli yansıtmıyor. Marketteki son tuva-
let kağıdını utanarak alanların olduğu-
nu gösteren pek çok örnek de bulunu-
yor. Kendisinden sonrakileri düşün-
mek korona döneminin ortaya çıkardı-
ğı en önemli duygulardan birisi oldu. 
Egoistçe davranan, kendisinden son-
rakileri düşünmeyenler ise bu günleri 
utanarak hatırlayacaklar.
***
Dolayısıyla koronavirüsün yayılmaya 
başlamasının ardından öne çıkan kav-
ramlardan biri de dayanışma oldu. İn-
sanlar arasında dayanışma, birbirine el 
uzatma önceki döneme göre bir kat art-
tı. Her ne kadar, virüsün yayılmasına 
karşı hükümetler tarafından alınan ka-
rarlarla “sosyal mesafe”nin korunma-
sından söz edilse ve farklı uluslardan 
ve inançlardan insanlar arasında fizik-
sel açıdan yakın temas olmasa da sos-
yal ilişkilerin güçlendiği bir dönemden 
geçiyoruz.
Bu zor zamanda komşusunun kapısı-
nı çalıp, araya fiziksel mesafe koyarak, 
alışveriş için bir ihtiyacının olup olma-
dığını sormak adeta sıradan bir davra-
nış haline geldi. Her semte, mahallede, 
sokakta kapılara asılan el ilanlarına ya-
zılan telefon numaraları bu dayanışma-
nın somut hale dönüştüğü kanallar ol-
du. Bunu yapanların başında gençlerin 
olması ise ayrı bir önem taşıyor.
Koronavirüs öldürmeye devam eder-
ken, dayanışma yaşama sarılmak için 
umut oldu.



Selçuk kozan
 
Antik çağın en önemli veba salgını 
MÖ. 400’lü Peloponez savaşları sıra-
sında ortaya çıktı. 27 yıl süren bu sa-
vaşta, sadece veba salgını nedeniyle 
Atina nüfusunun dörtte birini yok 
oldu. MS. 541 yılında ise en büyük 
salgın Jüstinyen vebası olmuştu. Bu 
salgında yaklaşık 25 milyon insan 
hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. 
Doğu Roma İmparatorluğu’nun ve 
başkent Konstantinopolis’in nü-
fusunu neredeyse yok eden salgın 
Sasani İmparatorluğu’na ve Akde-
niz genelindeki bütün liman kent-
lerine yayılmıştı. Ticaretin durdu-
ğu, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve As-
ya gibi coğrafyalarda yerel ikti-
darlar güç kazanmış, Doğu Roma 
İmparatorluğu’nun doğu ve batıyı 
birleştirme çabası bu salgınla birlik-
te sona ermişti. 

KARA ÖLÜM (VEBA)
İnsanlık tarihinde en büyük felake-
ti olarak adlandırılan “Kara Ölüm”,  
50 milyon ile 100 milyon arası insa-
nın hayatına mal olmuştur. Salgı-
na “Yersinia pestis” adı verilen bir 
bakterinin yol açtığı düşünülmek-
tedir. Açılan yaralar hızla siyaha 
dönüştüğü için halk hastalığa ‘Ka-
ra Ölüm’ adını takmıştı.1347’lerde 
muhtemelen Moğol imparatorlu-
ğu kuruluşundan sonra ordular, 
göçebeler ticaret gemileri aracılı-
ğıyla Orta Asya’dan Avrupa’ya ta-
şındığı söylenir. Bunun dışında ik-
lim değişikleri, göçler gibi bir çok 
faktör vebanın yayılmasında etkili 
olur. 1300’lerin ilk yarısında soğu-
ma ya da ters sera etkisi nedeniyle 
Thames nehri ve Baltık denizi bir-
kaç kez donar. Alplerdeki otlaklar 
buzullarla kaplanır. Tarım yapıla-
maz duruma gelir. Bu dönem aynı 
zamanda  “Küçük Buzul Çağı “ ola-
rak adlandırılır. Kıtlık başlar. Zen-
gin ve yoksullar arasında var olan 
uçurum daha da büyür. Yoksulla-
rın yetersiz beslenmesi ve aşırı kö-
tü şatlar vebanın daha fazla insa-
nı öldürmesinde önemli etkenler-
den biri olur. İtalya’da başlayan ve 
tüm Avrupa’ya yayılan salgın her 
gün binlerce insanı öldürür. Liman-
lar, şehre giriş çıkışlar kapatılsa da, 
veba günden gün daha fazla can al-
maya devam eder. İnsanlar yollar-
da,  evlerde ölür, sokaklar evler ce-
setlerle dolar. Cesetler toplu bir şe-
kilde açılan çukurlara rastgele gö-
mülürken bu işi yapacak insan bi-
le bulunmaz. Vebayı önleyecek hiç-
bir çözüm maalesef bulunamıyor-
du. Hızla yayılan veba karşısında 
çaresizlik içinde insanlar ölümünü 

bekliyordu. Herkes birbirinden ka-
çıyor ve tek başına sığınacak alan-
lar arıyordu. 
İtalyan şair Giovanni Boccaccio o 
günlere ilişkin şunları yazar: “ ai-
leler birbirlerine yabancı gibi bakı-
yorlardı. Babalar oğullarını, anneler 
bebeklerini terk ediyor, hizmetçi-
ler hanımlarından kaçıyor, noterler 
ölülerin son arzularını kaydetmek-
ten vazgeçiyor, doktorlar, rahipler 
ve rahibeler hasta ziyaretlerine git-
miyorlardı. Kimse Hristiyan usulle-
rine göre gömülmüyordu, evler bi-
rer mezarlığa dönüşmüştü”.
Veba ve Yahudi katliamları 
1349’a kadar olan dönem, Yahudiler 
ve Hıristiyanlar arasındaki gergin-
lik sürerken Avrupalı Hıristiyan ce-
maatler, vebanın sebebi olarak Ya-
hudileri işaret eder.  
Düşmanca suçlar ve ritüel ölüm ef-
saneleri anlatılıyordu. Hıristiyan-
lar  Yahudileri kendi toprakların-
da kabul ettikleri için, tanrı tara-
fından cezalandırılıyordu. Bunun 
üzerine Yahudilere yönelik inanıl-
maz katliamlar gerçekleşir ve tari-
he en büyük Yahudi kırımı olarak 
geçer.1348’de ilk Fransa’nın Stras-
bourg şehrinde 100 bin Yahudi öl-
dürülür. Almanya Mainz’de 12 bin 
Yahudi ve İsviçre’nin birçok şehrin-
de olmak üzere 1351 yılına kadar 
binlerce Yahudi katledilir. Kalan 
Yahudiler ise Polonya ve Rusya’ya 
kaçarlar. Orta Avrupa’da nerdeyse 
Yahudi kalmaz.

