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18 Eylül Birleşmiş Milletler “Eşit İşe Eşit Ücret” günü

Bu sene 18 Eylül’ün, “Uluslararası Eşit Ücret Günü” olarak ilan
edilmesi vesilesiyle, Uluslararası Eşit Ücret Koalisyonu [(Equal Pay
International Coalition (EPIC)], tüm işgücü piyasası aktörlerine,
Kovid-19’un etkisinden kurtulmada eşit ücretin merkeze alınmasını
sağlamak için gerekli adımları atmaya teşvik edecek sanal bir
küresel eylem çağrısında bulundu.
Eylül 2020 Dış İlişkiler e-Bülten Sayı: 35

1

2

Mayıs 2020 Dış İlişkiler e-Bülten Sayı: 31

e-bülten

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yayıma Hazırlayan
Salih Vecdi Seçkin

AÇSH Uzmanı

Yazı Kurulu (Alfabetik sırayla)
Burhan Avcı

AÇSH Uzmanı

İzzet Kamil Giritlioğlu

AÇSH Uzmanı

Salih Vecdi Seçkin

AÇSH Uzmanı

Selman Ayan

AÇSH Uzmanı

Şeniz Özmert Koçer

AÇSH Uzmanı

Züleyha Çetin

Uzman

Grafik/Dizgi
Ahsen Yelda Akar
Adres

Emek Mahallesi 17. Cadde, No: 13, PK. 06520 Emek / ANKARA
Telefon : 0 (312) 296 77 58
Faks

: 0 (312) 296 18 81

“Genel Müdürlüğümüzün aylık elektronik bültenine abone olmak

içindigm.ebulten@ailevecalisma.gov.tr adresine e-posta adresinizi

iletebilirsiniz. Ayrıca bültene ilişkin görüş ve önerilerinizi iletmek için de bu
e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.”
Yasal Uyarı: Bu e-bülten bilgilendirme amaçlı olup Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı’nın resmi görüşünü yansıtmamaktadır.

2

Eylül 2020 Dış İlişkiler e-Bülten Sayı: 35

e-bülten

3

Mayıs 2020 Dış İlişkiler e-Bülten Sayı: 31

İÇİNDEKİLER
04

Uzman Yorumu: Dünyada koşulsuz temel gelir transferi araştırmaları

07

Avrupa Komisyonu Ağustos 2020
aylık istatistik bülteni yayımlandı

08

G20 Çalışma ve İstihdam
Bakanları toplandı

09

13

İspanya salgın sürecinde
yoksulluğu önlemek için “temel
aylık” uygulaması başlatıyor

14

Brexit, Schwexit’e örnek mi oldu?

