
 
 

Pandemiye yanıt olarak kurtarma ve değişim politikaları 
Özet versiyonu 

24-25 Kasım 2020’de gerçekleştirilen 65. EPSU Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kabul 
edilmiştir 

 
COVID-19 pandemisinin işçiler ve toplumlarımız üzerinde çok büyük etkileri olmuştur. Hem 
doğrudan sağlık üzerine etkisi hem de acil durum tedbirlerinin ikincil etkileri bakımından Avrupa 
ülkelerinin pandemiye kapsamlı bir yanıt vermesini gerektirdi.  
 
Ekonomik ve sosyal alanlardaki yan etkileriyle başa çıkmak için köklü ve kimi durumlarda daha 
önce hiç görülmemiş inisiyatifler geliştirildi. Bu noktadaki amaç COVID öncesi dünyaya 
dönmek değil de aksine bu süreçte kesintiye uğrayan kamu hizmetleri bütçesi, kamusal yatırım 
ve eşitsizliğe dair temel problemlere ilişkin çözüm üreten, pandemiye bir bütün ve etkili yanıt 
olan bir dünyaya geçmek olmalıdır. 
 
Bu kısa dönemli inisiyatiflerin uzun vadeli politika değişimlerine dönüştürülmesi için ulusal 
hükümetler, Avrupalı ve küresel kurumlar nezdinde basınç oluşturulmalıdır. Bu uzun vadeli 
değişim kamusal hizmetlere bütçe ayrılması ve bu hizmetlerin sunulmasının köklü bir biçimde 
dönüşümünü, ekonominin eşitsizliği ve sömürüyü ortadan kaldırmak amacıyla işlemesini, iklim 
değişikliği sorununu ele almak için adil bir geçişi sağlama süreçlerini içermelidir. 
 
Böyle bir süreç aşağıdaki hususlar dahil kısa, orta ve uzun vadeli zorluklarla yüz yüze gelme 
ve adımlar atma ihtiyacı olduğu anlamına gelmektedir: 
 
• Halk sağlığı ve toplumsal hizmetlerin güçlendirilmesi, bakım hizmeti alan yurttaşların 

ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan personel sayısı dahil güvenli ve etkili istihdama 
gidilmesi dahil bu işkolunda çalışanların ücret ve koşullarının iyileştirilmesi; 

• kamu emekçilerinin sağlıklı ve güvende olmasının sağlanması; 
• kamu hizmetlerin nicelik ve nitelik bakımından iyi bir biçimde sunulmasının sağlanması, 

COVID-19 mücadelesinde ön saflarda yer alırken gelir kaybına uğrayan kentler ve 
belediyelerin finanse edilmesini sağlamak için kamusal hizmetlerin geneline yönelik 
ayrılan bütçe ve yatırımın arttırılması; 

• gelir ve refah düzeyi yüksek olanları hedefleyebilen aynı zamanda da bazı ülkelerde uzun 
vadede kurtarma planlarına zarar verebilecek borçlanma artışından kaçınabilecek 
girişimleri gözden geçiren kademeli vergilendirme ile kamu gelirlerini arttıracak önlemlerin 
değerlendirilmesi; 

• eşitsizlikler ve iklim değişikliğini de ele alacak bir biçimde sürdürülebilir bir ekonomik 
kurtarmanın sağlanması için önlemler alınması; 

• özellikle olağandışı durumda toplumlarımızı bir arada tutmak için ön saflarda çalışan 
işçilerin yaşamsal rolününün farkında olarak toplu iş sözleşmesinin, sosyal diyaloğun 
ayrıca kamu emekçileri ve sendikaların haklarının güçlendirilmesi; ve 

• pandemiye yanıt olma bakımından-özellikle sağlık ve sosyal bakım gibi kilit iş kollarında- 
Avrupalı ve küresel kurumların etkili bir koordinasyon sunma açısındaki rolünün yeniden 
değerlendirilmesi. 