Avrupa feodalizminin bunalımı, aç-
lık , “Kara Ölüm”  (veba), Flaman-
ya, Fransa, İngiltere, Galler ve ku-
zey İtalya’da ayaklanmalar . İngil-
tere ve Fransa arasında süren “Yüz 
Yıl Savaşları” derken bir kaos dö-
nemi yaşanıyordu. 1347 yılında ise 
kriz tüm kıtayı sarmıştı. Kara ölüm 
diye adlandırdıkları vebanın dur-
durulmaz zaferi bütün Avrupa’yı 
sarıyordu.
Salgın hastalıklar, bitmeyen savaş-
lar ve kıtlık Avrupa’yı derinden sar-
sarken, Avrupa yeni bir sürece giri-
yordu.
Veba sosyal ve ahlaki değerleri yok 
etti. Hayat artık eskisi gibi değil-
di. Her şey hızla değişiyordu. Ve-
ba salgını alınan yeni önlemlerle bi-
raz olsun azalmıştı. Daha çok fare-
lerden bulaşan vebaya karşı ahşap 
evler yerine taş evler yapıldı. İnsan-
ların toplu olarak bir araya geldi-
ği ayinler, toplantılar ve karnaval-
lar yasaklandı. Sokaklar temizlendi 
ve karantina uygulamaları sertleşti-
rildi. Çeşitli tedavi yöntemlerinde 
bazı gelişmeler sağlansa da Avru-
pa nüfusunun yarısının ölmesinin 
önüne geçilememiştir. 

KÖyLÜ AyAKLAnMALARı
Vebanın bıraktığı tahribat, yoksul-
lukla boğuşan halk, kralların sü-
rekli isteklerinin artması halkı ca-
nından bezdirir. Büyük köylü ayak-
lanmaları başlar. 1358’ de Fransa’da 
başlayan köylü ayaklanması 30 

bin insanın ölümüne yol açarken, 
1381’de ise İngiltere’ de gerçekleşen 
ayaklanma kısa süreliğine de ol-
sa  Londra’nın ele geçirilmesiyle so-
nuçlanır.  14. 15. yüzyılda başlayan 
köylü isyanları Avrupa’nın birçok 
bölgesine yayılır ve toplumsal ola-
rak değişime de sebep olur. Devam 
eden savaşlar, vebanın yayılmasıy-
la güçsüz duruma düşen ordular, 
güçlerini günden güne kaybeder-
ler. Savaşamaz durumu gelen kral-
lıklar dönem dönem zorunlu olarak 
barış çağrıları yaparlar. Veba insan-
ları öldürmekle kalmadı, bir döne-
min hukuki, sosyal, kültürel oluşu-
munu ve tüm toplumsal alışkanlık-
ları bir bir yok  etmişti.
Demografik yapının değişimi, özel-
likle etkili olan Katolik Kilise öğre-
tilerinin eleştirilmesi ve önemlisi fe-
odalitenin sorgulanamaz gücünün 
sorgulanmasına ve Rönesans’a gi-
den yolu açmıştır.  
Kara ölüm vebası, ardından kole-
ra, durmayan salgınlar ve savaş-
lar dünyada büyük felaketlere yol 
açıyordu. 1. Dünya savaşının so-
nu 1918 – 1920 arası İspanyol gri-
bi sonucu 50 milyon insanın haya-
tını kaybetmesiyle dünya yeni bir 
salgının yarattığı kaosu bir kez da-
ha yaşamıştı.  Dünya tüm bu fela-
ketleri unuttu mu? Belli ki dün-
ya bu tür salgınlara maruz klacak.  
Günümüzde dünyanın en yoksul 
ülkelerinde halen salgınlar nede-
niyle binlerce insan ölmeye devam 
ediyor. Bu gün ise korona salgınıy-
la mücadele etmeye çalışan dün-
ya, gelişmiş bilime rağmen önleye-
mediği bir salgınla karşı karşıya. 
Evet salgınlar doğal felaketler. Fa-
kat bu denli salgınlar tahmin edil-
mesine rağmen neden önlemler ye-
tersiz?  Şu ana kadar virüsün yay-
gın olduğu birkaç Avrupa ülkesin-
de sağlık sistemleri çökmüş du-
rumda. Bu durumda en çok etkile-
nenler çalışmak zorunda olan işçi-
ler sağlık sisteminden en az yarar-
lanacak olanlar yoksullardır.  Görü-
nen o ki salgın sonrası dünya eski-
si gibi olmayacak.  Sağlık sistemin 
yetersizliği,  işsizlik, doğanın tah-
ribatı, yoksulluk ve ekonomik ola-
rak ciddi bir çöküntü içine giren ül-
kelerin içinde bulundukları durum 
yeni bir şekillenmeyi de beraberin-
de getirecektir. Bu şekillenme yok-
sul halklar açısından yeni bir sorgu-
lama yeni bir toplumsal hareketi mi 
yaratacak, yoksa var olan kazanım-
larını kaybedecek mi? Önümüzdeki 
dönem gelişmeler  kapitalist dün-
yanın şekillenmesinin nereye eviri-
leceğini gösterecek.
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İnsanlık tarihinde salgın hastalıklar ve savaşlar milyonlarca cana mal oldu. Bitmeyen savaşların yanında salgın hastalıklar nere-
deyse dünya nüfusunun yarısını yok etti. Büyük salgınlar aynı zamanda uzun süren savaşlara denk gelirken, imparatorlukları za-
yıflatmış, güç dengelerini değiştirmiş ve kültürel olarak da dünyayı yeniden şekillendirmişti.

Savaş, veba ve ölümün zaferi

Pieter Bruegel  “ Ölümün Zaferi”
Ünlü ressam Pieter Bruegel 1562’de yaptığı “ Ölümün Zaferi” adlı tab-
loyla ortaçağ Avupa’sının veba salgınlarının ve savaşların sebep olduğu 
vahşeti gözler önüne sererken toplumsal kargaşayı ve dehşeti yansıtır.  
Tabloda ölümü temsil eden kalabalık bir iskelet ordusu her tarafı yakıp 
yıkıp talan etmektedir.
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Birleşik Krallık’ın Kovid-19 stra-
tejisi üzerine, artık kaçınılmaz ha-
le gelen kamu soruşturması açıldı-
ğında suç birkaç günah keçisine mi 
yükleyecek? Aslında, Britanya’nın 
müdahalede hantallığı daha siste-
mik bir sorunun göstergesi. Virüs 
Vuhan’da ortaya 3 ay önce çıkmış 
olmasına rağmen İngiltere ve Galler 
hâlâ gerekli test ve takip kapasitesi-
ne sahip değil. Kritik ön cephe ça-
lışanları hâlâ güvenlik malzemele-
ri olmaksızın çalışıyorlar. PHE (İn-
giltere Sağlık Üst Kurulu) hâlâ test 
sayısını Avrupalı komşularıyla aynı 
oranda artıramıyor. 
Diğer ülkeler salgını durdurmak 
için çabuk hareket ederken, Britan-
ya, büyük tartışma yaratan sürü ba-
ğışıklığı stratejisinden izolasyona 
geçişte tereddütlü ve geç kalmış gö-
rünüyor. Tarih Britanya’nın müda-
halesine iyi gözle bakmayacak.
Sağlık sistemimiz salgınla nasıl mü-
cadele ediyor? Beş başlıkta incele-
yebiliriz.
İlkin: Sorumlu kim? Koronovirüs 
stratejisinin belirlenmesinde birçok 
aktör rol aldı: Başbakanlık ve danış-