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
Kovid-19 altıncı analizi

14

10

OECD, dünya ekonomisinin
%4,5 oranında gerileyeceğini
öngörüyor

Salgın Güney Afrika’da en çok
kadınları etkilerken iç göçü
tetikledi

15

10

Orta Doğu ve Kuzey Afrika için
Paydaş Sermaye Yol Haritası
imzalandı

İtalyan sağlık çalışanlarında
travma sonrası anksiyete oranı
yüksek

15

Norveç’te işsizlik arttı

11

Fakir ülkelere yapılan yardımlar
dış göçü azaltmıyor

15

Norveç’te Kovid-19 meslek
hastalığı olarak değerlendiriliyor

15

Norveç’ten aylık alan diğer
İskandinav ülke vatandaşlarının
sayısı iki kat arttı

16

Şili, Kovid-19 salgınının etkisini
hafifletmeye çalışıyor

16

Taylandlı işçiler İsrail’e çalışmaya
gidiyor

11

Salgın döneminde işçi ve
işverenlere devlet desteğinin
süresi uzatıldı

12

Kovid-19 ABD’de işsizliği ve
evsizlerin sayısını artırdı

12

Filipinli sağlık çalışanları iyi gelir
elde edecekleri ülkelere göç
ediyor

13

Brexit sonrası İngilizler için AB’de
yeni kurallar geçerli

Eylül 2020 Dış İlişkiler e-Bülten Sayı: 35

3

4

Mayıs 2020 Dış İlişkiler e-Bülten Sayı: 31

e-bülten

Dünya’da koşulsuz temel gelir transferi araştırmaları
Devletler belli gelir düzeyinin altındaki vatandaşlarına koşulsuz olarak temel bir gelir sağlasa
sizce nasıl olurdu? Ekonomiye ve istihdama etkisi hangi yönde gerçekleşirdi? Kamu tarafından
koşulsuz dağıtılan nakdi yardımların ne kadarı tüketime dayalı
vergiler ile devletin kasasına geri dönerdi? Tüketimde yukarı
yönlü bir hareketlenme dolayısıyla üretimde artış yaşanır
mıydı? Yoksa tüm dağıtılan koşulsuz yardımlar tasarrufa mı
ayrılırdı? İnsanlarda çalışmaya dair motivasyon düşer miydi?
Geçim kaygısı temel düzeyde giderilmiş çalışanların verimliliği
artar, yaratıcı düşünme yeteneği gelişir miydi? Sosyal güvenlik
sistemleri iflas eder miydi? Daha az geçim kaygısı; daha az
hasta; daha az iş kaybı ve dolayısıyla sağlık sistemine daha az yük anlamlarına gelebilir miydi?
Bilimsel verilere, istatistiki bilgilere ve sosyolojik araştırmalara dayanmayan çekinceleri azaltmak,
dolayısıyla tüm bu sorulara cevap aramak amacıyla gerçekleştirilen araştırmalara geçtiğimiz
günlerde Almanya’da bir yenisi daha eklendi. Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (Deutsches
Institut für Wirtschaftsforschung) ve Benim Temel Gelirim Derneği (Mein Grundeinkommen e.V)
tarafından yapılan söz konusu araştırma; Max Plank Enstitüsü ile Köln Üniversitesi tarafından da
desteklendi. Araştırma, çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın 120 kişiye 3 yıl boyunca hesaplarına
koşulsuz olarak 1.200 avro tutarında temel bir gelir transfer edilmesini öngörüyor. Ancak araştırma
toplam 1 500 kişi üzerinde yapılırken, sağlıklı bir karşılaştırma için 1 380 kişilik büyük bir kontrol grubu
da oluşturulmuş durumda. Özel sektörden 140 binin üzerinde farklı sponsor tarafından finanse
edilen Araştırma kapsamındaki ödemelerin 2021’in ilkbahar aylarında başlaması öngörülüyor.
Almanya’daki araştırmanın sonuçları hakkında fikir yürütmek için elbette henüz çok erken
olmakla birlikte, daha önceleri Dünya’da benzer uygulamalar denenmiş ve çarpıcı sonuçlara da
ulaşılmış durumda. Örneğin 1974-1979 yılları arasından benzer bir araştırma Kanada’nın Manitoba
eyaletinde yapıldı. Söz konusu araştırma kapsamında çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın gelir
düzeyi düşük bin kişiye çekler verilerek, bunları nereye harcayacakları konusunda hiçbir kısıtlama
getirilmedi. O yıllarda 17 milyon dolarlık bir bütçeye sahip “Mincome” adlı projenin sonuçlarını
Manitoba Üniversitesi’nden Profesör Evelyn Forget yayınladı. Alış veriş çeklerinin verildiği bölge
olan Dauphin bölgesindeki Hastane yatış süreleri %8,5 oranında kısalmış, psikoloji polikliniklerine
ve aile içi şiddete bağlı başvurular azalmış, trafik ve iş kazalarında gözle görülür azalmalar
kaydedilmiştir. Profesör Forgetin’e göre temel gelire sahip olmayan dolayısıyla geçim kaygısı
olan insanlar kendilerini daha yorgun ve stresli hissediyor ve aynı zamanda kendilerini tehlikeli
işleri kabul etmek konusunda mecbur görüyor. Başka bir deyişle insanlar geçimini sağlama
noktasında daha az kaygı duyduklarında tehlikeli işlerden uzak durmayı tercih ediyorlar. Bu
durum hem sağlık sistemine hem de sosyal hayata olumlu yansıyor.
Benzer bir proje en verimli kalkınma planının nasıl olabileceği sorusuna cevap aramak üzere 2016
yılında Massachussets Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından Kenya’da başlatıldı. “Give Directly”
(Doğrudan Ver) adında bir organizasyon kurularak toplanan bağışlar ülkenin en fakir bölgelerindeki
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ihtiyaç sahiplerine doğrudan ve şartsız nakit olarak ödendi. 20 binin üzerinde ihtiyaç sahibiyle
12 yıl sürdürülmesi planlanan Projenin başındaki isim Caroline Teti’ye göre söz konusu araştırma
şimdiye kadar gerçekleştirilenlerin en kapsamlısı. Proje kapsamında Kenya’da Rift Walley
bölgesinde farklı siyasi ve kültürel özelliklere sahip olmalarına dikkat edilerek seçilen köylerde
sağlanan yardımlar için 3 ayrı yöntem seçildi. Birinci gruptaki 44 köyde ihtiyaç sahiplerinin 12 yıl
boyunca düzenli olarak aylık 22 ABD doları tutarında bir ödemeden faydalandırılması planlanırken,
seçilen diğer 80 köyün sadece 2 yıl boyunca aynı tutardaki yardımlardan faydalandırılması
öngörüldü. 77 köyden oluşan üçüncü bir grubun ise iki kez toplu ödemeden yararlandırılması
planlandı. Ayrıca yararlanıcıların verilen paraları nasıl değerlendirecekleri konusunda her hangi
bir sınırlama getirilmedi. Araştırmanın sonuçlarına ilişkin resmi veriler henüz açıklanmış değil,
ancak Proje’nin başındaki Caroline Teti’ye göre sonuçlar umut verici görünüyor.
Nitekim şu ana kadar edinilen izlenim; insanların Kenya şartlarına göre hatırı sayılır olan söz
konusu gelire rağmen çalışmaya devam ettikleri, başka akrabalarına ihtiyaçlarını gidermeleri için
yardım ettikleri, hatta hayır kurumlarına bağış yaptıklarını ve hayatlarını daha iyi planlayabildikleri
yönünde oldu. Almanya’da faaliyet gösteren “Benim Temel Gelirim” Derneği yetkililerine verdiği
röportajda Proje Müdürü Teti, önümüzdeki sene daha fazla veri paylaşılacağını ifade etmiştir.
Temel gelir yardımı konusunda Finlandiya’da 2016 yılında başlatılan ve 2 sene süren diğer
araştırmada kura ile 2 bin kadar uzun süreli işsize aylık 560 avro tutarında ilave bir gelir sağlandı.
Yararlanıcıların hali hazırda aldıkları işsizlik veya çocuk paraları gibi sosyal yardımlardan herhangi
bir kesintiye gidilmediği gibi; çalışmaya başlamaları durumunda da temel gelir yardımı kesintiye
uğramadı. Bu temel gelir araştırması bir hükümet tarafından finanse edilerek desteklenen bir ilk
olma özelliği taşıdı. Peki bu araştırmada ne gibi bulgulara ulaşıldı? Yardımlardan faydalanan
test grubundaki uzun süreli işsizler %10 oranında daha az depresyon belirtisi göstermişler ve
hayatlarını düzene koymaya daha kolay odaklanabildiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca yardımdan
faydalananlar Kasım 2017 ila Ekim 2018 tarihleri arasında ortalama sadece 6 gün daha fazla
çalışmışlardır. Çalışma günlerine ilişkin söz konusu mütevazi farkın ortaya çıkmasında ise
çocuklu aile bireyleri ve yabancıların çalışmak konusunda daha motive olmaları etkili olmuştur.
Alman Ekonomik Araştırmalar Enstütüsü’den Jürgen Schnupp’a göre ise araştırma, temel gelir
sağlanan insanların tembelleşeceği argümanının doğru olmadığını ortaya çıkarmıştır. Her ne
kadar çalışmaya ilişkin motivasyonu artırmada sınırlı bir başarı sağlanmış olsa da, Temel Gelir
Yardımı Derneğinin Halkla İlişkiler Müdürü Maheba Goedeke Tort’a göre; söz konusu yardımlar
ile kişilerin ruhsal durumları arasındaki doğru orantının kanıtlanmış olması bile araştırmanın
başarılı sonuçlandığını kabul etmek için yeterlidir. Günümüzde en önemli ürünün yaratıcı fikirler
olduğunu öne süren temel gelir savunucuları, yaratıcı fikirlerin sadece rahat ve geçim kaygısının
olmadığı durumlarda ortaya çıkabileceğini savunuyor.
Koşulsuz temel gelir konusunda tüm olumlu görüşlere, destekleyici araştırma sonuçlarına rağmen
bulgular henüz çok sınırlı, çekinceler ise güçlüdür. Günümüzde dünyadaki gelişmiş ekonomiler de
dahil olmak üzere her vatandaşa koşulsuz temel bir gelir sağlanması, henüz gerçekçi bir yaklaşım
olarak kabul görmese de; söz konusu araştırmalar sosyal devlet kavramında yeni bir ufuk
açması bakımından önemlidir. Nihayetinde bundan yüzyıl kadar önce köleliğin kaldırılmasıyla
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sömürgecilik döneminin bitmesi batı dünyasında düşünülemezdi. Bundan tam bir yüzyıl önce
haftalık tatil günü hakkı Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 25 Ekim 1921 tarihli ve 14 sayılı Sanayi
Sözleşmesine değin asgari de olsa evrensel bir çerçeve kazanamamıştır. Öte yandan çok değil
21 yıl önce ülkemizde işsizlik sigortası kolu henüz kurulmamıştı. Kısacası bugünün normali olan
sayısız gelişme, dün hayal bile edilemiyordu. Dolayısıyla söz konusu araştırmalar uzun vadede
Ülkemiz de dahil olmak üzere dünyada konuya ilişkin gelişmeleri şekillendirecek ve şüphesiz
sosyal devlet anlayışında ülkeleri bir adım daha ileriye götürecektir.
Selman Ayan

