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AN GÖRÜŞÜ
Kadınlara Fırsat Eş�tl�ğ� Tanınması
Toplumsal B�r Dönüşüm Sağlıyor

2
Dünya Bankasına göre kadınlar, erkeklerin yaşam boyu beklenen gelirinin
üçte ikisini kazanıyor. Dünya Bankası, erkek ve kadınların yaşam boyu
kazançları arasındaki farkın 172,3 trilyon ABD doları olduğunu ve bunun da
dünya gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) iki katına eşdeğer olduğunu
tahmin ediyor. 
Dünya Bankasının 190 ülkeyi kapsayan bu çalışması, kadınların yaşamları ve
kariyerleri boyunca hukukla bağlantılı olan sekiz gösterge esas alınarak
hazırlandı. Bu göstergeler hareketlilik, çalışma, ücret, evlilik, annelik,
girişimcilik, varlıklar ve emeklilik olarak belirlendi.

Hareketlilik (serbestçe ne yapacağına karar vererek hareket edebilme)
Çoğu zaman, kadınların hareket özgürlüğünü kısıtlayan sosyal normlar, hukuk normlarına yansımamakla birlikte,
yasalar hazırlanırken sosyal normların etkisi altında kalınabiliyor. İncelenen 56 ülkede yasalar hareket özgürlüğü söz
konusu olduğunda, kadınlara erkeklerden daha farklı düzenlemeler içeriyor. Örneğin, sekiz ülkede kadın, bir erkeğin
özgür olduğu kadar serbest bir şekilde ülke dışına rahatça seyahat edip çıkamıyor. 14 ülkede ise bir kadın evinden
istediği gibi dışarı özgürce çıkamazken, 34 ülkede bir erkekle aynı şekilde özgürce nerede yaşayacağına karar
veremiyor.
Çalışma (özgürce çalışma iradesine sahip olma)
120 ülkede kadınlar nerede çalışacaklarını seçmekte özgürler. Bu ülkelerde yasalar, cezai yaptırımlar veya medeni
hukuk yolları da dâhil olmak üzere, işyerinde ayrımcılığa uğramalarına ve cinsel tacize karşı onları koruyor. Kalan
70 ülkede, en az bir konuda iyileştirilmesi gereken kısıtlayıcı husus bulunuyor. 

1

Salih Vecdi SEÇKİN Çalışma Uzmanı salih.seckin@csgb.gov.tr
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Dünya Bankası, kadınlara hukuken tanınan ve özellikle kadınların ekonomik bağımsızlıklarının
ölçüsünü belirleyen “Kadın, İş Dünyası ve Hukuk 2022” (Women, Business and the Law 2022)
adlı çalışmasında, ekonomik faaliyet alanlarında kadınlara tanınan fırsat eşitliğinin küresel
düzeyde topluma sağladığı faydaları inceliyor.
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18 ülkede, kocalar yasal olarak karısının çalışmasını engelleyebiliyor. İstihdamda cinsiyet ayrımcılığını yasal olarak
yasaklamayan 30 ülkeden 9'u Doğu Asya ve Pasifik'te, 7'si Latin Amerika ve Karayipler'de, 6'sı Orta Doğu ve Kuzey
Afrika'da ve 8'i Sahra Altı Afrika ve Güney Asya'da bulunuyor. Buna karşılık, yüksek gelire sahip İktisadi İşbirliği ve
Gelişme Teşkilatı (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD) ülkeleri ile Avrupa ve Orta
Asya'daki tüm ülkelerde, istihdamda ayrımcılığı yasaklayan yasal düzenlemeler uygulanıyor.