manlar, COBRA (Bakanlar Kurulu 
ve üst düzey yetkililerin katıldığı 
acil durum koordinasyon kurulu), 
Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı, 
NHS İngiltere, PHE ve İskoç, Gal-
ler ve Kuzey İrlanda’daki benzer-
leri; Ulusal Sağlık Araştırma Ensti-
tüsü, Kamu Sağılığı İdaresi Başkanı 
Chris Witty, Kamu Bilim Danışma-
nı Sir Patrick Vallance ve Acil Du-
rumlar Bilimsel Danışma Kurulu 
(SAGE). Koordinasyon kaotik gö-
rünüyor.
İkinci sorun tarihsel. Birleşik 
Krallık’ın gelişigüzel reaksiyonu 
sadece kaotik bir planlamanın so-
nucu değil. Altyapısı yıllar önce ku-
rulmuştu. Son on yılda kamu sağ-
lığı kaynakları parçalanıp azaltıldı.
Bugün bu parçalamanın sonuçları 
açıkça ortada. 
Kovid-19 testlerinin artırılması, ye-
rel yayılma kontrolü ve birincil ba-
kım ünitelerinin entegre olduğu bir 
toplumsal denetleme sistemi gerek-
tiriyor. PHE bizlere “Bir vaka tes-
pit edildiğinde, kamu sağlık ku-
rumlarımız, yayılmanın engellen-
mesi amacıyla, etkinliği ispatlanmış 
yöntemler kullanarak yakın kon-
takta olanları hızlı takip, denetleme 

ve izolasyona tabi tutacaktır” sözü-
nü 3 Mart Kovid-19 mücadele pla-
nında vermişti. Bu geniş ölçüde ya-
pılmadı. 
PHE, 12 Mart’ta toplum içerisinde 
testleri durdurdu, hastalar ve sağlık 
görevlilerine yoğunlaştı.
Üçüncü sorun politik. Bu salgın, pi-
yasa mekanizması ve kamu-özel iş 
birliği vurgusunu sınadı ve yeter-
sizliğini gözler önüne serdi. Ülke-
mizde var olan dış kaynak kulla-
nımlı ve iç pazarlara dayalı sistem 
ulusal salgın koşullarında işlemi-
yor. 
Kovid-19 organizasyonunda üst 
düzey rol alan bir doktorun söyle-
diği gibi, Birleşik Krallık’ın tümün-
de görülen kaotik reaksiyon “koor-
dineli ve odaklı bir kamu sektörü-
nün tümden yıkımını yansıtıyor.”
Dördüncü sorun devlete danışman-
lık yapan kadro. Vallance, viroloji, 
matematiksel modelleme ve davra-
nış bilimi alanlarından uzmanlarla 
SAGE’in Britanya’da bilimin en iyi-
lerini barındırdığını beyan etti. Fa-
kat ulusal bir krizle müdahale açı-
sından SAGE çok dar bir ekipti. 
Masada toplum sağlığı, lojistik, bi-
lişim, sosyal ve vatandaşlık bilimle-

rine, toplumu harekete geçirme uz-
manlığına da ihtiyaç vardı. Bir sal-
gın sürecinde kamu sağlığı uzman-
lığını çok önemlidir.
Belki hükümetin bu yanlışlarını dü-
zeltmesi için çok geç. Pandemiler 
hızlıdır; bir virüsün önüne geçmez-
seniz çabuk yayılır. Hükümet inat-
la, sadece sosyal mesafeyi kullana-
rak “eğriyi yassılaştırma” yoluyla 
geciktirme stratejisine sadık kaldı; 
önünde her biri daha düşük ölüm 
oranları gösteren Güney Kore, Sin-
gapur, Hong Kong, Çin, Tayvan ve 
Almanya’da testler yöntemiyle sal-
gını bastırma yönteminin başarısı-
nın örnekleri olmasına rağmen.
Var olan izolasyon dönemi sona er-
diğinde, yeni salgınları belirleyecek 
ve şahısları izolasyona sevk edecek 
bir test ve takip mekanizması ol-
maksızın, büyük zararlara yol aça-
cak ulusal izolasyon dönemleriy-
le tekrar tekrar karşı karşıya kala-
cağız. 
Kendine saygı duyan herhangi bir 
COBRA, SAGE veya pandemi kriz 
ekibi, çok sayıda testin önemini 
başlangıçtan kavramalı ve bu duru-
ma gelinmesine izin vermemeliydi.
(Çeviren: Haldun Sonkaynar)
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Haftalık çalışma süresi 60 saat oldu

Britanya’nın müdahalesi yetersiz

yAprAk ZorLu / pAriS

25 Mart Çarşamba günü, Macron 
Bakanlar Kurulunu toplamıştı. Ça-
lışma Bakanı Muriel Penicaud, iş 
kanunlarında esneklik getirme için 
25 karar hükmünde kararname 
açıkladı. Kararnameler, Fransa’daki 
çalışma yaşamında önemli hak kı-
sıtlamalarına yol açıyor. Alınan ka-
rarları ve yapılan kısıtlamaları şu 
şekilde sıralamak mümkün:

l Haftada 60 saate kadar çalışma: 
Belirli sektörlerde haftalık çalışma 
süresi 60 saate çıkarıldı. Konuyla 
ilgili yeni bir kararname daha bek-
leniliyor. Hedef, kriz döneminde 
önemli ihtiyaçlar ve acil gereksinim 
gerektiren sektörlere yeni işçi alma 
yerine çalışanların daha fazla çalış-
tırarak sömürmek. 
Şu an ki güncel yasaya göre, bir iş-
çinin yasal çalışma süresi hafta-
da ortalama 44 saate sınırlıydı. Ye-
ni KHK’larla bu senenin sonuna ka-
dar, bu sınır çalışanlar için 48 saate 
çıkarılabilir. Hatta, bir işçiyi hafta-
lık 60 saate kadar çalışması için zor-
lamak bile mümkün olacak. Çalışa-
nın bu iş koşullarını reddetme du-
rumunda, işverene işten çıkarma 
olanağı sunuluyor. 

l  Çalışma saatleri günde 12 saate 
kadar uzatıldı: Bu, ancak hüküme-
ti “ulus veya ekonomik yaşamın de-
vamlılığı için zorunlu” olarak kabul 
edilen belirli sektörlerde olacaktır. 
Örneğin, “ulaşım, lojistik, gıda en-
düstrisi, tarım, enerji, telekomüni-
kasyon” ve haftaya bu konuda bir 
kararname ile belirlenecektir.
-Pazar günleri çalışma: Bazı sektör-
lerde şirketler, faaliyetlerinin ge-
reksinimi halinde, ekiplerini Pazar 
günleri, 31 Aralık 2020 tarihine ka-
dar çalıştırabilecekler. 

l  Ücretli izin dayatılan tarih-
ler: İşveren, çalışanlarının izin ta-
rihlerini altı günü geçmeyen bir sü-
re için dayatmada bulunabilir ve-
ya erteleyebilir. Ancak, çalışanın 
zaman tasarrufu hesabına (comp-
te épargne temps) tahsis edilen RTT 
ve dinlenme günleri, toplu sözleş-
me olmaksızın doğrudan yönetim 
tarafından belirlenebilir veya değiş-
tirilebilir.

l İşsizlik ödenekler / Pôle emp-
loi: Pôle emploi’da Mart ayında iş-
sizlik maaşının son ayını gelen kişi-
lerin, ödenekleri bir ay daha fazla-
dan, devlet tarafından uzatıldı. Ya-

ni, hükümet salgından dolayı işsiz-
lik maaşlarının sonuna gelmiş kişi-
lere bir ay daha 

ARE VE ASS YARDIM YAPACAK 
l İşveren ücretli tatiller dayatabi-
lir: Şu an ki mecburi kapanmayan 
sektörlere ve branşlara bağlı oldu-
ğu için işçilerin gelişmeleri takip et-
mesi gerekiyor ki, maaşlarında %16 
kayıp yaşamasınlar. 