AÇSH Uzmanı
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Genç işsizlik oranları

Avrupa Komisyonu Ağustos 2020 aylık
istatistik bülteni yayımlandı
2020 Ağustos ayı itibarıyla işsizlik oranı avro
bölgesinde (EA19) %8,1’e Avrupa Birliği (EU27)
genelinde ise %7,4’e yükseldi.

2020 Ağustos ayında 2 milyon 460 bini avro
bölgesinde olmak üzere AB üyesi ülkelerde
toplam 3 milyon 032 bin 25 yaş altı gencin işsiz
olduğu kaydedildi. Üye 27 ülkedeki genç işsizlik
oranı geçen temmuz ayında %17,4’den Ağustos
ayında %17,6’ya, avro bölgesinde %17,8’den %18,1’e
yükseldi.

2020 Ağustos ayı itibarıyla seçili bazı AB üyesi
ülkelerde mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik
oranları şöyle:
Avrupa Birliği İstatistik Bürosu (Eurostat)
tahminlerine göre, 13 milyon 188 bini avro
bölgesinde olmak üzere Avrupa Birliği (AB)
üyesi 27 ülkede toplam 15 milyon 603 bin
kişi işsiz bulunuyor. 2020 Temmuz ayı ile
karşılaştırıldığında AB genelinde işsiz sayısı 238
bin, avro bölgesinde 251 bin arttı.

1 Avro bölgesi (EA19) ülkeleri: Belçika, Almanya, Estonya, İrlanda, Yunanistan,
İspanya, Fransa, İtalya, G.K.R.Y., Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Malta,
Hollanda, Avusturya, Portekiz, Slovenya, Slovakya ve Finlandiya.

Eylül 2020 Dış İlişkiler e-Bülten Sayı: 35

2 EU27: Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Almanya, Estonya, İrlanda,
Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, G.K.R.Y., Letonya, Litvanya,
Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz,
Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya ve İsveç.
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G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları
toplandı
G20 Dönem Başkanı Suudi Arabistan’ın
başkanlığında 9-10 Eylül 2020 tarihlerinde
düzenlenen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları
Toplantısı gerçekleştirildi.

2020 yılının ikinci çeyreğinde AB genelinde ve
avro bölgesindeki açık iş oranı %1,6 olup, yılın
birinci çeyreğine ve 2019 yılının aynı dönemine
göre sırasıyla %1,9 ve %2,3 oranlarına kıyasla
düşük gerçekleşti. 2020 yılının ikinci çeyreğinde
avro bölgesi sanayi ve inşaat sektöründeki açık
iş oranı %1,3 hizmet sektöründe ise %1,7 olurken AB
genelinde sırasıyla %1,4 ve %1,7 olarak gerçekleşti.

Kaynak: “Euro area unemployment at 8.1%”, eurostat newsrelease
euroindicators, 142/2020, 1 October 2020; “Euro area and EU job

vacancy rate both at 1.6%,, eurostat newsrelease euroindicators,
136/2020, 15 September 2020

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya,
G20 üyesi ülkeler ve davetli ülkelerden
bakanların yanı sıra, uluslararası kuruluş
temsilcileri, çalışan (L20) ve işveren (B20)
örgütleri temsilcileri ve G20 açılım grupları
temsilcileri (C20, W20, Y20) katıldı.
Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk tarafından
katılım sağlanan toplantı, son dönemde küresel
düzeyde gerek ekonomi gerekse iş gücü
piyasasındaki gelişmelerin tartışılarak, “Kişilerin
Güçlendirilmesi” ve “21. Yüzyıl Fırsatlarının
Herkes İçin Gerçekleştirilmesi” doğrultusunda
çalışmaların geliştirilmesi üzerinde odaklandı.
Toplantıda G20 Suudi Arabistan Dönem
Başkanlığı tarafından 2020 yılı için belirlenen
istihdam öncelikleri olan sosyal korumanın
güçlendirilmesinin yanı sıra, gençlerin ve
kadınların işgücüne katılımlarının artırılması
gibi konular ele alındı.
G 20 Çalışma ve İstihdam Bakanları toplantısı
10 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan “Bakanlar
Bildirgesi” ile sona erdi. Bildirge’de, değişen
çalışma şekillerini yansıtacak uyumlu bir sosyal
korumanın sağlanması; çalışma hayatına
geçiş için gençlerin daha iyi hazırlanmalarının
temini; çalışma yaşamında cinsiyet eşitliğinin
sağlanması; güçlü iş gücü piyasası politikaları
için
davranışsal
öngörü
uygulamasının
araştırılması; daha ileri düzeyde, herkes için
yeterli sosyal koruma sağlayacak sistemlerin
geliştirilmesi hususları yer aldı.