Ücret (kadınlar için öngörülen yasal ücret düzenlemeleri)
Eşit değerdeki iş için kadın ve erkeklere eşit ücret verilmesi, kadınların geceleri, sanayi işyerlerinde ve tehlikeli
işlerde erkeklerle aynı şekilde çalışmasına izin veren yasaların mevcut olup olmadığının incelendiği bu bölümde,
yaklaşık olarak 190 ülkenin 95’inde, yasalarca eşit değerdeki iş için kadın ve erkeklere eşit ücret ödendiği
belirlendi. ABD’de eşit ücretin ekonomik etkisine ilişkin yapılan bir araştırmada, kadın ve erkeklere yapılan ücret
ödemelerinin eşitlenmesi halinde, ülkedeki tüm çalışan kadınların yoksulluk oranında %50'lik bir azalma olacağı
tespit edildi.
Evlilik (kadının yuva kurma ve aile içindeki pozisyonunu belirleyebilme özgürlüğü)
Evli kadının kocasına itaat etmesini gerektiren bir kanun hükmünün bulunup bulunmadığı, kadının da erkek gibi
evin reisi olup olamayacağı, özellikle aile içi şiddeti ele alan mevzuat olup olmadığı, kadının da erkek gibi boşanma
kararı alıp alamayacağı, kadının yeniden evlenmek için erkekle aynı haklara sahip olup olmadığının
değerlendirildiği bu bölümde, her üç kadından birinin ya da bir başka ifadeyle yaklaşık 736 milyonun, birlikte
olduğu kişi tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığı belirlendi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na göre,
aile içi şiddet vakaları Kovid-19 salgını başlangıcından bu yana küresel olarak %20 oranında arttı. 2020 yılında 15
ilâ 49 yaş arasındaki 243 milyon kadın ve kız çocuğunun yakın aile bireylerinin şiddetine maruz kaldığı bildirildi.
Annelik (evlilik sonrası kadının çalışabilmesine ilişkin düzenlemeler)
Bu bölümde, annelere en az 14 hafta ücretli izin verilip verilmediği, devletin doğum izni yardımlarının %100'ünü
idare edip etmediği, babalara ücretli izin verilip verilmediği, ücretli ebeveyn izni olup olmadığı, hamile kadın
işçilerin işten çıkarılmasının yasak olup olmadığı ele alınıyor. Araştırmanın yapıldığı 159 ülkede, kadınların
işgücüne katılım süresinin 30 haftanın altında olduğu durumlarda, çalışılan sürelerin doğum izin süresine olumlu
yansıdığı tespit edildi. 1970 ve 2021 yılları arasında annelere tanınan izin günlerinin sayısı tüm bölgelerde önemli
ölçüde artarken, babalık izninin kullanımındaki artışın kadınlara nazaran daha az olduğu kaydedildi.
Girişimcilik (kadının kendi işini kurma ve yürütme özgürlüğü)
Kadınların girişimcilikte krediye erişim ve işletme kurma gibi hususlardaki düzenlemelerin varlığının
değerlendirildiği bu bölümde, dünya ölçeğinde kadınların başarılı girişimciler olmak için hâlâ hem pratikte ve hem
de yasal açıdan engellerle karşı karşıya kaldıkları belirlendi. Krediye erişim engeli bunun en somut örneğini
oluşturuyor. Bu konuda yaklaşık 1,7 trilyon ABD doları tutarında karşılanmamış kredi talebinin olduğu kaydedildi.
Varlıklar (mal-mülk edinme ve mirastan yararlanma)
Değerlendirmeye alınan ülkeler arasında düşük ve orta gelirli 41 ülkede kadın ve erkek arasında mülk sahipliği
açısından kadınlar aleyhine büyük bir fark olduğu belirlendi. Söz konusu bu olumsuz durumun, mülk sahipliğinde
kadın ve erkek arasındaki ayrımcı normlardan, bir başka ifadeyle, miras hukuku, mülk sahipliği ve evlilik
rejimlerine ilişkin yasal düzenlemelerden kaynaklandığı ifade edildi.
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Emeklilik (kadınların emekliliklerini etkileyen düzenlemeler)
Kadınların emeklilikten sonraki ekonomik güvenliğini etkileyen yasaların değerlendirildiği bu bölümde, 11 ülkede
henüz özel sektör çalışanları için emeklilik sistemi bulunmuyor. Söz konusu bu durum da hem kadınların hem de
erkeklerin yaşlılıkta daha fazla yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalmalarına neden oluyor. Kadınlar için belirlenen
daha düşük emeklilik yaş ve katkı süreleri, yaşlılık için biriktirme sürelerini azalttığından emekli aylıklarında ayrıca
eşitsizliğe yol açıyor.
121 ülkede, emekli aylıklarının kadın ve erkek için dengelenmesine ihtiyaç bulunuyor. 65 ülkede, tam emekli
aylığına hak kazanmada kadın ve erkekler için farklı yaşlar belirlenmiş olup, kadınların erkeklerden yaklaşık 10 ay
(Litvanya'da olduğu gibi) ilâ 10 yıl (Çin'de olduğu gibi) daha erken emekli olabilmesinin öngörüldüğü çeşitli
uygulamalar mevcut.
Rapor, kadınlara hukuken tanınan eşit haklar sayesinde, hem çalışma hayatı hem de toplumsal yaşamda sosyal
adaletin sağlandığını; özellikle kadın yoksulluğunun bu sayede engellendiğini göstermesi açısından değerli bilgiler
içeriyor.  Aynı zamanda, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş ve sosyal kalkınma seviyeleri yüksek toplumların,
kadın hakları bakımından eşitliği sağlayan, erkek ve kadın arasında dengeyi kurmuş toplumlar olduğunu gösteriyor.   
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[1] Avro bölges� (EA19) ülkeler�: Belç�ka, Almanya, Estonya, İrlanda, Yunan�stan, İspanya, Fransa, İtalya, G.K.R.Y., L�tvanya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Hollanda,
Avusturya, Portek�z, Slovenya, Slovakya ve F�nland�ya.

[2] EU27: Belç�ka, Bulgar�stan, Çekya, Dan�marka, Almanya, Estonya, İrlanda, Yunan�stan, İspanya, Fransa, Hırvat�stan, İtalya, G.K.R.Y., Letonya, L�tvanya,
Lüksemburg, Macar�stan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portek�z, Romanya, Slovenya, Slovakya, F�nland�ya ve İsveç.

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu (Eurostat) verilerine
göre, avro bölgesinde[1] mevsimsel etkilerden
arındırılmış işsizlik oranları 2022 Ağustos ayında,
2022 Temmuz ayındaki %6,6’lık seviyesini
korurken, 2021 Ağustos ayında %7,5 olarak
kaydedilen seviyenin oldukça altında gerçekleşti.
Avrupa Birliği[2] (AB) genelinde ise 2022 Ağustos
ayında bir önceki ayki seviyesini (%6) koruyan
işsizlik oranı, 2021 Ağustos ayında %6,8 olarak
kaydedilmişti.
 Eurostat tahminlerine göre, 10 milyon 996 bini avro
bölgesinde olmak üzere, 2022 Ağustos ayı itibarıyla
AB üyesi 27 ülkede toplam 12 milyon 921 bin işsiz
bulunuyor. 2021 Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında
işsizliğin AB genelinde 1 milyon 682 bin, avro
bölgesinde 1 milyon 358 bin azaldığı görüldü.

2022 Ağustos ayında 2 milyon 136 bini avro bölgesinde
olmak üzere tüm AB üyesi ülkelerde toplam 2 milyon 614
bin 25 yaş altı gencin işsiz olduğu kaydedildi. Genç işsizliği
2022 Ağustos ayında AB genelinde %13,8 ile bir önceki
ayla eşit seviyede kalırken,  avro bölgesinde %13,9 olarak
gerçekleşti. 2021 Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında, genç
işsiz sayısının AB genelinde 293 bin, avro bölgesinde 234
bin dolayında azaldığı görüldü.
AB genelinde işsizlik oranı kadınlarda 2022 Temmuz
ayındaki %6,4 seviyesini Ağustos ayında da korurken,
erkek işsizlik oranı da Ağustos ayında %5,7 ile bir önceki
ayla eşit seviyede gerçekleşti. Ağustos ayında kadın işsizlik
oranı %7, erkek işsizlik oranı %6,2 olarak kaydedildi.

   Avrupa Kom�syonu Ağustos 2022Avrupa Kom�syonu Ağustos 2022Avrupa Kom�syonu Ağustos 2022
Aylık İstat�st�k Bülten� YayımlandıAylık İstat�st�k Bülten� YayımlandıAylık İstat�st�k Bülten� Yayımlandı
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Kaynak: “Euro area unemployment at 6.6%”, Eurostat Newsrelease Euroindicators, 108/2022, 30 September 2022; “Euro area job vacancy
rate at 3.2%”, Eurostat Newsrelease Euroindicators, 105/2022, 16 September 2022.