l Kısmi işsizlik kullanımı 
(activité ou chômage partiel): İş-
veren, işçinin saat başına brüt ma-
aşının % 70’ine karşılık gelen ça-
lışma tazminatını, yani saatlik net 
maaşın yaklaşık % 84’ünü ödeme-
lidir. Çalışmadığı günlerin ödeme-
si ise net maaşının yüzde 84’ü ola-

caktır. Asgari ücretle çalışan işçinin 
eline geçen maaşta hiçbir düşüş ol-
muyor. Bu en az asgari saat ücreti-
ne (8.03 € net ) eşit olacak ve asgari 
ücretin  %70’i ile sınırlandırılacak-
tır. Ödemeler ise, devlet adına hare-
ket eden Hizmet ve Ödeme Ajansı 
(ASP) tarafından yapılacaktır.  Şir-
ket tarafından 30 gün içinde bu por-
taldaki  » DIRECCTE  » sitesinde 
herhangi talep yapılmalıdır. 

l CAF’ın ödediği yardım miktar-
larına %0,3 zam: Ayrıca, RSA’ya da 
0,9’luk bir zam geldi. Yaşanan sağ-
lık krizden dolayı, 1 Nisan’da ger-
çekleşmesi beklenen işsizlik maaşı 
reformu, 1 Eylül’e ertelendi. Sendi-
ka, çalışma koşullarının, iş güvenli-
ğinin ve ücretler için belirleyici bir 
rol oynamakta. 

Koronavirüsün yayılmasını fırsata çeviren Fransız sermayesi, haftalık çalışma süresinin 60 saate kadar çıkarılmasını kanun hükmünde 
kararnameyle sağladı. Ayrıca pek çok alanda hak gaspları yapıldı.
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Koronavirüsün korkunç etkisini ön-
lemek için fakir uluslara uluslarara-
sı yardım gerekir. Bulaşmayı kont-
rol altına almak için acil önlemler 
alınmazsa koronavirüsten kırk mil-
yon kişi ölebilir. Londra İmparator-
luk Koleji tarafından öngörülen fe-
laket, hayat kaybının önlenmesi ge-
rekiyorsa, dünya yoksullara ve ev-
sizlere yardım etmelidir.
Tecritler, karantinalar, e-eğitim ve 
evden çalışma, Kovid-19 virüsünün 
yarattığı bozulma ile mücadelede 
kullanılan önlemler arasındadır.
İnsanlar, düzenli işleri, yiyecek için 
yeterli paraları ve uygun fiyatlı sağ-
lık hizmetlerine erişimi varsa, ev-
lerinin konforunda virüsü kazasız 
belâsız atlatabilirler. Bu, dünyanın 
dört bir yanındaki mülteci kampla-

rındaki ve gecekondulardaki insan-
lar için bir lüks.
Yoksulların evi ve güvenlik ağı yok. 
Virüse karşı tamamen koruma-
sız durumdalar. Bu nedenle, araş-
tırmaların alt tabakadaki insanla-
rın hastalığı kapma ve ondan öl-
me olasılığının daha yüksek oldu-
ğunu göstermesi şaşırtıcı değildir. 
Bu insanlar sıkışık ortamlarda yaşı-
yor, bu ortamı birçok başka insan-
larla paylaşıyor ve bu da onların vi-
rüs kapma risklerini artırıyor.

YOKSULLARIN TAHMİNİ
Hindistan’da göçmen işçilerle ilgili 
yapılan öngörü çarpıcı bir örnek su-
nuyor. Başbakan Narendra Modi 21 
günlük bir ulusal tecrit emri verdi-
ğinde (Sahalarda, fabrikalarda, res-
toranlarda ve hatta sokaklarda çalı-

şan) işçiler işlerini kaybetti ve köy-
lerine dönmeye karar verdi.
Sosyal uzaklaşma sırasında yüz 
binlerce kişi otobüs duraklarına 
akın etti. Birçoğu binlerce kilometre 
uzaklıktaki evine yürümeyi tercih 
etti. Bazıları temel sağlık altyapısı 
olmayan köylere virüs taşıyacak.
Alelacele alınan kararlar ironik gö-
rünüyor: Fakirlerin düşünülmeme-
si, yardım edilmesi amaçlanan in-
sanlara pekâlâ zarar verebilir. Mali 
teşvik paketleri bile yoksulları gör-
mezden geldi.

ZENGİN-FAKİR BÖLÜNME
Hindistan senaryosu, virüsün getir-
diği zorluğa yanıt verme konusun-
da dünyadaki zengin-fakir bölün-
mesinin işaretidir. Zayıf sağlık sis-
temlerine sahip fakir ülkeler virüsle 

mücadele etmekte zorlanırken, var-
lıklı ülkeler işletmeleri kurtarmak 
için trilyonlarca dolarlık teşvik pa-
ketleri açıyor. Sosyal ve ekonomik 
eşitsizlik asla bu kadar keskin ol-
mamıştı ve salgın bu uçuruma ışık 
tutuyor.
Bu, çağımızın en büyük sağlık kri-
zidir. Bu, uluslararası müdahale ve 
düşük gelirli topluluklara yardım 
etme planı gerektiren bir kriz. Ulus-
lararası kurumlar yoksul ülkelerin 
borçlarını silmenin yollarını arama-
lı ve varlıklı uluslar muhtaç ülkele-
re yardım ve sağlık tesisleri sağla-
malıdır. Düşük gelirli gruplara üc-
retsiz test ve ücretsiz tedavi sağlan-
malıdır. Bu virüs milyonları teh-
dit ediyor. Aramızda daha az şanslı 
olanlar bu saldırının en ağır kısmı-
nı yaşayacak.
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Dünyanın fakirleri unutulmamalı
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Arap dünyasında, yardım alma ola-
sılığı düşük kayıt dışı çalışanlar ko-
ronavirüs tarafından en sert darbe-
yi aldı. Karantina sürecinin en sert 
şekilde etkilediği kesim kayıt dı-
şı ekonomi çalışanı yoksullar oldu. 
Uzmanlar, aynı zamanda hükümet-
ten yardım veya sağlık hizmeti al-
ma olasılığı en düşük olan ve evde 
kalma çağrılarını da en az dikkate 
alan kesimin yine bu yoksul kesim 
olduğunu ifade ediyor. 

GÜVENCELERİ OLMAYAN İŞÇİ 
NÜFUSU
Ortadoğu’da; Lübnan, Mısır, Ür-
dün, Fas, Tunus ve Libya gibi or-
ta gelirli Arap ülkelerinde, günlük 
ücrete tabii olan ve işsiz kalmaları 
durumunda pek bir güvenceleri ol-
mayan büyük sayıda kayıt dışı iş-
çi nüfusu var. Petrol zenginliği ile 
üst-orta gelirli bir ülke olarak kabul 
edilen Irak, büyük bir kayıt dışı iş-
çi nüfusuna sahip olduğu için böl-
gesel komşularıyla benzer sorunlar-
la karşı karşıya.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 
Arap Devletleri Bölge Ofisi, Üst 
Düzey Sosyal Koruma Uzmanı Lu-
ca Pellerano, Al Arabiya’ya, “Bun-
lar koronavirüs nedeniyle artık be-
lirgin hale gelen eski problemler” 
dedi.
ILO verilerine göre, Lübnan’da işçi-
lerin yüzde 55’i bu kategoriye giri-
yor ve hastalık izni veya tatil günü 
ödentisi almıyor. Ürdün’deki du-
rum da Lübnan’a benzer. Her iki ül-
ke de bünyesinde kayıt dışı sektör-
de kıt kanaat geçinmeye çalışan pek 
çok Suriyeli mülteci barındırıyor. 
PricewaterhouseCoopers (PwC) 
verilerine göre, kayıt dışı sek-

tör Mısır’da ülkenin gayrisafi yurt 
içi hasılasının yüzde 40’ını oluş-
turmakta. Uluslararası Para Fonu 
IMF’ye göre, 2014 yılında Fas’ta 35 
milyonluk nüfus içerisinde kayıt dı-
şı sektörde çalışan yaklaşık 2.7 mil-
yon insan bulunmaktaydı. 