3 https://g20.org/en/media/Documents/G20SS_Labour_And_
Employment_Ministerial_Declaration_EN.pdf
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Kaynak: G 20 Ministrial Decleration (10 September 2020)

Uluslararası Çalışma
Kovid-19 altıncı analizi

Örgütü

(ILO)

Salgın
nedeniyle
işyerleri
kapanan ülkelerde ikamet eden
işçilerin toplam payı %94 ile
hala oldukça yüksek bir düzeyde
bulunuyor. Ancak, söz konusu bu
oran ülkeden ülkeye değişkenlik
gösterebiliyor. Örneğin; üst orta
gelir grubundaki ülkeler arasında,
işçilerin yaklaşık %70’i bu tür tecrit önlemleri
ile yaşamaya devam ederken, düşük gelir
grubundaki ülkelerde, Kovid-19 vakalarının
sayısındaki artışa rağmen, başlangıçta olduğu
kadar sıkı tecrit önlemleri uygulanmayıp büyük
ölçüde gevşetilmiş bulunuyor.
İşyerlerinin kapanması ise önemli düzeyde
çalışma saati kayıplarına yol açmaya devam
ediyor. 2020’nin ikinci çeyreğinde (2019’un
dördüncü çeyreğine göre) tahmini toplam
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çalışma saati kayıpları şu anda %17,3 olup 495
milyon tam gün çalışmaya eşdeğer işi ifade ediyor.
Bu oran ve değer, ILO 5’inci izleme raporunda %14
ve 400 milyon tam gün çalışmaya eşdeğer iş
olarak hesaplanmıştı.
Çalışma saatlerindeki kayıplar ise çalışanlar için
gelir kayıplarına dönüşüyor. Nitekim, 2019 yılının
aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 2020 yılının ilk
üç çeyreğinde çalışanların gelirlerinde %10,7’lik bir
kayıp yaşandığı görülüyor.
Kaynak: ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Sixth
edition, 23 September 2020.
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OECD, dünya ekonomisinin %4,5 oranında
gerileyeceğini öngörüyor

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı’nın küresel
ekonomik görünüme ilişkin 2020 Eylül ayına ait en son
değerlendirmesine göre, dünya virüs ile mücadele
ederken Çin, ABD ve Avrupa iyi bir performans sergiledi.
Raporda hükümetlerin desteğinin sürekli olmaması
halinde iflas ve işsizliğin artacağı ifade edilerek geçim
kaynaklarının olumsuz etkilenebileceği kaydediliyor.
Hindistan ve Meksika gibi dünyanın gelişmekte olan
pazarlarından bazılarının ekonomilerinde çift haneli
bir daralma görebileceği vurgulandı. 2021 yılında
küresel çıktının %5 artacağı belirtiliyor.

OECD’ye göre ekonomik büyüme beklentisi, virüs
salgınının tüketici ve iş hayatına duyulan güvene
olan etkisi ve işletmeler ile istihdamda devletin
desteğine duyulan talep gibi çeşitli faktörlere bağlı.
Bu nedenle, hükümetlerin desteğinin devam etmesi
ve destek hedefinin somut ve değişen koşullara
uyum sağlayacak kadar esnek olması gerektiği
vurgulanıyor.
Kaynak:https://www.oecd.org/newsroom/building-confidencecrucial-amid-an-uncertain-economic-recovery.htm; https://
markets.businessinsider.com/news/stocks/world-economyworst-collapse-since-ww2-2020-9-1029593855

Orta Doğu ve Kuzey
Afrika
için
Paydaş
Sermaye Yol Haritası
imzalandı

Dünya Ekonomik Forumu
bünyesinde 2020 Nisan
ayında Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi hükümet,
iş dünyası ve sivil toplum kuruluş liderlerinin içinde
bulunduğu bölgesel bir eylem grubu oluşturuldu.
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Bölgesel Eylem Grubu olarak oluşturulan
platformun amacı, kamu ve özel sektörün
işbirliği yaparak Kovid-19 salgınına yanıt olarak
belirlenecek ilkeler çerçevesinde kapsayıcı,
sürdürülebilir ve dirençli bir bölgesel canlanmanın
sağlanması olarak belirtildi. Bölgesel Eylem Grubu
ortak bir vizyonda birleşerek aşağıdaki ilkeler
üzerinde mutabakata vardı:
1. Kapsayıcı ekonomi politikaları ve yeni bir sosyal
sözleşme oluşturmak;
2. Ekonomik entegrasyonu teşvik etmek;
3. Eğitim sistemlerini yeniden şekillendirmek;
4. Dördüncü sanayi devriminden yararlanmak;
5. Çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek;
6. Küresel sağlık risklerini azaltmak ve;
7. İyi ve duruma hakim bir yönetişim kurmak.
Bölge ülkeleri, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma
Gündemi doğrultusunda yatırıma duyulan ihtiyacı
ve genç istihdamını önceliklerinin en üst sırasına
yerleştirerek sürdürülebilir, eşit ve kapsayıcı bir
büyümeyi hedefleyen daha aydınlık bir gelecek
kurmayı amaçlıyor.
Kaynak: “Leaders sign unique roadmap for stakeholder

capitalism in the Middle East and North Africa”, Aylin Elçi,

World Economic Forum, Press Release ,Web. 14 September
2020.
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Fakir ülkelere yapılan yardımlar dış göçü
azaltmıyor

Göçün kaynağı olan ülkelere yapılan mali
yardımlar ile göçün kontrol edilmesi arasında
bir ilişki olup olmadığı Amerikan East Anglia ve
Manchester Üniversitesi öğretim üyelerince
araştırıldı. Araştırma, özellikle 2003 ila 2016
yılları arasında İtalya’ya yaşanan göç üzerinde
yoğunlaştı ve yapılan yardımların düzensiz göçü
engellemek yerine göçü teşvik edici bir yanı
olduğunu ortaya koydu. Yapılan hesaplamalara
göre, bir göçmenin örneğin bir Iraklı göçmenin
göçten vazgeçirilmesi için harcanan paranın 1,8
milyon ABD dolarını bulduğu belirtiliyor. Resmi
yollardan bir göçmenin caydırılmasının ise daha
maliyetli olduğu ve kişi başına 4-7 milyon ABD
dolarına mâl olduğu kaydediliyor.
Diğer yandan, Küresel Kalkınma Merkezi
(Centre for Global Development) adlı düşünce
kuruluşundan Michael Clemens ile İtalyan Milano
Bicocca Üniversitesi’nden Mariapa Mendola’ya
göre yoksul ülkelerdeki insanlar zenginleştikçe
dış göçün azaldığı fikri de geçerli değil. Nitekim
bulgular, zengin ülkelere göç etmeye hazırlanan
insanların kalanlara nazaran ortalama olarak
%73 daha fazla kazandıklarını gösteriyor. Bu
bağlamda, düşünce kuruluşunun bir başka
çalışmasında, kişi başına düşen milli gelirin 10 bin
ABD dolarına ulaşana kadar dış göçün devam
ettiği ve bu noktaya ulaşıldığında durduğu
kaydediliyor. Sahra altı ülkelerde kişi başına
düşen milli gelir miktarının ise 10 bin doların üçte
biri tutarında olduğu belirtiliyor.
Bu itibarla, kişileri fakir ülkelerden zengin
ülkelere göç etmekten vazgeçirmeye çalışmak
yerine, yardım kuruluşlarının göçmenleri yasal
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yollara yönlendirecek ve göç alan ülkelerin
kontrolüne imkân sağlayacak programlar
üzerinde çalışmalarının uygun olacağı ifade
ediliyor. Nitekim Avrupa Birliği’nce bu yöntemin
kendi yaklaşımlarını yansıtan dört ayaktan birini
oluşturduğu kaydediliyor. Çalışma yaşındaki
nüfusun 2100 senesine kadar %30 azalacağı
öngörüldüğünden Avrupa’nın göçmene ihtiyaç
duyduğu da bir başka gerçeği yansıtıyor.