 
Avrupa kamu hizmetleri sendikaları: 
1. sağlık hakkı ve sosyal hizmetlerin kullanılması için kamusal sağlık ve sosyal hizmetlerin 

düzenlenmesi ve bu alanlara ayrılan bütçenin iyileştirilmesi; 
2. sosyal açıdan adil bir topluma katkı sunmak amacıyla genel olarak kamusal hizmetlere 

yönelik yatırımın ve ayrılan bütçenin arttırılması; 
3. Yeşil ve Sosyal Anlaşması ve de toplu iş sözleşmesi pazarlıkları, vergi uyumu ile ilgili 

şartlılıklar uyarınca [ekonomik] kurtarmanın, bütçenin kullanılmasının sağlanması; 
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4. uzun vadede istikrarlı kamusal finansmanların vergi adaleti temelinde sağlanması; 
5. toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve sosyal diyaloğun, kamu emekçileri ve sendikaların 

haklarının güçlendirilmesi;  
6. yeni çalışma biçimlerinin ele alınması;  
7. Euro bölgesi, Avrupa Birliği ve daha geniş anlamdaki Avrupa ile ilgili kavramların yeniden 

konumlanmasına yönelik teklifler; ve  
8. amaçlarımızı gerçekleştirmeye yönelik gerekli iletişim, lobi ve kampanya faaliyetleri için  
 
çalışacaktır. 
 
Pandemiye yanıt olarak kurtarma ve değişim politikaları  
COVID-19’a yönelik müdahaleler Avrupa ülkelerinin hem doğrudan sağlığa etkisi hem de 
ekonomik faaliyetlerin büyükçe bölümünü kapatan katı kısıtlamalar dahil acil durum 
önlemlerinin ikincil etkileri bakımından kapsamlı yanıtlar vermesini gerektirdi. Böylesi 
politikaların kısa süre içerisinde kabul edilmiş olduğu gerçeği hükümetlerin radikal uygulamalar 
konusunda istekli olmaları durumunda nelerin mümkün olduğunu göstermektedir. Bu kısa 
dönemli inisiyatiflerin kamusal hizmetlere bütçe ayrılması ve bu hizmetlerin sunulmasının köklü 
bir biçimde dönüşümünü, ekonominin eşitsizliği ve sömürüyü ortadan kaldırmak için işlemesini, 
iklim değişikliği sorununu ele almak için adil bir geçişi sağlama süreçlerini içerecek bir biçimde 
uzun vadeli politika değişimlerine dönüştürülmesi için ulusal ve Avrupalı hükümetler, küresel 
kurumlar nezdinde basınç oluşturulmalı. 
Aşağıdaki hususları ele alan kısa, orta ve uzun vadeli bir dizi temel sorun ve eylemin dikkate 
alınması gerekmektedir:  
 
• Halk sağlığı ve toplumsal hizmetlerin güçlendirilmesi, bakım hizmeti alan yurttaşların 

ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan personel sayısı dahil güvenli ve etkili istihdam 
dahil bu işkolunda çalışanların ücret ve koşullarının iyileştirilmesi. 

• Kamu emekçilerinin sağlığının ve güvende olmasının sağlanması ve bu durumun halk 
sağlığı ile yaşamsal öneme sahip bağlantısı. 

• Kamu hizmetlerin nicelik ve nitelik bakımından iyi bir biçimde sunulmasının güvence altına 
alınması, COVID-19 mücadelesinde ön saflarda yer alırken gelir kaybına uğrayan ve 
uğramaya devam edecek olan kentler ve belediyelerin finanse edilmesini sağlamak için 
kamusal hizmetlerin geneline yönelik ayrılan bütçe ve yatırımın arttırılması. 

• Eşitsizlikler, iklim değişikliği ve acil eğitim verilmesi ve özellikle genç işçiler için nitelikli iş 
ihtiyacını da ele alacak sürdürülebilir bir ekonomik kurtarmanın sağlanması için önlemler 
alınması. 

• Özellikle olağandışı durumda toplumlarımızı bir arada tutmak için ön saflarda çalışan 
işçilerin yaşamsal rolününün farkında olarak toplu iş sözleşmesi, sosyal diyaloğun ayrıca 
kamu emekçileri ve sendikaların haklarının güçlendirilmesi. 

• pandemiye yanıt olma bakımından-özellikle sağlık ve sosyal bakım gibi kilit iş kollarında- 
Avrupalı ve küresel kurumların etkili bir koordinasyon sunma açısındaki rolünün yeniden 
değerlendirilmesi. 