PETROL GELİRLERİNİN  
AZALMASI
Irak’ın sistematik zayıflıkları ülkeyi 
Kovid-19 ile mücadelede ekonomik 
anlamda elverişsiz bir konuma ge-
tiriyor. Irak’taki Bölgesel ve Ulusla-
rarası Çalışmalar Enstitüsü Akade-
misyeni Ahmed Tabahitali, Irak’ın 
petrol servetinin olduğunu, ancak 
devlet için çalışan 4 milyon ve dev-
letten emekli maaşı alan 3 milyon 
insanın bulunduğuna dikkat çeki-
yor. Büyük ölçüde petrol gelirleri-
ne bağlı olan hükümetin, bütçesinin 
petrol fiyatlarına bağlı olarak 33-52 
milyar dolar kadar azalacağını be-
lirten Tabahitali, 2019 bütçesinin 89 
milyar dolar olduğunu ve bunun 63 
milyar dolarının maaş, emekli ma-
aşı ve sosyal güvenlik için tahsis 
edildiğini açıkladı. Tabahitali, “Ay-
rıca, güney bölgeleri durma nokta-
sına gelen dini turizme dayanıyor” 
diye ekledi. 

SAĞLIK HİZMETİNE VE TESTLE-
RE ERİŞİM ZOR
Yukarıda bahsi geçen devletle-
rin hiçbirinin belirli bir sağlık sis-
temi yok ve birçok insan da resmi 
sistemdeki statüleri nedeniyle var 
olan sistemlere erişemiyor. Pellera-
no, “Sağlık hizmetlerine ve testlere 
erişim özellikle de kayıt dışı ekono-
mi çalışanları için zor” dedi. Pelle-
rano, bu işçilerin birçoğunun gün-
lerini sokaklarda taksi sürerek, yi-
yecek veya tüketim malları satarak 

harcadığı bir yerde, sağlık hizmeti-
nin halk sağlığı meselesi haline gel-
diğini belirtti. 

YOKSUL KESİM İÇİN DESTEK PA-
KETİ
ABD geçtiğimiz günlerde Ameri-
kan halkına ve işletmelerine yar-
dımcı olmak için 2 trilyon dolar-
lık bir teşvik paketi açıkladı. Lüb-
nan, ailelere 150-200 dolar verece-
ğini açıkladı, ancak bu miktar ülke-
nin asgari ücreti olan 450 doların ol-
dukça altında. Pellerano, zayıf ku-
rumları olan orta gelirli ülkeler için 
farklı yaklaşımlara ihtiyaç duyul-
duğunu söyledi. 
Pellerano, “Lübnan ve Ürdün gi-
bi ülkelerde bu daha zor bir yakla-
şım” dedi: “Özellikle savunmasız 
olan birey ve işletmeler tanımlan-
malı ve hedeflenmelidir. Hane hal-
kının geliri desteklenmeli, aynı za-
manda işletmeler ekonomik karan-
tina önlemleri kaldırıldığında hız-
lıca sektöre dönebilmeleri için des-
teklenmelidir.”
Küresel Sağlık Enstitüsünden Dr. 
Shadi Saleh’e göre, salgını yavaşlat-
mak için alınan koruma önlemleri, 
yoksul ve dezavantajlı kesimi hedef 
alan bir ekonomik destek paketini 
de içermeli. Saleh, yalnızca Lübnan 
için, aşırı yoksulluk içinde yaşayan 
en az 300 bin kişiyi hedefleyerek 
hükümetin aylık 135 milyon dolar 
enjekte etmesi gerektiğine inanıyor. 

EKONOMİK KRİZ VE BİRİKEN  
DIŞ BORÇ
Ancak bu devletlerdeki pek çok in-
san gibi, buralardaki hükümetlerin 
de başvurabileceği çok az şey var. 
Örneğin, şu anda ekonomik bir kri-
zin ortasında olan Lübnan, kısa sü-
re önce ülke borcunu ödeyemedi ve 

şu an dünyadaki en yüksek borç/
gayrisafi yurt içi hasıla oranına sa-
hip. 
Geçmişte, bu devletler varlıklı Kör-
fez komşularına güveniyordu, an-
cak bu finansman bu sefer mev-
cut olmayabilir. Ürdün ve Mısır 
son yıllarda Körfez ülkelerinden 
daha az yardım aldı. Lübnan da, 
Hizbullah’ın hükümet üzerindeki 
kontrolü ve İran’ın etkisi nedeniyle 
daha az yatırım aldı. 
Körfez ülkeleri, koronavirüs krizi 
sürerken kendi ekonomilerini kur-
tarmaya odaklanmak zorunda ka-
lacaklar. 

ALIŞILMADIK YANITLAR
Kendi hallerine bırakılan ülkeler, 
yalnızca en alttakilere değil korona-
virüsten etkilenen herkese yardım 
etmek için hızlı bir şekilde çözüm 
üretmelidir.
Uluslararası Çalışma Örgütünden 
Pellerano’ya göre, “Tanık olduğu-
muz eşi görülmemiş sağlık ve eko-
nomi krizlerinin alışılmışın dışın-
da politik yanıtlara ihtiyacı olduğu 
açıktır. Dünya çapında, ülkeler ço-
cuk bakım yardımlarını, yaşlılara ve 
engellilere yönelik yardımlarını art-
tırmaktadır, ancak verilen destekle-
rin çoğu, mevcut resmi sistemdeki-
lere yöneliktir” 
(Çeviren: İdil Çağla Ertaş)

Kronavirüs en çok kayıt dışı işçileri vurdu
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Korona krizinin kaybedenlerinden biri de evlere
temizliğe giden kadınlar. Bu işleri yapan kadınların ezici
çoğunluğu kayıt dışı çalışıyor. Birçok ev sahibi, temizlikçi
kadınların en az nisan ayı sonuna kadar işe
gelmemelerini istedi. 

Haftada iki-üç kez, üç saatliğine temizlik yapan
kadınların aylık kayıpları 250-300 euro arasında
değişiyor. Kayıtdışı çalıştıkları için ücretlerinin bir
kısmının ödenmesi veya yardım almaları söz konusu
değil.

Temizlikçi kadın çalıştırılan evler ya yaşlıların evleri
ya da büro işlerinde çalışan kadın ve erkeklere ait.
Yaşlılar risk grubuna girdiği için onların evinde
çalışmaya devam edilmesi imkansız, çoğunluğu ev ofisi
yapan kadın ve erkekler ise aslında temizlikçi kadının
gelmesini istiyor ama enfeksiyon yasasındaki
düzenlemeler nedeniyle bunu yapamıyor.