Eurostat tarafından yayımlanan son rakamlara göre, avro
bölgesindeki açık iş pozisyonu 2021 yılının ikinci çeyreği ile
2022 yılının birinci çeyreğinde sırasıyla %2,3 ve %3,1 iken,
2022 yılı ikinci çeyreğinde %3,2’ye yükseldi. AB genelinde,
sırasıyla %2,2,ve %2,9’dan 2022'nin ikinci çeyreğinde %3’e
yükseliş kaydetti.

2022 Ağustos ayı itibarıyla seçili bazı AB üyesi
ülkelerde mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik
oranları şöyle:

AB ülkelerindeki açık iş pozisyonu oranları

S A Y I  5 9  •  E Y L Ü L  2 0 2 2
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Göçmenlerin, özellikle zorla çalıştırmaya karşı daha savunmasız oldukları ve göçmen işçilerin, göçmen olmayan
yetişkin işçilere göre üç kat daha fazla zorla çalıştırmaya maruz kaldıkları tahmin ediliyor.
ILO, etkili ulusal politika ve düzenlemelerle sorunun üstesinden gelinebileceğini, ancak bunun için sendikalar,
işveren ve sivil toplum örgütleri ile toplumdaki bireylerin desteği ve yardımına ihtiyaç bulunduğunu vurguluyor. 
Free Walk ise modern köleliğin sürdürülebilir kalkınmanın karşı tezi olduğunu ve insan eliyle oluşturulduğunu ileri
sürüyor.

Uluslararası İnsan Hakları Savunucusu Free Walk ile Uluslararası Çalışma
Örgütü’nün (ILO) ortak tahminlerine göre, zorla çalıştırma ve zorla
evlendirmeler son beş yılda önemli ölçüde arttı. 2016 yılına göre 2021
yılında modern köle olarak tanımlanan kişi sayısı yaklaşık olarak 10 milyon
artarak 50 milyona ulaştı. Modern köle olarak tanımlanan kişilerin 28
milyonu zorla çalıştırılırken, 22 milyonu zorla evlendirilmek isteniyor. 
Modern köleliğin hemen hemen her ülkede görüldüğü ve etnik, kültürel ve
dini sınır tanımadığı belirtiliyor. Tüm zorla çalıştırmaların yaklaşık %52’si,
zorla evlendirmelerin ise dörtte birinin üst-orta ya da yüksek gelir
grubundaki ülkelerde gerçekleştiği kaydediliyor.
Zorla çalıştırma vakalarının çoğu (%86) özel sektörde yaşanıyor. Ticari
anlamda cinsel sömürü dışındaki zorla çalıştırma, tüm zorla çalıştırmaların
%63'ünü oluşturuyor. Devletlerin ise zorla çalıştırma içindeki payı %14
olarak açıklanıyor. Zorla çalıştırılanların 3,3 milyonu çocuk olup, bunların
yarıdan fazlasını ticari anlamda cinsel yönden sömürülen çocuklar
oluşturuyor.

ILO'nun 1930 tarihli 29 No.lu Zorla Çalıştırma
Sözleşmesi'nde tanımlandığı şekliyle zorla çalıştırma,
“herhangi bir kişinin ceza tehdidi altında ve bu
kişinin gönüllü olmadan yapmaya mecbur edildiği
tüm iş veya hizmetler” anlamına geliyor.

Kaynak: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_855019/lang--en/index.htm

ILO: Dünya Ölçeğ�nde 50 M�lyon Modern Köle Var
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G20 İst�hdam ve Çalışma
Bakanları Bal�’de Toplandı

G20 devlet ve hükümet başkanlarının Kasım ayında yapacağı 17. Zirve Toplantısı öncesinde,
istihdam ve çalışma bakanları Endonezya’nın başkenti Bali’de bir araya geldi. 

Engellilerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonuna Yönelik G20 İlkelerinin Hızlandırılması ve İzlenmesi Eylem
Planı.
Yaşam Boyu Öğrenme Yoluyla İnsan Kaynağı Potansiyelinin ve Üretkenliğinin Artırılması Anlaşması.
Girişimciliğin Teşvik Edilmesine ve Bir İş Yaratma Aracı Olarak Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmelerin Desteklenmesine İlişkin Politika Tavsiyesi.
Tüm İşçilere Daha Etkin Koruma ve Güvenceli İş Uyarlanmasına İlişkin G20 Politika İlkeleri.
Vatandaşların adil bir temel eğitimi alması ve toplum tabanlı mesleki eğitim de dâhil olmak üzere iş gücü
piyasası değişikliklerine göre beceri geliştirebilmesi için G20 Beceri Stratejisinin Güncellenmesi.

Genel Müdürlüğümüzce etkin katkı sağlanan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldı.
Toplantıda beş temel konu üzerinde uzlaşma sağlandı. Söz konusu beş temel hususun sadece G20 ülkeleri için değil,
gelişmekte olan ülkeler için de bir rehber niteliğinde olacağı kaydedildi.
Söz konusu belgeler şunlar:

1.

2.
3.

4.
5.
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Kaynak: Bakü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği; https://president.az/az/articles/view/56725.

Azerbaycan 22 Temmuz 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararıyla “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
2022-2026 Yıllarında Sosyal-Ekonomik Kalkınma Stratejisi”ni onayladı.

Ücretlerin artırılarak, herkes için daha iyi bir yaşam standardının sağlanması,
Özel sektörde yeni işlerin yaratılarak, istihdam düzeyinin artırılması (özel sektörde istihdam edilenlerin oranının
%77,6’dan %80’e yükseltilmesi),
Toplum için adil ve kapsamlı bir sosyal koruma sisteminin oluşturulması (asgari emekli aylığının asgari ücretin
%75-80’i seviyesine getirilmesi),
Kadınların ekonomik fırsatlara erişiminin iyileştirilmesi [kadınların ortalama aylık maaşının erkeklerin ortalama
aylık maaş oranının %65,8'inden (2021) %80'ine yükseltilmesi],
Şehirler ve köyler arasındaki yaşam standartları arasındaki farklılıkların azaltılması (Kırsal bölgelerin toplam
çıktı içindeki özgül ağırlığının %35'ten %42'ye çıkarılması).