İltica ve Göç Üzerine Mercator Diyaloğu (Mercator
Dialogue on Asylum and Migration/MEDAM) adlı
kuruluş tarafından yapılan bir başka araştırma
sonucuna göre ise yapılan yardımlar yerel gelirleri
artırarak göçün finansmanını kolaylaştırıyor. Dış
göçe olan eğilimin azalması ise ancak, yapılan
yardımların ülkelerin kamu hizmetlerini yeterli bir
düzeye yükseltirse mümkün olabiliyor.
Kaynak: “Aid and development may even hasten migration”,
The Economist, August29th 2020; “Development aid alone
will not reduce migration”, Kiel Institute fot the World
Economy-IfW, 15.01.2019.

Salgın döneminde işçi ve işverenlere
devlet desteğinin süresi uzatıldı
Almanya’da
toplu
iş
kayıplarını
engellemek
maksadıyla uygulanan kısa
çalışma saati programı bir
yıl daha uzatıldı. Kısaltılmış
çalışma saati programı olarak bilinen Kurzarbeit
(kısa-süreli çalışma), işverenlerin maliyetleri
düşürmek için çalışma saatlerini kısalttıklarında
azalan işçi ücretlerinin yaklaşık üçte ikisinin (en
az %60’ının) Alman hükümetince karşılanmasını
öngörüyor. Federal İstihdam Kurumu verilerine
göre, korona virüs salgını nedeniyle fiili çalışma
saatleri azalan 6,8 milyon çalışana 2020 Nisan
ayında söz konusu programdan ödeme yapıldı.
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Nitekim, salgın öncesinde %5 düzeyinde
bulunan işsizlik şu anda %6,4 seviyesine
yükselmiş durumda. Lufthansa, Volkswagen
ve BMW gibi büyük Alman firmaları da
plandan yararlanan firmalar arasında yer
alıyor. Program, hükümetin 1,1 trilyon avroluk
korona virüs destek paketinin bir bölümünü
oluşturuyor.
Diğer yandan, küçük işletmelere yapılan
mali yardım da yıl sonuna kadar uzatılmış
olup iflasların artmasını önlemek için iflas
kanunlarının gevşetilmesine karar verildi.
Program, 2009 mali krizinde Alman
ekonomisinin %5 küçülmesi nedeniyle
uygulandığında yaklaşık 10 milyar avroya
mâl oldu ve programdan yaklaşık 1 milyon
100 bin işçi yararlandı.
Kaynak:Kurzarbeit: Germany extends reduced hours
work scheme.thelocal.se 26 August 2020 (Erişim

tarihi: 04/09/2020); https://www.dw.com/en/why-

germanys-reduced-hours-scheme-wont-work-longterm/a-53377212.

Kovid-19 ABD’de işsizliği ve evsizlerin
sayısını artırdı

2019 yılında yapılan
bir
araştırmada,
560
binden
fazla
Amerikalının
evsiz
olduğu,
bunların
%16,5’inin (yaklaşık 92 bin) New York
eyaletinde bulunduğu ve en fazla evsizin
New York şehrinde yaşadığı belirlendi.
Araştırmanın yapıldığı 2019 yılı içerisinde
ise ülkedeki evsizlerin sayısının %3 oranında
artmış olacağı hesaplanıyor. ABD Konut ve
Kentsel Kalkınma Bakanlığı verilerine göre
evsizlerin %40’ı Afrika kökenli Amerikalılardan
oluşuyor. Evsizler arasında ise etnik
farklılıklara göre bir ayrım söz konusu.
Örneğin 2020 yılı ilk çeyreğinde beyaz
Amerikalıların %74’ü kendi evinde oturuyor
iken bu oranın Afrika kökenli Amerikalılar
arasında %44 olduğu belirtiliyor.
Diğer yandan ev sahibi olmanın, Amerika’da
insanların paraya ihtiyaç duyduklarında
para temin edebilmelerine imkân sağladığı
ve birçok finansal tehlikeden kurtardığı ifade
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ediliyor. Ev sahibi olan kişiler aynı zamanda
birikim yaparak, servetlerini de bir sonraki
kuşağa aktarabiliyor.
Kolombiya Üniversitesi’nin işsizlik rakamlarına
ilişkin olarak yaptığı analizlere göre, 2020 yılı
sonunda evsizliğin %40 oranında artacağı
tahmin ediliyor. Amerikan İstihdam Bakanlığı
tarafından salgın döneminde ekonominin
en durgun olduğu nisan ayındaki dönemde
tüm Afrika kökenli Amerikalıların sadece
yarıya yakınının bir işinin olduğu ve çalıştığı,
bu oranın ise son kırk yılın en düşük seviyesi
olduğu açıklandı. Temmuz ayında Amerikan
Sayım Bürosu’nun yaptığı bir ankette yaklaşık
44,5 milyon Amerikalı, anket görevlilerine
haziran ayında o aya ait ipotek veya kiralarını
zamanında ödeyemediklerini, sonraki aylar için
ise şüpheleri olduğunu belirtti.
Kaynak: “No place to shelter”, Time, August 3/August 10,
2020.