Bavyera Devlet Bakanlığı'nın sayfasındaki açıklama
her eyalet için geçerli: Korona döneminde çalışmanın
serbest olmasına rağmen aileye ait olmayanların
yabancı bir eve girmesinin yasak olduğunu, ev içindeki
zorunlu olmayan işlerin ertelenmesini, ertelenemiyorsa
temizliğin ya evin boş olduğu bir zamanda yapılmasını
ya da çalışan kişiyle ev sakinleri arasında en az 1,5
metrelik mesafe olacak şekilde maske ile çalışılmasını
öngörüyor. Kısacası cevap muğlak. Karar ev sahibine
bırakılmış. Ancak kayıt dışı çalışan kadınlar açısından
(temizlik yaptığı gizlense bile) yabancı bir eve girildiği
için para cezasına çarptırılma riski var. Tabi ki eve
yabancı birini almaktan ev sahipleri de aynı cezaya
çarptırılabilir.

Özel evlerde temizlik yapan kadınların korona
dönemindeki durumları şöyle: Bir temizlikçi kadın sözde
serbest meslek sahibi yani kendinin patronu olarak

çalışıyorsa yetkili kurumlara korona nedeniyle işsiz
olduğu için yardım başvurusunda bulunabilir.

Bir temizlikçi kadın taşeron bir firma aracılığıyla
çalışıyorsa kısa çalışma kapsamına alınabilir ve
devletten kısa çalışma düzenlemesine göre yardım alır.

Bir temizlikçi kadın ev sahibiyle yaptığı sözleşmeye
bağlı olarak mini iş bazında çalışıyorsa herhangi bir
yardım alamaz. Çoğu temizlikçi kadın kayıtdışı
çalıştığından herhangi bir yardım alma hakkı yoktur. Ev
sahibi de para ödemek zorunda değildir.

Kayıt dışı çalışma Almanya'da yasak olmasına
rağmen, kadın örgütleri temizlikçilerinden memnun
olup kriz sonrası onları çalıştırmaya devam etmek
isteyen kişi ve ailelere aylık kazancının bir bölümünün
ödenmesi çağrısında bulunuyorlar. Mini iş
sözleşmesiyle çalışan temizlikçiler için de aynı tavsiyede
bulunuyorlar. (YH)

Hep beraber zor bir dönemden
geҫiyoruz. Gözle görülemeyecek
kadar küҫük bir virüs tüm dünya
insanlarını korkutmayı ve
alıșılagelmiș düzeni bozmayı bașardı.
Biz insanlar bu yeni ve belirsiz durum
karșısında büyük bir kaygı ve stres
yașarken hızla bilgi toplamaya
ҫalıșıyoruz. Bu küçük ama ölümcül
virüs karșısında dikkat etmemiz gere-
ken iki şey var; el temizligi ve „sosyal
mesafe“ (fiziksel mesafe terimini kul-
lanmayı tercih etmeme rağmen).  El
temizliği konusunda hiҫ sorun
yașamadık, tüm sabun stoklarını bitir-
dik ama „sosyal mesafe“ o kadar
kolay olmadı bizim için. En önemli
özelliğimizin (sosyal olmak) tersine
bir șekilde davranmamız istenmiști
bizden ҫünkü. Bu konuda zorlanılın-
ca, daha sert önlemler alınmaya,
„Evde Kal“ kampanyaları düzenlen-
meye bașlandı. El temizliğini hepimiz
harfiyen ve ҫok güzel uyguladık da
evde kalmak konusunda zorlandık
biraz… Peki evde kalmak fikri bizi
neden bu kadar zorladı? Neden evde
ҫocuklarımız ile neler yapacağımız
konusunda uzmanların tavsiyelerine
ihtiyaҫ duyduk? Yada neden „Korona
günlerinde eșlerle ilișkiler“ gibi konu-

larda webinarlar (Web seminerleri)
düzenlenir oldu? Biz neden durumun
kendisini konușmayı bıraktık da
panik halinde evde, en yakınlarımızla
nasıl vakit geҫireceğimizi konușur
olduk; sanki daha önce onlarla hiҫ
vakit geҫirmemișiz gibi.

Çok değil bundan 3 hafta önceki
herhangi bir sabahı düșünelim:
Evdeki (orta sınıf ҫekirdek bir aile)
herkes erkenden kalkmıș, birbirine
günaydın bile diyemeden, telașla,
kahvaltımızı bile edemeden (ayaküs-
tü birşeyler atıștırarak) okula ve
ișyerlerimize gitmek iҫin evden
ayrılmıștık. Biz ebeveynler günümü-
zün bir büyük bir bölümünü para
kazanmak iҫin „gönülsüz“ yada
„isteksiz“ yaptığımız ișlerde geҫirmiș,
ҫocuklarımız da aynı saatleri anaoku-
lunda yada okulda „öğrenme“ oldu-
ğu iddia edilen bir eylem ile geҫirip
yine telaș ile eve dönüș yoluna
düșmüș (hatta ҫoğu zaman okul ve ev
arasına bir de bașka bir etkinlik ya da
kurs sıkıștırmayı da bașararak), evi-
mize gelip, telașla akşam yemeği
hazırlayıp, hızlı bir șekilde yemek
yiyip , ҫocukları erkenden yatırmaya
ҫalıșıp (ertesi sabah aynı performansı
gösterebilsinler diye) „Günün nasıl-

dı?“ sorusunu sormamız gerektiği
iҫin yarım ağız sorup, yarım ağız
cevaplamıș bunu da sohbetten
saymıștık… Günün sonunda herkes
yorgun olduğu iҫin köșesine ҫekilmiş,
elimizde telefon yada televizyon
karșısında günü tamamlamıștık…
Basit bir matematik hesabı bile kendi-
mize, birbirimize ve ҫocuklarımıza ne
kadar az zaman ayırdığımızı gösterir-
ken, biz bu durumla hiҫ yüzleșmek
istememiștik aslında. Virüs nedeniyle
evde kalma zorunluluğu olmasa bir
sonraki gün, daha bir sonraki gün ve
bugün de böyle olacaktı simdiye
kadar olan tüm günler gibi… Fakat
artık telaș etmemizi gerektirecek
birșey yok; ister istemez yavașladı
zaman, koșușturmaca azaldı, günün
nasıldı sorusunun yerini günümüzü
nasıl geҫireceğiz sorusu aldı. Sabah
telașla herkesin bir yerlere dağıldığı
aile bireyleri artık evde ҫünkü gidile-
bilecek daha güvenli bir yer yok. Bu
bir fırsat değil mi sizce? Evde kalma-
mız tüm bu süreҫte bașımıza gelen en
iyi șey belki de. Sistemin yarattığı
zamansızlık nedeniyle görevlerimizi
bașka insan ve kurumlara devretmiș
ve ҫocuklarıyla gerҫekten birlikte
zaman geҫirmenin tadını bilmeyen
bizler iҫin bir fırsat belki de… Alıșık
olmadığımız birșey oldugu iҫin önce
biraz zorlanacağız belki ama bir kere
tadını alabilirsek yeni aile düzeninin
(yavaș, sakin ve huzurlu) bir daha izin
vermeyeceğiz tüketim kültürünün
bize dayattığı gibi hızlı, telașlı ve ger-
gin yașamaya.