Söz konusu Strateji’de “Dinamik, kapsayıcı ve sosyal adalete dayanan bir toplum için stratejik çerçeve” başlığı
altında aşağıdaki hususlara yer verildi:

11

Azerbaycan’da 2022-2026 Sosyal ve
Ekonom�k Kalkınma Stratej�s� Onaylandı
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Kaynak:https://www.clydeco.com/en/insights/2021/11/nafis-program-empowering-emirati-nationals-to-work; https://u.ae/en/about-the-uae/initiatives-of-the-
next-50/projects-of-the-50/first-set-of-projects-of-the-50 (Erişim tarihi: 08/09/2022); اإلمارات تقر قوانين لرفع توطين الوظائف ودعم العاطلينAlKhaleej 09.05.2022 .

B�rleş�k Arap Em�rl�kler� Özel Sektörde
Yerl� �ş Gücüne Ağırlık Ver�yor 

12

Bu çerçevede 13 Eylül 2021 tarihinde başlatılan Nafis (rekabet) adlı bir uygulama kapsamında, bir yandan BAE
vatandaşlarının özel sektöre katılımını artırmayı ve mesleki kariyerlerini özel sektörde sürdürmeleri için
desteklemeyi, diğer yandan vatandaşlarının ülke kalkınmasına daha fazla katkıda bulunmasını sağlamayı amaçlıyor.
Böylece BAE, 2025 yılına kadar vatandaşlarına yönelik olarak özel sektörde 75.000 iş imkânının sunulmasını
öngörerek, özel sektörle işbirliği içinde programın yürütülmesini hedefliyor. Bu amaçla 11 farklı girişimin
başlatıldığı ve 24 milyar BAE dirhemi tahsis edildiği açıklanıyor.
Öngörülen girişimler sonunda,  özel sektörde özellikle nitelikli ve bilgiye dayalı pozisyonlarda istihdam olunan
BAE vatandaşlarının oranının 2026 yılına kadar %10’a yükseltilmesinin hedeflendiği bildiriliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), “50’lilerin Projeleri” adını
verdikleri ve önümüzdeki 50 yılı içeren bir program ile ilk
aşamada; yeni vize uygulamalarını, yabancı yatırımları
çekecek kapsamlı kampanyalar yürütülmesini, gelişmekte
olan Emirlik şirketlerini destekleyerek ulusal ürünlerin
kalitesini artırmayı, gelişmiş ekonomilerle ortaklık kurmayı
ve tüm sektörlerde Dördüncü Sanayi Devrimi
uygulamalarını destekleyen programları benimsemeyi
öngörüyor.
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Kaynak: https://nhsfunding.info/staffing/mps-warn-that-the-worst-nhs-staffing-crisis-in-its-history-is-putting-patients-at-serious-risk/;
https://inews.co.uk/news/health/nhs-waiting-list-england-rise-year-long-delays-record-figures-1789509 (Erişim tarihleri:08/09/2022);
“NHS in England facing worst staffing crisis in history, MPs warn,” BBC News, 25 July 2022; “NHS crisis caused by Tory
underfunding not Covid, say doctors,” The Guardian, 26 June 2022.

Rapor, sağlık sisteminde yaşanan personel krizinin resmi rakamların ötesinde olduğunu açıklarken; resmi rakamlara
göre, sağlık sektöründe 38.972 hemşire ve 8.016 doktor açığı bulunduğu, buna karşın, tahminlere göre açığın
sırasıyla 50.000 ve 12.000 dolayında olduğu belirtiliyor.
Araştırmaya göre, 2019 yılında Birleşik Krallık, gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık %10,2'sini sağlık
hizmetlerine harcarken, Almanya %11,7’sini, Fransa ise %11,1'ini harcadı. Raporda, bekleme listelerinin Şubat
2020 itibarıyla 4,43 milyona ulaştığı belirtilirken, hastane tedavisi için birikmiş iş yükünün 2022 yılı yaz aylarında
da arttığı ve toplamda 6,73 milyona ulaştığı vurgulanıyor. Yapılan analizlerde, İngiltere'de 2010-11/2019-20 yılları
arası dönemde ortalama günlük toplam yatak kapasitesinin %8,3, Galler'de ise %14,9 daraldığı tespit edildi. İktisadi
İşbirliği ve Gelişme Teşkilatına (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD) üye ülkeler
arasında AB ülkelerinde 1.000 kişi başına düşen ortalama yatak sayısı 4,6 iken, Birleşik Krallık'ta sadece 2,4 oldu. 
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B�rleş�k Krallık Sağlık H�zmetler�nde
Personel Sıkıntısı Yaşıyor

Birleşik Krallık Parlamentosu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komitesinin 25 Temmuz 2022 tarihinde
yayımlanan araştırmasında, sağlık hizmetlerindeki personel ihtiyacının giderilememesi nedeniyle
İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) tehlikede olduğu kaydedildi. 
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Kaynak: “Electric vehicle shift puts 22,000 jobs at risk,” The Telegraph, 29 June 2022 ; “Urgent action needed as UK auto faces
£90 million energy cost hike,” The Society of Motor Manufacturers and Traders - SMMT, 28 June 2022.

Birleşik Krallık Motorlu Araç Üreticileri ve Bayileri Birliği (The Society
of Motor Manufacturers and Trader/SMMT) tarafından 28 Haziran 2022
tarihinde yayımlanan bir raporda, motor ve egzoz üreticileri ile bunların alt
tedarikçileri gibi içten yanmalı motor teknolojisiyle ilgili birçok sektörün,
elektrifikasyona geçişle birlikte zorluk yaşayacağı açıklandı. Birleşik
Krallık’ta en az 22.000 işin, 11 milyar sterlin cironun ve 2 milyar sterlin
brüt katma değerin şu anda içten yanmalı motor tabanlı teknolojilere
bağımlı olduğu kaydedildi.
Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği (European Association of
Automotive Suppliers/CLEPA) tarafından bir danışmanlık ve denetim
firması olan PwC'den talep edilen bir çalışmada, sadece elektrikli taşıtlar
bakımından gelecekte 27 AB ülkesinde otomotiv tedarik zincirinde
501.000 işin kaybedileceği, ancak sadece 226.000 yeni işin yaratılacağı,
bu nedenle 275.000 net iş kaybının yaşanacağı öngörüldü. Kaybedilen
işlerin yaklaşık %45'inin yerine yeni işlerin konulabileceği beklenirken,
Birleşik Krallık'ta elektrikli araçlarla ilgili en az 10.000 yeni iş
yaratılabileceği tahmin ediliyor.
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Birleşik Krallık’ta elektrikli araçlara karşı halkın ilgisinin artarak devam etmesi, içten yanmalı
araç üretiminde istihdam olunan yirmi iki binden fazla fabrika çalışanının ve oto tamircisinin
işini kaybetme riskini de beraberinde getiriyor. 