Filipinli sağlık çalışanları iyi gelir elde
edecekleri ülkelere göç ediyor
Filipinli hekim ve sağlık
teknisyenlerinin
Güney
Doğu Asya’da en düşük
aylık alan sağlık çalışanları
oldukları biliniyor. Nitekim
iPrice Group tarafından yapılan bir araştırmada,
tecrübeli bir hemşirenin ayda sadece 40,381
Filipin pezosu (831 ABD doları) aldığı, bir sağlık
teknisyeninin kazancının ise 29.444 pezo (606
ABD doları) olduğu belirlenmiş. İstihdam
dairesine göre ise yerel hastanelerde çalışan
hemşirelerin yaklaşık 10 bin pezo (206 ABD
doları) kazandıkları ifade ediliyor.
Bu
nedenle,
ülkelerinden ayrılan
Filipinli
sağlık
çalışanlarının sayısı
oldukça fazla. ABD’de
bulunan Göç Politika Enstitüsü’ne göre, ABD’de
kayıtlı 512 bin göçmen hemşirenin en az %28’inin
Filipinli hemşire ve sağlık çalışanları olduğu
kaydediliyor.
Sağlık çalışanlarının uluslararası düzeydeki göç
hareketleri son yıllarda gerek uluslararası göç
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politikaları gerekse uluslararası sağlık politikaları
gündeminde gittikçe önem kazanan bir olgu
haline geldi. Bu bağlamda, göçmen sağlık

çalışanlarının dışarıda kazanarak ülkelerine
aktardıkları döviz birikimleri birçok ülkenin
ekonomisinde merkezi bir rol oynamaya başladı.
Nitekim Filipinler dünyada ekonomisinin gücü
artan diğer birçok ülkesine göre daha güvenli
bir finans merkezi olma özelliğini korurken bu
başarısını ekonomiyi ayakta tutan işçi dövizlerinin
şu ana kadar oldukça iyi durumda olmasına da
borçlu.

yapacakların ise seyahat edilecek ülke tarafından
belirlenen giriş koşullarını karşılamaları ya da vize
veya çalışma izni başvurusunda bulunmaları
gerekecek. Bu itibarla, 01 Ocak 2021 tarihinden sonra
bir AB üyesi ülkede kalış süresi vize veya çalışma izni
süresi kadar olacak.
AB’de yaşayan İngiliz vatandaşları şu anda ya ikamet
statüsüne başvurma ya da Geri Çekilme Anlaşması
kapsamında kayıtlarının yapılması süreci içinde
bulunuyorlar. Ancak, kendilerinden ne tür belgelerin
talep edileceği henüz tam olarak açıklığa kavuşmuş
değil.
Kaynak:“REMINDER: What Brits in Europe need to know about

travel after December 31st”,the.local.at,Web,08 September, (Erişim
tarihi: 09/09/2020)

İspanya salgın sürecinde
yoksulluğu önlemek için
“temel aylık” uygulaması
başlatıyor

Kaynak:‘ ”The Philippine economy,’ The Economist, July
25th 2020; ”Filipino health workers protest overseas

work restriction,’ The Diplomat, Web. September 10, 2020

(Erişim tarihi:28/09/2020); “An examination of the causes,
consequences and policy responses to the migration of

highly trained health personnel from the Philippines” Human
Resources for Health, Web. 31 March 2020 (Erişim tarihi:
28/09/2020).

Brexit sonrası İngilizler için AB’de yeni kurallar
geçerli
İngiliz hükümeti, Brexit geçiş
döneminin 31 Aralık’ta sona
ermesi nedeniyle, Avrupa
Birliği (AB) üyesi ülkelerde
yaşayan İngilizler için 01
Ocak 2021 tarihinden itibaren uymak zorunda
kalacakları bazı kuralları hatırlattı. Bu değişiklikler
pasaportun geçerlilik süresi, sınır kontrolleri ve
AB üyesi bir ülkeye giriş koşulları gibi konuları
kapsıyor.
İngiliz vatandaşları geçiş döneminin sonuna
kadar (31 Aralık 2020) sadece seyahat sürelerini
kapsayacak şekilde geçerli bir pasaportla AB
içinde serbestçe seyahat edebilecekler. 01 Ocak
2021 tarihinden itibaren, turizm gibi amaçlarla
Schengen bölgesi ülkelerine 180 gün içinde
90 güne kadar vizesiz seyahat edebilecekler.
Pasaportlarının ise en az altı aylık geçerlilik
süresinin olması gerekiyor. Daha uzun süre
kalmak, çalışmak, okumak veya iş seyahati
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İspanya’da Mayıs ayının sonunda
onaylanan asgari gelir ya da temel gelir yasasına
göre İspanya’daki yoksul ailelere sosyal yardım
programı başlatılıyor. Henüz yürürlüğe girmeyen
düzenleme ile yalnız yaşayanlara 462 avro, ailelere
ise yetişkin ya da çocuk her bir birey için 139 avro
olmak üzere toplamda 1.015 avroya kadar ailenin
büyüklüğüne göre ek gelir desteği öngörülüyor.
20 Ağustos tarihinde yayımlanan sosyal güvenlik
beyannamesine göre, hükümetin talepleri kabul
etmeye başladığı 15 Haziran tarihinden itibaren 750
bin başvuru yapılmış olup bu başvuruların 143 bini
yani %19’u incelendi ve 80 bin başvuru onaylandı.
İspanya Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan
açıklamada, sadece 6 bin başvurunun incelendiği,
hali hazırda mali yardım almakta olan 74 bin haneye
ise otomatik olarak temel gelir verildiği belirtiliyor.
Hükümet
tarafından
yapılan
açıklamada,
düzenlemenin %30’u 18 yaşın altında olmak üzere
toplam 2,3 milyon kişiyi kapsadığı, yaklaşık 850 bin
evin yararlanacağı ve devlete maliyetinin yıllık olarak
3,5 milyar avro olacağı ifade ediliyor. Uygulamanın
avro alanının dördüncü büyük ekonomisindeki en
yüksek yoksul çocuk oranına sahip İspanya’da çocuk
yoksulluğunu azaltması bekleniyor.
Kaynak: “Spain’s basic income scheme hits backlog dead-end”
thelocal.se Web. 30 August 2020 (Erişim tarihi: 04/09/2020);