Eğer evde kalmayı bir mola, ҫarkın
teklemesi yada uzun bir ara gibi göre-
bilirsek șimdiye kadar ailece neler
kaҫırdığımızı, birbirimizle ne kadar
az șey paylașabildiğimizi, yapmamız
ve yetiștirmemiz gerekenlere verdiği-
miz öncelikten dolayı birbirimizi ne
kadar ihmal ettiğimizi fark edebiliriz.

Eminim bugün daha az „Hadi“,
„Çabuk“ kelimesi ҫıktı ağzınıdan,
belki de uzun zamandır ilk defa
bugün günlerden ne sorusunu kaygı-

lanmadan, yetiștirilmesi gerekenleri
düșünmeden sordunuz, bugün belki
de ilk defa geҫiştirmeden nasılsa ҫok
zaman var diye doya doya sohbet etti-
niz ailece, günün nasıldı değil „bugün
ne yapsak beraber?“ sorusunu sordu-
nuz, hatta bu soruyu sormanıza bile
gerek kalmadan baktınız ki gün ken-
diliğinden birlikte uzun zamandır
yapmadığınız șeyleri yaparak geҫi-
yor; albümlere bakmıșsınız, uzun
zamandır oynamadığınız bir kutu
oyununu oynamıșsınız yada kahka-
halar eșliginde sessiz film oynamıș-
sınız, acıkınca mutfakta beraber
birșeyler hazırlamıșsınız; hem de öyle
sırf karın doyurmak iҫin değil özenle
hazırladığınız lezzetleri beraber ve
acele etmeden tadmak  iҫin, yemekten
sonra küҫük aile korosu sahne almıș
bile; sazlar, șarkılar, türküler...
Kimsenin telefonunu eline almak
gelmemiș aklına, hele televizyonu
aҫmayı kimse istememiș… belki daha
sonra güzel bir film izlersiniz birlik-
te… 

Herșey yavașlayınca ve yapılması
gerekenler azalınca daha önce hiҫ
deneyimlemediğimiz birșeyi dene-
yimliyoruz aslında … Tüm olan bite-
ne rağmen iҫimizde uzun zamandır
yașamadığımız bir sakinlik, dinginlik,
huzur ve keyif… Üstelik bu duygula-
rı yaşayan bir tek biz değiliz; çocukla-
rımızında gözlerinde  korku ya da
okullar tatil olduğu için bir sevinҫ
değil  evde hiҫ bölünmeden sizlerle
birlikte ve güvende oldukları iҫin
huzur ve mutluluk var…

Ve inanıyorum ki bunun tadını bir
kez alan bizler, bundan önceki
koșuşturmacalı, telașlı, gergin ve
kopuk aile ortamına geri dönmek iste-
meyeceğiz, dönmeyeceğiz de… Tüm
bu yașanan olumsuz ve zor durumu
aile yașamımız iҫin bir fırsata dö-
nüștürmek bizim elimizde. Belki de
büyük ve köklü değișim evde kalmak
ile bașladı bile…

Bu arada siz bugün neler yapmayı
düșünüyorsunuz ailece? 

Evde kalmak...

Korona krizi 
ev temizliğinde

çalışan
kadınları nasıl

etkiliyor?

Psikolog Aslı Özdemir yazdı
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IN DIESER AUSGABE

Der Coronavirus hat für die Menschen 
und ganze Staaten eine Ausnahmesituati-
on geschaffen und unsere Lebensabläufe 
und unseren Alltag komplett verändert. 
Ängstlich aber auch hoffnungsvoll erwar-
ten wir nun alle das Ende der Coronakrise 
und die Rückkehr zur „Normalität“. Aber 
was ist eigentlich „normal“? SEITE  2

Solidarität in Zeiten von Corona
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Soll mal einer sagen, dass es 
zu Corona-Zeiten keine guten 
Nachrichten gebe. Die Bundes-
regierung ermöglicht trotz einer 
Einreisesperre die Einreise von 
40.000 Saisonarbeitern, vorrangig 
zur Spargelernte. 
Zuerst Sturmtief Sabine, die uns 
ein Wochenende das Leben ver-
saute, weil keine Bahn mehr fuhr. 
Dann die doofe Corona, die uns 
entsozialisierte für Wochen und 
Monate, uns zwang mit Kindern 
und Familie abzuhängen, in 
Kurzarbeit oder unbezahlten Ur-
laub zu gehen und den Sommer-
urlaub abzusagen. Wo wären wir 
gelandet, wenn nun auch noch 
kein Spargel auf dem Teller ge-
landet wäre? Wir grausam wäre 
die Welt geworden?
Da sind wir der Bundesregierung 
dankbar, dass sie gravierende 
Massnahmen ergriff, um für eine 
gesunde Mahlzeit zu sorgen. 
An Zynismus  ist dieses Verhal-
ten nicht mehr zu überbieten. 
Noch vor wenigen Wochen be-
schlossen die Regierungsparteien 
mit Teilen der Opposition, dass 
wegen Corona und Infektions-
schutzgründen keine Flüchtlinge 
aus Griechenland aufgenommen 
werden können. Man muss halt 
Prioritäten setzen. 
Ebenfalls muss man betonen, un-
ter welchen sklavischen Bedin-
gungen die Saisonarbeiter hier 

in Deutschland vergütet werden; 
oftmals wurde nicht mal der ge-
setzliche Mindestlohn von 9,35 
Euro bezahlt und bei mindestens 
17 % aller Unternehmen im Jah-
re 2018 wurden viele Erntehelfer 
als Schwarzarbeiter mit wenigen 
Rechten beschäftigt.
Diese Doppelmoral ist aber nicht 
eine Fehlentscheidung von Regie-
renden, sondern tief verwurzelt 
im System. Diese Bankrotterklä-
rung ist ein Bankrott der kapita-
listischen Wirtschaftsweise. Das 
banale Beispiel der Spargelernte 
zeigt uns deutlich vor Augen, 
wessen Interessen hier vertreten 
werden. Die Regierung beschloss 
über Nacht und Nebel 600 Mrd. 
Euro Soforthilfe für Konzerne, 
während bei Tarifverhandlungen 
für den „systemrelevanten“ öf-
fentlichen Dienst, zu dem auch 
Krankenhäusern zählen, immer 
das nötige Kleingeld fehlte. Es 
wurde in der Bildung, in der Kin-
der- und Altenversorgung, im 
Gesundheits- und Sicherheitsbe-
reich kaputtgespart, wo es nur 
ging, während den Konzernen, 
ihren Eignern und Aktionären 
jegliche Freiheiten und Rechte 
gegeben wurden, Angestellte bis 
zum Mark auszusaugen.
Allein dieser Zynismus sollte aus-
reichen, um dem System ein Ende 
zu bereiten. 

Hurra, der Spargel 
ist gerettet!