B�rleş�k Krallık’ta Elektr�kl� Araç Üret�m� Mevcut
22.000 İş�n Kaybed�lmes�ne Yol Açacak 
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Kaynak: https://www.dutchnews.nl/news/2022/09/inflation-hits-record-high-of-12-energy-and-food-prices-rise-fastest/;  ”Inflation: the Netherlands adopts aid
package, eurotopics, Web. 2 September 2022. (Erişim tarihleri: 06/09/2022). 

Hollanda istatistik Bürosu (Centraal Bureau voor de Statistiek/CBS) tarafından Eylül ayı başında açıklanan son
verilere göre, ülkedeki enflasyon oranı %12 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon ölçümlemesi,
“alışveriş sepeti” olarak tanımlanan ve tüketicilerin her zaman sıradan bir şekilde satın aldığı mallardan oluşan gıda,
giyim, araba ile cep telefonu, tren bileti ve kira gibi hizmet alımlarını içeren harcamaları içeriyor. CBS kayıtlarına
göre, bir yıl öncesine göre Hollanda’da kahve %20, süt ürünleri %18 ve et fiyatları %17 oranında arttı. Hollanda’da
ayrıca, belirli vergiler, sigorta prim tutarları ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullerin giderlerini de kapsayan
ayrı bir tüketici fiyat endeksi ve enflasyon hesaplaması da yapılıyor. 

Diğer yandan, özellikle düşük gelirli vatandaşların yüksek enflasyon nedeniyle satın alma gücü kayıplarını telafi
etmek için 2023 yılında bir önlem paketinin uygulanması öngörülüyor. Farklı önlemlerin yanı sıra, asgari ücrette bir
artış ile varlık ve servetler üzerinde daha yüksek vergiler planlanıyor.
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Hollanda’da Enflasyon Ağustos
Sonu İt�barıyla %12 
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Kaynak: “Swiss firms struggle with acute staff shortages”, Swissinfo, Web. June 16, 2022; https://www.blick.ch/fr/news/une-menace-pour-la-prosperite-economique-la-suisse-manque-
de-main-d-uvre-et-cela-ne-vas-pas-sameliorer-id17132726.html; https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/communiques-presse.assetdetail.22604256.html;
https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/imbalances.php#CH/_

İsviçre’de, 2022 yılının ilk çeyreğinde açık pozisyon olarak
listelenen 100.000'den fazla işin doldurulamadığı
bildiriliyor. İsviçre Federal İstatistik Ofisi tarafından Mayıs
ayı sonunda yayımlanan son verilere göre, açık iş
pozisyonu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 46.000
artış kaydetti. İsviçre'de belirli sektörlerde iş gücü sıkıntısı
rekor seviyelere ulaşırken, bu durumdan hem hizmet hem
de sanayi sektörü olumsuz yönde etkileniyor.
İsviçre'deki İtalyan restoranları genellikle nitelikli
pizzacılar bulmakta zorlanırken, konaklama sektörü ile
yüksek teknoloji sektörü sıkıntı çekilen alanların başında
geliyor. Nitelikli iş gücü sıkıntısı sağlık, ulaşım, inşaat,
lojistik ve inşaat alanlarında da kendini gösteriyor.
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatının (Organization for
Economic Co-operation and Development/OECD) 40
ülkeyi kapsayan bir incelemesinde, İsviçre'de yüksek
düzeyde nitelik gerektiren işlerin en çok aranan meslekler
olduğu belirlendi. Diğer yandan, bu yılın başlarında
Çalışanlar İsviçre grubu tarafından yayımlanan bir

araştırmada, mevcut iş gücü eksikliğinin, gelecekte İsviçreli işverenlerin karşılaşacağı daha büyük zorlukların
habercisi olduğu ileri sürüldü. 
Nitekim emekli olarak işinden ayrılan kişi sayısı ile iş gücüne yeni katılan kişi sayısı arasındaki fark dikkate
alınarak yapılan hesaplamada, dört yıl içinde İsviçre'de yaklaşık 365 bin nitelikli (diploma veya dereceye sahip) iş
gücü eksikliğinin olacağı öngörülüyor. 2035 yılına kadar ise mevcut nitelikli iş gücü sayısı ile ihtiyaç duyulan
nitelikli iş gücü arasındaki eksikliğin sayısal olarak 1,2 milyona ulaşması bekleniyor. 

Diğer yandan, tüm gelişmiş ekonomilerde aynı
sıkıntı yaşanıyor. Örneğin, Almanya’da iki
milyondan fazla açık iş pozisyonu, Fransa'da bir
milyon ve İtalya'da sadece inşaat sektöründe
260.000 açık iş pozisyonu doldurulabilmiş değil.
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İsv�çre’de N�tel�kl� İş Gücüne Duyulan İht�yaç Artıyor
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Kaynak: Kuveyt Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği.