https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/
spains-new-minimum-income-scheme-a-victory-and-ahistoric-failure/
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Brexit, Schwexit’e örnek mi oldu?
İsviçre,
ülkenin
göçmen
politikasını
özgürce
belirleyemediği düşüncesiyle
eylül ayı sonunda Avrupa
Birliği
Serbest
Dolaşım
Anlaşmasına (Regulation No 1612/68) ilişkin
mevzuatın
kapsamı
dışına
çıkmak
için
referanduma gitti. Bilindiği gibi kişilerin serbest
dolaşımı iç-pazarın müzakere edilemez dört
özgürlüğünden birini oluşturuyor. 27 Eylül günü
yapılan referandumda AB ile ilişkilere devam
kararı çıktı. Söz konusu girişimin kabul edilmesi
halinde Tek Pazar anlaşması da dâhil olmak
üzere diğer altı anlaşma sonlanmış olacaktı.
Ancak, referandum AB ile ilişkilerin devamı
yönünde sonuçlandı.
İsviçre 1972 yılında AB ile Serbest Ticaret
Anlaşmasını imzalamış; 1992 yılında ise Avrupa
Ekonomik Alanına dahil olmayı reddetmişti.
O günden bugüne kadar geçen sürede AB ile
20’den fazla büyük sektörel, 100’den fazla küçük
anlaşmayla ikili düzeyde işbirliği yaparak ilişkisini
sürdürüyor.
AB’de kişilerin dolaşım ve ikamet özgürlüğü, 1992
yılında Maastricht Antlaşması ile oluşturulan
AB vatandaşlığının temel taşı durumunda
bulunuyor.
Kişilerin
serbest
dolaşımını
düzenleyen hükümler, AB vatandaşları ve onların
aile üyelerinin haklarına ilişkin 2004/38 / EC sayılı
Direktifte hüküm altına alındı. Bu kapsamda, AB
vatandaşları şu haklara sahip oluyor:
• başka bir AB ülkesinde iş aramak;
• çalışma iznine ihtiyaç duymamak;
• bu amaçla ikamet etmek;
• istihdam sona erdikten sonra da kalabilmek;
•
İstihdama, çalışma koşullarına ve diğer
tüm sosyal ve vergi avantajlarına erişimde
vatandaşlarla eşit muameleden yararlanmak.

Salgın Güney Afrika’da en çok kadınları etkilerken
iç göçü tetikledi
Kovid-19’un G. Afrika’daki
ekonomik
etkilerini
ilk
kez ortaya koymak üzere
oluşturulan akademik bir
konsorsiyum cep telefonu
üzerinden bir anket çalışması
yaparak sonuçlarını ayrıntılarıyla paylaştı. Sonuç
raporu 15 Temmuz’da yayımlandı ve salgının
Güney Afrika’yı nasıl yoksullaştırdığını gösterdi.
Araştırmaya göre, şubat ayında gelir elde eden
her üç kişiden biri nisan ayında gelirsiz kaldı
ve daha önce işi olanların yarısı ücretsiz izne
ayrılmak yerine kalıcı olarak işten çıkartıldı. Bu
durum salgının Güney Afrika’daki etkisinin daha
uzun süreli olacağının bir göstergesi oldu.
Nitekim, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde işsizlik oranı
2020 yılının ilk çeyreği itibarıyla %30 olup, bu oranın
daha da artması bekleniyor. Güney Afrika Ticaret
Odasına göre işsizlik oranının %50’lere ulaşması
bekleniyor. Araştırmacılar açıkladıkları raporda,
kaybedilen 3 milyon işten 2 milyonunun kadınlar
tarafından istihdam edilen işler olduğunu; emek
yoğun çalışan işçilerin, meslek sahiplerine göre
işten çıkarılma ihtimallerinin üç kat daha fazla
olduğunu belirtti.

İşçilerin serbest dolaşımını düzenleyen hükümler,
işçilerin dolaşım özgürlüğü bağlamında tanınan
hakların kullanılmasını kolaylaştıran tedbirlere
ilişkin 2014/54 / AB sayılı Direktifte belirtilmektedir.

Diğer yandan, tecrit ve karantina uygulamalarının
kitlesel iç göçü tetiklediği ve kentlerden kırsala
hareketi artırdığı belirtiliyor. Mart ile Mayıs ayı sonu
itibarıyla yetişkinlerin yaklaşık %15’ini teşkil eden
5-6 milyon kişinin oturdukları yerlerden ayrıldıkları
ve iç göç yaşandığı vurgulanıyor.

Kaynak: “Switzerland votes on freedom of

movement”eurotopics, Web. 28 August 2020; (Erişim

tarihi: 04/09/2020); http://www.europeanmigrationlaw.
eu/en/free-movement-of-people; “How Switzerland’s
failed immigration vote affects its relationship with

Kaynak: “A groundbreaking study shows the impoverishment
brought by covid-19,” The Economist, July 18th 2020.

Europe”,Swissifo.ch, Web. September, 2020.
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İtalyan sağlık çalışanlarında travma sonrası
anksiyete oranı yüksek
Kuzey
İtalya’da
yapılan
bir araştırma evde bakım
personelinin
yaklaşık
yarısının, Kovid-19 salgını
nedeniyle travma sonrası
stres ve anksiyete yaşadığını ortaya koydu.
İlk müdahale ekipleri ile doktorların fiziksel
sağlığı araştırmalarda daha çok ön planda yer
alırken, bakım evlerindeki hemşirelerin, temizlik
görevlilerinin ve yemek servisi yapanların zihinsel
sağlıkları konusunda yapılan araştırmaların
yetersiz olduğuna vurgu yapılıyor.
İtalya ve İngiltere’deki araştırmacılar, evdeki
hastalara aylarca baktıktan sonra sağlık
çalışanlarının stres ve endişe seviyelerini kontrol
etmek için 1000’den fazla evde bakım çalışanıyla
bir anket gerçekleştirdi.
Ankete katılanların %43’ünde travma sonrası
stres ve anksiyete eşiğini aşan belirtiler olduğu
tespit edildi. Trento Üniversitesi Psikoloji ve
Bilişsel Bilimler Bölümünce yapılan açıklamada
sonucun beklenenin üzerinde çıktığı belirtildi.
Kaynak: “Almost half of Italy’s care home staff suffer PTSD

and anxiety after Covid-19 outbreak, study finds”,thelocal.ıt,
Web.30 September 2020.

Norveç’te işsizlik arttı
Norveç İstatistik Bürosu’nun
(SSB)
mevsimsellikten
arındırılmış verilerine göre
temmuz
ayında
işsizlik
%5,8’e yükseldi.
Salgının başlangıcından önce yapılan Şubat ayı
iş gücü anketi çalışmasında elde edilen verilere
göre işsizlik şubat ayına göre %2 oranında
yükseldi. İşten çıkarmaların sayısı ise temmuz
ayı itibarıyla azalmaya başladı. Nitekim, nisan
ayında 169 bin olan işten çıkarılan kişi sayısı
temmuz ayında 40 bin 190’a geriledi.
Kaynak: “164.000 unemployed in July”, norwaytoday.info.
Web. 27. August 2020. (Erişim tarihi:09/09/2020).
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Norveç’te Kovid-19
değerlendiriliyor

meslek

hastalığı

olarak

Kovid-19
Norveç’te
meslek hastalığı
olarak
kabul edilebilecek ve tazminat hakkı doğuracak
hastalıklardan biri olarak değerlendiriliyor. Norveç İş
Teftiş Kurumu’nda çalışma ortamı ve yönetmelikler
departmanında başhekim olarak görev yapan Tone
Eriksen’e göre eğer işyerinde korona virüs bulaşmış
ise Kovid-19 bir meslek hastalığı olarak kabul edilebilir.
Kaynak: “Covid-19 may give the right to occupational injury
compensation”, norwaytoday.info, Web, Vıctorıa Garza 4.
September 2020 (Erişim tariihi:11/09/2020).