 
Kısa vadeli meseleler 
COVID-19’un etkisi birçok sağlık sisteminin salgın ile başa çıkmada hazır bulunuşluk açısından 
uzun süredir var olan zayıflıklarını ortaya koydu. Halk sağlığı sisteminde çalışan emekçiler bu 
zorluğa çoğunlukla kendileri ve aileleri açısından büyük risklere girerek karşı geldi. Sağlık 
emekçileri -yaşlı bakım evleri ve evde bakım hizmetlerinde çalışan sosyal bakım emekçileri ile 
birlikte- enfeksiyonun yayılma oranını durdurmak için çoğu zaman temel kişisel koruyucu 
ekipmanlara erişimlerinin dahi olmadığı son derece zorlu koşullar altında çalıştı. 
 
Birçok Avrupa ülkesinde Ağustos ayı boyunca yaşanan keskin artışlar pandeminin hala kontrol 
altına alınmadığını, sağlık sistemlerinin ve sağlık emekçilerinin hala ciddi baskılarla karşı 
karşıya kaldığını göstermiştir. Hükümetlerin salgının ilk döneminde birçok emekçinin aşırı 
işyükü sorunu yaşadığını not ederek bu salgınla başa çıkacak yeterlilikte hastane ve sosyal 
bakım sistemlerinin gerekli kapasite ve ekipmana sahip olmasını sağlaması gerekmektedir. 
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Sağlık ve bakım sistemlerimizin işten kaynaklı stresle başa çıkmak için daha fazla personele 
ihtiyacı var. Sağlık sistemleri ve bu alandaki emekçiler krizden önce de çoğunlukla kabul 
edilebilir sınırların ötesinde strese maruz kalıyordu. Krizler karşısındaki hazır bulunuşluk 
olağandışı olaylarla başa çıkabilmek için koruyucu ölçekte personel istihdam edilmesi 
anlamına gelir. 
 
Kısa vadede, kişisel koruyucu ekipman ve güvenlik protokolleri ile ilgili konular çözülmeyi 
bekliyor. Sağlık emekçilerinin öncelikli olma durumu sürmeli, öte yandan özellikle toplum ile 
doğrudan teması olan ve fiziksel sosyal mesafeyi korumanın zor veya neredeyse mümkün 
olmadığı sosyal bakım ve kapalı kurumlarda çalışan diğer çok sayıdaki emekçi grubu da işlerini 
güvenli bir biçimde yapmak için ihtiyaç duyduğu kişisel koruyucu ekipman eksikliği yaşıyor. Bu 
emekçiler arasında evde bakım hizmetleri sunanlar, diğer bakım hizmetlerini sunanlar, 
eğitimciler, mülteci ve göçmen merkezlerinde çalışanlar, bakanlıkların hizmet binalarında 
çalışanlar ve diğer idari kamu kurumlarında görev yapanlar vb. yer alıyor.  
 
COVID-19 enfeksiyonunun risk değerlendirmeleri hem iş yerlerinin koşulları hem de işçilerin 
psikolojik, fiziksel özellikleri dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. Gerekli önleyici ve koruyucu 
önlemler bu değerlendirmenin ardından alınmalı veya özellikle kırılgan durumdaki işçiler 
bakımından risk içermeyen alternatif işler sunulmalıdır. 
 
Böylesi değerlendirmeler siyah ve azınlık gruplarına mensup işçilerin karşılaştıklarını 
belirttikleri spesifik riskleri de ele almalıdır.  
 
Buradaki nokta sadece sağlık emekçilerinin kendisinin korunması değil aynı zamanda da 
hizmet alanlar ile perakende, kurye/teslimat, adalet sistemi ve kamu taşımacılığı gibi diğer 
birçok işkolundaki emekçilerin de güvende olmasının sağlanması ile de ilgilidir. 
 
Solunum cihazı gibi diğer tıbbi ekipmanların üretiminin, dağıtılmasının ve test yapılan 
merkezlerin arttırılması gibi acil bir ihtiyaç da bulunmaktadır. Bu ihtiyaç AB ve diğer ulusal 
hükümetlerin bahse konu ekipmanları edinme ayrıca da üretim kapasitesinin değiştirilmesi 
ve/veya talep edilmesi sorularını akla getirmektedir. Hükümetlere bu ürünlerin tedariğini 
sağlarken giderek artan yolsuzluk riskini önleyecek yerel üretim imkanlarının/fabrikaların 
oluşturulması veya var olanların dönüştürülmesini içeren endüstriyel politikaları kabul etmeleri 
çağrısında bulunulmalıdır. Ayrıca, AB’nin komşu ve diğer ülkeleri destekleme noktasında da 
oynayabileceği ve oynaması gereken rol de bulunmaktadır.  
 