Mart 2022 tarihi itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre ortalama Kuveyt vatandaşlarının aylık maaşları 25 Kuveyt
dinarı (80 ABD doları) artış kaydederek 1.479 Kuveyt dinarından (4.770 ABD doları) 1.504 (4.851 ABD doları)
Kuveyt dinarına ulaştı. Özel sektör çalışanı Kuveytlilerin ortalama aylık maaşlarında 65 Kuveyt dinarı (210 ABD
doları) artış gözlemlenirken, kamu sektöründeki Kuveytlilerin ortalama aylık maaşları 14 Kuveyt dinarı (45 ABD
doları) arttı.
Kamuda çalışan Kuveytlilerin ortalama aylık maaşları Mart 2021’de 1.534 Kuveyt dinarı (4.949 ABD doları) iken
Mart 2022’de 1.548 Kuveyt dinarına (4.993 ABD doları) yükseldi. Özel sektörde çalışan Kuveytlilerin ortalama
aylık maaşları ise, 1.221 Kuveyt dinarından (3.939 ABD doları) 1.286 Kuveyt dinarına (4.148 ABD doları) çıktı.
Aynı dönemde yabancı çalışanların ortalama aylık maaşları 18 Kuveyt dinarı (58 ABD doları) artış göstererek 324
Kuveyt dinarından (1.045 ABD doları) 342 Kuveyt dinarına (1.103 ABD doları) yükseldi.
Diğer yandan, Kamu personelinin Kuveytlileştirilmesi politikası kapsamında 2017 – 2022 yılları arasında 31 Mart
2022 tarihi itibarıyla, 451,960 kamu personelinin 362 133’ü Kuveytli, 89 829’u yabancı olmak üzere, %80 Kuveytli
kamu çalışanı oranına ulaşıldığı açıklandı.
Haziran ayı sonu itibarıyla Mülki İdare Komisyonu’na (Civil Service Commission) kayıtlı Kuveytli işsiz sayısı 8 318
olup, işsiz Kuveyt vatandaşlarının %59’unu (4 909) kadınlar oluşturdu. Kayıtlı işsiz Kuveyt vatandaşlarının
%17,77’sini niteliksiz veya ilköğretim mezunu, %15,79’unu ise geçerli bir mesleği bulunmayan ve mesleki
eğitimlere katılmayanların oluşturduğu kaydedildi. 
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Kuveyt’te Ücret ve İst�hdamdak� Gel�şmeler
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Kaynak: Papua New Guinea brings in minister for coffee,” The Guardian, 24 August 2022; https://www.fao.org/markets-and-
trade/commodities/coffee/en/(Erişim tarihi: 07/09/2022).

Kaynak: “Health workforce meets only one-tenth of Pakistan’s requirement:
WHO,” Urdu Point, August 22, 2022

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Pakistan'daki
başkanı Dr. Palitha Gunarathna Mahipala tarafından
yapılan açıklamada, Pakistan’ın sağlık sektöründe
insan kaynağı kriziyle karşı karşıya olduğu
belirtilerek, sektördeki mevcut iş gücü kaynaklarının
ülke ihtiyacının ancak onda birini karşılayabildiği
kaydedildi. Pakistan’ın acilen iki yüz bin hemşireye
ihtiyacı olduğu, hiçbir sağlık sisteminin doktor ve
hemşire olmaksızın kaliteli sağlık hizmeti
sunamayacağı ifade edildi. 
Açıklamada, Pakistan Sağlık Bilimleri Üniversitesinin
aile sağlığına dayalı birincil sağlık bakımına öncelik
vermesinin övgüye değer olduğu kaydedilerek
Üniversitenin, yapacağı beş yıllık bir planlama ile
uyguladığı programlarını geliştirebileceğine işaret
edildi. 
Ayrıca, mevcut durumda ülkenin evrensel sağlık
sistemi üzerine odaklandığı ve 2030 yılına kadar
ülkenin %60’ının evrensel sağlık sistemi kapsamı
altına alınmasının hedeflendiği bildirildi. 

Pak�stan’ın 200 B�n Hemş�reye
İht�yacı Var

Üretim, daha çok ihracat gelirlerinin önemli bir
bölümünü kahvenin oluşturduğu ve aileler için önemli
bir geçim kaynağı sağladığı düşük-gelirli gelişmekte
olan ülkelerde yoğunlaşıyor.
Nüfusu yaklaşık 9 milyon olan Papua Yeni Gine’de
yeni kurulan Bakanlar Kurulu içinde Palmiye Yağı ve
Kahve Bakanlığına da yer verildi. Papua Yeni
Gine’de ihracat gelirlerinin %40’ını teşkil eden
palmiye yağı üretimi, tarımsal üretimde birinci, kahve
üretimi ise ikinci sırada yer alıyor. Kahve ihracatı,
toplam tarımsal ürün ihracatının %27’sini, gayrisafi
yurt içi hasılasının (GSYH) ise %6’sını oluşturuyor.
Kahve üretiminin yaklaşık %85’i köylerdeki küçük
işletmelerde gerçekleştiriliyor. Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı verilerine göre, Papua Yeni Gine kahve
üretimi ülkedeki 2 milyon insanın geçim kaynağını
oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne göre (UN Food and Agriculture Organization of the
United Nations) kahve, küresel olarak 25 milyon çiftçi ailesinin ürettiği ve dünyada en çok
ticareti yapılan tropik bir ürün. 
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Papua Yen� G�ne’de Kahve Bakanlığı Kuruldu
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Kaynak: “Unemployment lowest since start of outbreak“ Bangkok Post, Web. 27 August 2022 (Erişim tarihi: 06/09/2022).

Tayland Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Konseyi/NESDC'ye göre, Ağustos sonu itibarıyla
2022 yılının ikinci çeyreğinde işsizlik 550.000'e ulaştı ve ilk çeyrekteki %1,53'lük oranın altına
düşerek 39.8 milyon toplam iş gücünün %1,37'sine geriledi. 
Salgın öncesinde %1 civarında olan işsizlik oranı, 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla %1,69 ve %1,93 olarak
gerçekleşti. Tayland Ulusal Ekonomik ve Kalkınma Konseyince hazırlanan"Tayland'ın 2022'nin İkinci Çeyrekteki
Sosyal Görünümü" ile ilgili yapılan açıklamada, ikinci çeyrekte işsizlikte yaşanan söz konusu iyileşmenin,
ekonominin salgının etkisinden kurtulduğunun bir göstergesi olduğu belirtildi. Rapora göre, ikinci çeyrekte istihdam
edilen kişi sayısı, tarım dışı sektördeki istihdam artışına bağlı olarak yıllık %3,1 artışla 39 milyon oldu. Bu dönemde
tarım dışı sektör, geçen yılın aynı dönemine göre %4,9 artışla 27,4 milyon kişiye istihdam sağlarken, imalat,
toptan/perakende ve nakliye/depolama sektörleri sırasıyla %6,1, %12,1, %4,9 oranlarında büyüdü. İnşaat ve
otel/restoran sektörlerinde ise istihdam sırasıyla %5,4 ve %2,6 oranlarında düştü. 