Norveç’ten aylık alan diğer İskandinav ülke
vatandaşlarının sayısı iki kat arttı
Son on yılda, Norveç’ten emekli maaşı alan diğer
İskandinav ülke vatandaşlarının sayısı yaklaşık iki
katına çıktı. Norveç Çalışma
ve Refah İdaresi (Nye arbeidsog velferdsetaten/NAV)’nden
yapılan
açıklamaya
göre,
haziran
ayında
diğer
İskandinav ülkelerinden 27
bin 600 kişi Norveç’ten emekli
maaşı aldı.
Bu sayı 10 yıl önce 14 bin 600 idi. NAV yetkililerine
göre, İskandinav ülkeleri arasında komşu ülkelerde
çalışmanın daha yaygın hale gelmesi, emekli aylığı
alan yabancıların sayısını da artırdı. Norveç’te
yaklaşık 16 yıllık sosyal sigorta geçmişi olan bu gruba
yıllık olarak kişi başına ortalama 82 bin Norveç kronu
(NOK) ödeniyor. İskandinav ülkeleri arasında en
fazla emekli maaşı 2019’da 1,5 milyar NOK ile İsveç’e,
450 milyon NOK ile Danimarka’ya ödendi. Ayrıca
Finlandiya, İzlanda ve Faroe Adaları’ndaki emeklilere
2019’da sırasıyla toplam 106, 25 ve 6 milyon NOK
ödeme yapıldı. Norveç’te Haziran 2020 sonunda
toplam 970 bin 900 kişi emekli aylığı aldı. Bu sene
emekli aylığı alanların sayısında geçen yıla nazaran
23 bin artış kaydedildi. NAV’a göre 2021 yılında
emekli aylığı alanların sayısının bir milyonu geçeceği
tahmin ediliyor. Öte yandan, diğer Nordik (kuzey)
ülkelerinden emekli aylığı alan her on kişiden üçünü
de Norveç vatandaşını oluşturuyor.
Kaynak: “Doubling in retiree pensions to other Nordic countries in

the last ten years”, norwaytoday, Web. 18 September 2020. (Erişim
tarihi:21/09/2020).
Eylül 2020 Dış İlişkiler e-Bülten Sayı: 35

15

16

Mayıs 2020 Dış İlişkiler e-Bülten Sayı: 31

Şili Kovid-19 salgınının etkisini hafifletmeye çalışıyor
1990’lardan itibaren emeklilik
sistemi,
eğitim
ve
sağlık
bakımından gelişme sağlayan
Şili’de,
hükümet
tarafından
yapılan iki yıllık sosyo-ekonomik
araştırma neticesinde ülkenin
%45 olan yoksulluk seviyesinin 2017 yılı itibarıyla
%8,6 seviyesine indirildiği belirtiliyor. Ancak, Kovid-19
salgını nedeniyle Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH)’nın
bu sene %6,9 oranında daralması ve işsizliğin ise
%11,2 seviyesine ulaşması beklenirken, yoksulluğun
da %15’lere çıkması öngörülüyor.

Kovid-19 salgını sürecinde istihdamın, küçük
işletmelerin ve dar gelirlilerin korunması amacıyla
mart ayı içerisinde birinci yardım paketi uygulamaya
kondu. Birinci yardım paketi 17 milyar ABD doları
tutarındaki yekûnüyle GSYH’nın %7‘sini oluşturdu.
Yapılan sosyal yardımlar, dünyadaki eğilimlere
paralel olarak yaygınlaşan ve kalıcılaşan bir sosyal
politika uygulaması haline geldi. Birinci yardım paketi
özellikle, işten çıkarılmadan ödenen işsizlik parası
yardımları ve kredi desteğinden oluştu.
Ancak, salgının Şili toplumu üzerindeki yıkıcı etkisi
ortadan
kaldırılamadığından
özellikle
yoksul
semtlerden gelen baskı yoğunlaştı. Bunun üzerine, 2
yıl süreli olmak üzere 12 milyar ABD doları tutarındaki
ikinci yardım paketinin uygulanmasına karar verildi.
2020 yılı bütçe açığının son 50 yılın en yüksek
seviyesine yükselmesi ve yaklaşık olarak GSYH’nın
%9,6’sı seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

e-bülten
Taylandlı işçiler İsrail’e çalışmaya gidiyor

Tayland, korona virüs salgınının hafiflediği
gerekçesiyle İsrail’deki çiftliklerde çalışmak
üzere 214 işçiyi İsrail’e gönderdi. İşçiler, Tayland
Çalışma Bakanlığı tarafından ayarlanan
seyahat programıyla iki grup halinde 30 Eylül
2020 günü ülkeden ayrıldı. Tayland ve İsrail
Çalışma Bakanlıkları arasında imzalanan ve
2010 yılında uygulamaya konulan anlaşmaya
göre Taylandlı işçiler tarım sektöründe çalışmak
üzere İsrail’e gidiyorlar. Bakanlık, yola çıkmadan
önce Taylandlı işçilerin İsrail kanunlarına ve
kültürel değerlerine saygılı olmaları konusunda
uyardı.
Tayland Çalışma Bakanlığı tarafından sosyal
medyadan yapılan açıklamada her yıl 100
binden fazla Taylandlının yurt dışına çalışmak
üzere çıktığı ve ülkelerine yılda yaklaşık 100
milyar baht’ı (3.168.568.000 ABD doları) döviz
olarak havale ettiğii bildirildi.
Tayland Çalışma Bakanlığı korona virüs salgını
nedeniyle işçilerin yurtdışına çalışmak için
gitmelerini bir süredir askıya almıştı.
Kaynak: “Thai workrs leave for jobs in Israel”, Bangkok
Post,Web. 30 Sep 2020 (Erişim tarihi: 30/09/2020)

Kaynak: “Chile, The pandemic may spur the country to become
more social democratic, “The Economist, July 18th 2020”.
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