Kısıtlama önlemlerinin gevşetilmesi yönünde adımlar atılan ülkelerde işe kademeli dönmeye 
uygulanacak kural ve prosedürlerin görüşülmesi sürecine sendikaların katılması son derece 
önemlidir. COVID-19 testler, maske kuralları ve ilgili sağlık, güvenlik uygulamalarının da 
olduğu bu kurallar ve prosedürler enfeksiyonun arttığına dair delillerin olduğu ve kısıtlayıcı 
önemlerin yerel ya da ulusal düzeyde yeniden uygulandığı durumlarda daha da önemli hale 
gelmektedir. Sendikaların rolleri hakkında ısrarcı olması, her türlü işe dönmenin koşulu olarak 
ilgili düzenlemelerin görüşülmesi çağrısında bulunması ve iş sağlığı, güvenliği hizmetlerinin 
dahil edilmesinin de sağlanması gerekmektedir.  
 
Orta ve uzun vadeli zorluklar 
 
Ele alınması gereken temel zorluklar aşağıdaki sekiz bölümde incelenmektedir:  
1. sağlık hakkı ve sosyal hizmetlerin düzenlenmesi ve bütçe ayrılması (sayfa 4) 
2. genel olarak kamusal hizmetlere yönelik yatırım yapılması ve bütçe ayrılması (sayfa 5) 
3. Ekonomik kurtarmaya bütçe ayrılması (sayfa 7) 
4. Uzun vadede kamunun finanse edilmesi (sayfa 9) 
5. toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve sosyal diyaloğun, kamu emekçilerinin ve sendikaların 

haklarının güçlendirilmesi (sayfa 10) 
6. Yeni çalışma biçimleri (sayfa 11) 
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7. Euro bölgesi, Avrupa Birliği ve daha geniş anlamdaki Avrupa ile ilgili teklifler (sayfa 12) 
8. İletişim, lobi ve kampanya faaliyetleri (sayfa 13) 
 

1. Sağlık hakkı ve sosyal hizmetlerin düzenlenmesi ve bütçe ayrılması 

 
Kriz bazı ülkelerin ve bölgelerin pandemi ile daha etkili başka çıkma konusunda daha iyi halk 
sağlığı ağlarına sahip olduğunu gösterirken diğer bazı ülkelerin ise COVID-19 gibi bir salgına 
yanıt olma politikalarının yetersiz olduğunu; daha genel olarak halk sağlığına yatırım yapma 
ve iş sağlığı, güvenliği dahil önleyici stratejiler noktasında başarısız olduğunu ortaya koydu. 
Ancak, yaşı giderek ilerleyen nüfusun artan taleplerini karşılayacak sağlık ve sosyal bakım 
bütçesinin tahsis edilmesi, bu bütçenin arttırılması ve kırsal alanların sağlık, sosyal bakım 
ihtiyacı konusunda da başarısızlık söz konusu. 
 