Kovid-19 salgını öncesinde 3,1 milyon olan Tayland'daki
göçmen işçi sayısı şu anda 2,2 milyon civarında olup,
ekonomik toparlanma sonrasında özel sektörün göçmen
işçilere olan ihtiyacında artış gözlendi.
Hane halkı borç artış hızı 2022'nin ilk çeyreğinde
yavaşladı ve yıllık %3,6 artışla 14,7 trilyon bahta (386
milyar ABD doları) ulaştı. Hane halkı borcu geçen yılın
son çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) %90’ı
iken, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nın %89,2'sine düştü. 
Rapora göre, Kovid-19 salgınının yarattığı olumsuz
ortam ve toplumdaki ekonomik gerileme endişeleri
neticesinde tüketiciler daha fazla borçlanmadan kaçındı.
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Gençler �ç�n Geleceğe
Yatırım Gerekl�

Çev�renler:
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C e y h u n  A K T A Ş

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) "2022 Küresel Genç İstihdam Eğilimi Raporu: Gençler
için Geleceği Dönüştürmeye Yatırım” (Global Employment Trends for Youth 2022: Investing in
transforming futures for young people)" temalı raporu yayımlandı. Raporda, Kovid-19 krizinin
gençler üzerindeki etkisi ile toparlanma sürecinde ve sonrasında işletmelerin ve iş gücü
piyasalarının beklentileri beş başlık altında ele alındı.

Genç İstihdamı
Rapora göre, Kovid-19 krizi gençlerin iş gücü piyasasında karşılaştıkları pek çok sorunu daha da ağırlaştırdı. 2019
ve 2020 yılları arasında 15-24 yaş aralığındaki gençler, yetişkinlere (25 yaş üstü) kıyasla, çok daha fazla oranda
istihdam kayıplarıyla karşı karşıya kaldı. Nitekim Kovid-19’un olumsuz etkisi nedeniyle 2019-2020 yılları arasında
küresel düzeyde genç istihdamı 34 milyon azaldı. 2021 yılında yaklaşık 732 milyon genç, iş gücü dışında kalırken,
408 milyon genç istihdam edildi; 75 milyon genç ise işsiz kaldı. Küresel genç işsizlik oranının 2021'de yetişkin
oranının üç katından fazla, %15,6 oranında gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Söz konusu istihdam kaybının büyük bir bölümü olağanüstü kriz koşullarından ötürü çalışanların iş gücü
piyasasından çekilmelerinden kaynaklandı. 2019 yılı ile karşılaştırıldığında, genç istihdam açığı 2020 yılında
artarak, yetişkinlerin iki katı oranında gerçekleşti ve %8,2’ye yükseldi. Ayrıca devlet destekli istihdamı koruma
programları, uygulandıkları ülkelerde gençleri koruma konusunda beklenen ölçüde etkili olamadı. 
2020 yılındaki küresel genç istihdam açığının yarısından fazlasının 2022 yılında kapanacağı öngörülüyor. Nitekim
2021 yılında küresel açık %5,9’a gerilerken, 2022 yılında bu açığın %4,5’e gerilemesi bekleniyor. Bir başka
ifadeyle, 2022 yılında öngörülen genç istihdam açığının 19 milyon olarak gerçekleşmesi hedefleniyor. Genç
işsizliğinin 2022 yılında (2019 yılına göre 6 milyon fazla) 73 milyon düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyor. 
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Kovid-19 krizi, istihdamda ve eğitim-öğretimde olmayan gençlerin oranlarını düşürmede 15 yıllık ilerlemeyi tersine
çevirdi. “Ne İstihdamda Ne Eğitimde Olan Gençlerin (Youth Not in Employment, Education or Training/NEET )”
küresel payı 2005 ile 2019 arasında %1,3 puan azalırken, kriz tüm bu ilerlemeyi bir yıl içinde sildi.
Yapılan tespitlerde, yüksek gelirli ülkelerin, düşük ve orta gelirli ülkelere kıyasla istihdam ve eğitim-öğretimde yer
almayan gençlerin payları ile kadın ve erkek arasındaki fark bakımından daha düşük oranlara sahip oldukları
görüldü.
Gençler için Geleceğe Yatırım Yapmak
Kriz birçok sürdürülebilir kalkınma hedefine (Sustainable Development Goals) ulaşmayı da güçleştirdi. Özellikle
yeşil (çevreci ekonomi), mavi (denizle ilgili ekonomik faaliyetler), platin (dijital ekonomi), turuncu (yaratıcı
ekonomi) ile mor (bakım ekonomisi) ekonomilerin, temel sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden cinsiyet eşitliği,
insana yakışır iş ve ekonomik kalkınma, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, iklim ve su içindeki yaşamla ilgili hedeflere
yönelik adımlarda, gençlere yakışır iş imkânı yaratması bakımından yüksek potansiyele sahip olduğu vurgulandı.
Yeşil ve mavi ekonomiler için alınacak politik önlemlerin uygulanmasıyla gençler için 2030 yılına kadar 8,4 milyon
ilave işin yaratılabileceği kaydediliyor.
Yeşil ve mavi ekonomilerde olduğu gibi, dijitalleşmenin yaygınlaşması, önümüzdeki yıllarda çalışma hayatını daha
fazla etkileyerek gençlere yeni iş imkânları yaratacak. Ancak, düşük ve orta gelir grubu ülkelerdeki gençler
tarafından da sosyal güvenceden yoksun, ancak sorunsuz bir iş tercihi gibi görünen özellikle platform tabanlı işler
için ülkelerin gerekli yasal düzenlemeleri yapmaları gerekiyor. Ülkelerin toparlanma aşamasında yeniden bir
değerlendirme yaparken, uzun vadeli dönüşüme yönelik yaklaşımlara öncelik vermeleri ve ekonomik yapılarının
kapsayıcılığını gözden geçirmeleri gerekiyor.
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Dijital ve Yaratıcı Ekonomiler
Dijital istihdamın genel bir tanımı olmamakla birlikte,
dijital platformlarca desteklenen istihdam alanı olarak
değerlendiriliyor. Dijitalleşme, üretkenliği, geliri ve
sosyal refahı artırırken, yaşanan diğer teknolojik
dönüşümler gibi, fırsatların yanı sıra riskleri de
beraberinde taşıyor. ILO'nun Dijital ve Yaratıcı mikro veri
tabanına dâhil 28 ülke örneğinde, tüm istihdamın
%16'sının yüksek dijital yoğunluğa sahip sektörlerde
gerçekleştiği görülüyor.
Öte yandan, Kovid-19 krizi, birçok sektör gibi sokağa
çıkma yasakları nedeniyle canlı etkinlik ve
performansların iptal edilmesiyle kültürel ve yaratıcı
sektörlerin çalışanlarını da etkiledi. 
Diğer yandan, bu dönemde yaratıcı ekonomi ve yaratıcı
olmayan sektörlerde çalışanlar arasındaki nitelik ve beceri
düzeyleri açısından farklılıklar ve özellikle eğitim durumu
dikkat çekti. Örneğin yüksek gelirli ülkelerde, yaratıcı
sektörlerde çalışanların çoğu ileri bir eğitim düzeyine
sahip iken, yaratıcı olmayan sektörlerde bu düzey alt
seviyelere düşüyor. Rapora göre, dijital ekonomide 