Die Solidarität während der Coronakrise tritt 
verstärkt in den Vordergrund: An die Älteren in der 
Gesellschaft denken, Einkaufshilfen für die Kranken 
anbieten,  Medikamente holen oder Hilfebedürfti-
gen die Hand reichen. Solidaritätsinitiativen brach-
ten erneut das wichtige Gefühl der Solidarität in 
die Gesellschaft. SEITE 2
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Gamze ardic

„Erheben wir uns individuell und 
kollektiv, um auf der Höhe der au-
genblicklichen Anforderungen zu 
sein. Ich weiß, liebe Landsleute, 
dass ich auf Sie zählen kann“, so 
Macron Mitte März in einer Fern-
sehansprache, der damit an die 
Solidarität der französischen Be-
völkerung appellierte. Ja, auf den 
Teil der Bevölkerung, der an vor-
derster Front gegen das Coronavi-
rus kämpft, kann er sich verlassen. 
Kann das aber auch von Macron 
und seinen Ministern behauptet 
werden? Darauf hat der französi-
sche Allgemeine Gewerkschafts-
bund CGT mit einem Streikaufruf 
an ca. 85.000 Beschäftigte des öf-
fentlichen Dienstes geantwortet. 
Seither haben Beschäftigte des 
öffentlichen Dienstes ihre Arbeit 
niedergelegt. Bereits eine Woche 
zuvor forderte der CGT von der 
Regierung, genügend Schutz für 
Beschäftigte zu garantieren, die 
ganz weit vorne gegen das Coro-
navirus kämpfen und mitunter am 
ehesten davon betroffen sind. 

Kampfmittel statt 
schutzmassnahmen
Wesentlicher Grund für den Strei-
kaufruf ist nach CGT der Umstand, 
dass militärische Kriegswaffen 
und Kampfmittel wie Tränengas 
oder Kanonen für Gummigeschos-
se gegen Demonstrierende genü-
gend vorhanden seien, allerdings 
ein großer Mangel an Schutzmas-
ken, Desinfektionsmitteln und 
Tests zu verzeichnen ist, was ange-
sichts der aktuellen Lage mehr als 
fatal sei. Der Streik soll den ganzen 
April umfassen und gilt nicht nur 
für Beamte oder Staatsangestell-
te, sondern auch für Beschäftigte 
in privatisierten Servicebetrie-
ben wie Müllabfuhr, Wasser- und 
Stromversorgung, Friedhöfen, 
Wohnungsbau und Klärwerken. 
Insbesondere richtet sich der Auf-
ruf auch an Feuerwehren, die we-
sentlich für das Gesundheitswesen 
und an Krankentransporten be-
teiligt sind und daher ohne wirk-
lichen Schutz tagtäglich ihr Leben 
riskieren. Auch Lohnabhängige 
der von Macron teilprivatisierten 
Eisenbahngesellschaft SNFC küm-
mern sich derzeit um den Trans-
port von infizierten Personen aus 

dem Alsace und dem Ballungs-
raum Paris. Dort sind nämlich we-
der Betten noch Beatmungsgeräte 
vorhanden, weshalb TGV-Hoch-
geschwindigkeitszüge umgerüstet 
wurden, in denen überwiegend 
Schwersterkrankte von der Haupt-
stadt in die Bretagne und nach 
Bordeaux transportiert werden. 

mehr arbeit statt schutz 
Dass die Regierung auf das Sch-
reiben der CGT persönlich bisher 
nicht reagierte und vielmehr über 
die Medien versucht, den nötigen 
Schutz der Lohnabhängigen zu 
ignorieren, kritisiert die Gewerk-
schaftssekretärin Natacha Pom-
met. Das Schreiben richtete sich an 
die Minister für Arbeit, Haushalt 
und den öffentlichen Dienst, in 
dem der Streik angekündigt wird, 
der sich auch gegen das Notgesetz 
gegen die Pandemie richtet.
Dieser beinhaltet nämlich, dass die 
Beschäftigten in relevanten Sekto-
ren mehr arbeiten sollen (bis zu 60 
Wochenstunden) und die Nacht- 
als auch Sonntagsarbeit gelockert 
werden. 
Ferner warf die CGT der Regie-
rung vor, die Krise dafür nutzen 
zu wollen, autoritäre Maßnahmen 
umzusetzen und diese legitimie-
ren zu wollen. 
Dass Macron mit allen Mitteln 
versucht, die Wirtschaft zu retten, 
wird vor allem daran deutlich, 
dass er dem Arbeitskräfteman-
gel mit einem finanziellen Anreiz 
entgegentreten möchte. Demnach 
sollen Beschäftigte trotz der Pan-

demie nach wie vor zur Arbeit er-
scheinen und dafür eine Prämie in 
Höhe von 1000 Euro erhalten. 
 
Weitere streiKs
Durch die Pandemie boomt der 
Onlinehandel, was sich vor allem 
beim Onlinehändler Amazon be-
merkbar macht. Es sind vor zwei 
Wochen hunderte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in mehreren 
Logistikzentren in Frankreich in 
den Streik getreten, um gegen die 
Nichteinhaltung der Abstands-
regeln, den Mangel an Desin-
fektionsmitteln und eine nicht 
stattfindende Reinigung der Ar-
beitsbereiche zu protestieren. 
Amazon weist die Vorwürfe zu-
rück und sieht sich zu Unrecht kri-
tisiert. An die Regeln würde sich 
stets gehalten und die Gesundheit 
der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter stünde an oberster Stelle. 
Dass Zweifel an dieser Aussage 
bestehen, lässt sich auch an den 
weiteren Streiks in den Vereinig-
ten Staaten, Spanien und Italien 
entnehmen, die aus denselben 
Gründen entstanden. 

streiKs in italien 
Von der Corona Pandemie ist Ita-
lien mit rund 125.000 Infizierten 
und ca. 15.000 Toten (Stand am 5. 
April) am stärksten in Europa be-
troffen. Daher kam es Mitte März 
zu spontanen Streiks für einen 
Produktionsstopp in den Fabriken 
und eine bessere Bekämpfung der 
Pandemie, sowie Schutz der Ar-
beiter. Den Anfang machten die 

Metallarbeitenden der Lombardei; 
Fabrikarbeitende griffen die Forde-
rung des Ministerpräsidenten Giu-
seppe Cone auf, möglichst daheim 
zu bleiben und per Homeoffice zu 
arbeiten. Das große Problem: viele 
Betriebe behaupten von sich ,,we-
sentlich“ oder ,,relevant“ zu sein 
und das Aufrechterhalten ihres Be-
triebs damit begründen, worunter 
abermals die Lohnabhängigen am 
meisten leiden. Arbeitgebern wird 
von der Regierung ein sehr großer 
Spielraum gelassen, da sie derzeit 
sehr viel selbst entscheiden dürfen 
und Arbeitenden keinen vollkom-
menen Schutz gewährleisten. Als 
Beispiel sind Transportunterneh-
men und Lastwagenfahrer zu nen-
nen, die, um die Grundversorgung 
aufrechtzuerhalten, durch das 
ganze Land fahren und während 
des Ausbruchs des Virus mehr als 
eine Schutzmaske nicht erhalten 
haben. Auch erhielten Arbeiter in 
vielen Betrieben nach dem Unter-
nehmerverband Confindustria erst 
dann eine Schutzmaske, wenn sie 
,,entweder krank sind oder eine 
kranke Person zu Hause haben“.
An der derzeitigen Situation ist vor 
allem die Politik der unterschiedli-
chen Länder schuld.  Kaputtspa-
ren des Gesundheitswesens trägt 
wesentlich zu hohen Zahlen der 
Toten bei. Eines wird allerdings 
in der Corona-Krise erneut deut-
lich: die Profitmaximierung steht 
in diesem System vor dem Leben 
des Menschen und mit allen Mit-
teln wird versucht, die Wirtschaft 
zu retten. Daher ist Solidarität nun 
mehr denn je gefragt.
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Lohnabhängige sind 
Leidtragende der Corona-Krise