olduğu gibi, Kovid-19 sonrası dönemde turuncu ekonomide de genç ve yaşlı çalışanlar için insana yakışır işlerin
sağlanması bakımından yeterli iş gücü ve sosyal korumanın uygulanması önem kazandı. 
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Bakım Sektöründeki Genç Çalışanlar
Küresel olarak Kovid-19 salgınının yarattığı sağlık krizinden ülkeler yavaş yavaş kurtulurken, karantinalar, okulların
kapatılması ve bakım tesislerinin tecrit edilmesi gibi kısıtlayıcı tedbirlerden çıkarılan en önemli ders, ücretli ya da
ücretsiz olsun bakım hizmetlerinin ekonomi ve toplum için kilit rol oynadığı oldu.
Diğer yandan, bakım ekonomisi genç çalışanların özellikle genç kadınların önemli bir iş kaynağını oluşturuyor.
Kovid-19 salgın öncesinde ortalama olarak, 15-29 yaş arası tüm genç işçilerin %10,7'si sağlık ve sosyal hizmetlerde
ve eğitimde çalışıyordu. Rakamsal olarak 47,8 milyon olan bu genç sınıfın 33,6 milyonunu kadınlar 14,2 milyonunu
ise genç erkekler oluşturdu. Oransal olarak ise tüm genç kadın işçilerin %20,2'si ile tüm genç erkek işçilerin %5,1'i
bu sektörde istihdam edildi.
Ülkelerin gelir seviyeleri yükseldikçe ve nüfus yaşlandıkça, bakım hizmetleri genişliyor ve bakım ekonomisinde
istihdam edilen genç ve yetişkin iş gücünün payı artarak daha çok kadın ağırlıklı bir sektör haline dönüşüyor. Bakım
sektöründe çalışanların %39,9’u düşük gelirli ülkelerde gençlerden oluşuyor iken, bu pay düşük-orta gelirli ülkelerde
%24,2, üst-orta gelirli ülkelerde %17,7 ve yüksek gelirli ülkelerde %18,4 olarak kaydedildi. Evdeki ihtiyaç
nedeniyle, aileler tarafından gençlerin doğrudan işe alındığı bakım hizmetinde ise genç istihdamı oldukça düşük
sevide bulunuyor.
Eğitim alanında ise istihdam edilen genç kadın ve erkeklerin payı yaklaşık %1,7 dolayında bulunuyor.

Sonuç
Gençlere daha iyi bir geleceğin temin edilebilmesi için küresel ekonominin kırılganlığını dikkate alarak yeşil
ekonomi, dijitalleşme ve nüfusun yaşlanması noktasında tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu dönemde gençler ağır iş
kayıpları yaşarken, işler kötüye giderken, istihdamda durgunluk yaşandı. Gelişmiş ekonomilerde mali yardımlar
gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) %23’üne ulaştı. Ancak, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde
Kovid-19 destek yardımları tam anlamıyla gençlere hitap etmedi.
ILO’ya göre, hükümetlerin istikrarlı işletmelere yardımcı olmak, iş gücü talebini artırmak ve genç çalışanları iş gücü
piyasası geçişlerinde desteklemek için özel makroekonomik destek sağlamaya devam etmesi gerekiyor. Uluslararası
işbirliğinin geliştirilerek, gençlerin çoğunluğunun yaşadığı gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı mali sıkıntıların ele
alınması önem arz ediyor.
İş gücü piyasasında gençleri hedefleyen ve nitelik kazandırarak beceri geliştiren politikalara ihtiyaç bulunuyor. Söz
konusu politikaların, ileriki yıllarda gerçekleşebilecek şoklara karşı daha fazla dayanıklılık sağlamak için ekonomik
toparlanmayı ve dönüşümü destekleyecek ve kolaylaştıracak şekilde tasarlanması gerekiyor.
Bu dönem içerisinde sosyal taraflar arasında ulusal ekonomik ve sosyal konseyler içinde yapılan istişarelerin
ardından birçok önlem kabul edildi veya uyarlandı. ILO tarafından yapılan kapsamlı incelemede, 2020 yılı boyunca
küresel düzeyde tüm coğrafyalarda 102 ülkede yaklaşık 400 sosyal diyalog yöntemi ile uzlaşmaya varıldığı görüldü.
Önlemlerden bazıları gençlerin özel ihtiyaçlarını karşıladı, ancak gençlerin doğrudan katılımına yönelik çabalara çok
sık rastlanmadı. Bu bağlamda, hükümetler ile işveren ve işçi sendikalarının gençlerin katılımlarını sağlamanın
yollarını bulmaları gerekiyor. Söz konusu katılımlar, çok paydaşlı kriz görev güçleri veya gençlik danışma forumları
şeklinde olabilir. Sonuç olarak, gençlere daha iyi bir çalışma geleceği bırakmak için gençlerin sesine kulak vermek
gerekiyor.
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