Birçok örnekte ilgili ulusal hükümetler sağlık hizmetleri için yeterli bütçe ayırma konusunda 
başarısız olurken, Avrupa Birliği içerisinde de Avrupa Komisyonu’nun rolü dikkate alınmalıdır. 
2008-2009’daki son finansal ve ekonomik krizin hemen ardından kemer sıkma politikalarının 
uygulanmasına yönelik ilk baskılar bazı hizmetlerin düşük bütçeli kalması gibi bir miras 
bırakırken bahse konu krizin sağlıkla ilgili spesifik ülkelere yönelik tavsiyeleri nitelik, erişim gibi 
özelliklerden ziyade maliyet etkililik odaklı olmuş, bazı ülkelerde hükümetlerin yatak ve yoğun 
bakım üniteleri açısından kapasite düşürmesi için baskı uygulamasıyla sonuçlanmıştır. Sosyal 
bakım sektöründeki -hepsinin ötesinde de yaşlı bakımındaki- yetersizlikler de bu krizde acı bir 
biçimde ortaya çıkmıştır. Az bütçenin ayrılması ve yetersiz personel istihdamı acil duruma 
yönelik müdahalede tıbbi tedavi için gerekli yatağın ve/veya kişisel koruyucu ekipmanın eksik 
olmasının yanı sıra bazı ev bakım hizmetlerinde şok edici ölümlerle birlikte krizin ilk günlerinde 
yaygın bir biçimde gözardı edilen ayakta hasta bakım hizmetlerinin yeterli olmadığı zaten 
belliydi. Bu durum enfeksiyon vakalarıyla ilgili etkili bilgi toplama ve bu istatistiklere tam erişim 
meselesinin önemini ortaya koymaktadır. Kamu hizmetleri sendikalarının halk sağlığının 
güçlendirilmesine ve yetersiz personel, düşük ücretlerle ilgili yapısal sorunlara ele alacak 
çabalara odaklanmaları; sağlık ve sosyal bakım sektörlerindeki kamu idaresinin varlığını 
kademeli bir biçimde arttırarak özelleştirmenin tersine çevirilmesi ve iki sektör arasında etkili 
koordinasyon sağlanması için hükümetlere baskı yapmaya devam etmeleri gerekmektedir. 
Hem sağlık hem de sosyal bakım hizmetleri çoğunluğu göçmen ve/veya siyah ve azınlık etnik 
gruplarından olan kadın işgücüne dayanmaktadır. Bu kadın işçilerin çoğuna düşük ücret 
ödeniyor, emeklerine az kıymet veriliyor ve özellikle sosyal bakım hizmetlerinde çoğunlukla 
merkezi hükümetin bütçe kesintisine yanıt olarak maliyetleri kısmak amacıyla yerel otoriteler 
ile sözleşmeler imzalayan özel ve çok uluslu şirketlerin dayattığı güvencesiz çalışma 
koşullarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Siyah ve etnik azınlığa mensup işçilerin çoğunlukla ön 
saflarda ve düşük ücret yoğun ve de çoğunlukla taşeronlaştırmanın gerçekleştiği işlerde 
çalıştığı ve düşük hane geliri olan bazı ülkelerde pandemiden orantısız bir biçimde 
etkilendiğine dair açık deliller bulunuyor. Kemer sıkma politikaları uygulandığında iş ve gelir 
açısından da orantısız etkilenecektir. 
 
Sağlık özellikle de sosyal bakımda toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin güçlendirilmesi 
sendikaların ücret, çalışma süresi ve özellikle sağlık ve güvenlik gibi diğer koşulları 
iyileştirmenin görüşebilmesinde kilit öneme sahip olacaktır. Sendikaların pandeminin 
yönetilmesi sürecindeki rolünün fark edilmesi de önemlidir. Kısa vadede yüksek riskli 
ortamlarda uzun süreler boyunca çalışanlara ek ödemeler yapılabilir, öte yandan bu iş 
kollarındaki istihdamın köklü bir biçimde yeniden değerlendirilmesine yönelik uzun vadeli bir 
perspektife de ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
Kilit öneme sahip noktalar 
 
• COVID-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarının rolününün ve çabalarının farkına 

varılması, sağlık ve ağırlıklı olarak kadınlar tarafından yapılan işlerin yeniden 
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değerlendirilmesini yansıtacak şekilde sosyal bakım hizmetlerindeki ücretlerin istikrarlı bir 
biçimde artması için bir düzenlemeyi içerecek bütçenin sağlanması.  

• Her türlü sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin özelleştirilmesine son verilmesi, 
özelleştirilen hizmetlerin yeniden kamu yönetimine ve kontrolüne geçirilmesi planının 
hazırlanması.  

• Asli halk sağlığı hizmetlerine erişim kapasitesinin geliştirilmesi, kapsam ve etkililiğinin aynı 
zamanda yurttaşların ihtiyaçları dikkate alınarak bu hizmetleri kamunun sunma ve 
yönetme oranının arttırılması. 

• Halk sağlığı ve sosyal bakım hizmetlerinin sunulmasına yönelik ek bütçenin sunulması, 
personel sayısının güvenli ve etkili düzeyde tutulmasının, nitelikli istihdam ve gerekli 
durumlara yanıt olmak için ekstra kapasitenin oluşturulması, işçileri daha fazla 
enfeksiyona maruz bırakan çok uzun çalışma saatlerinden kaçınılması. 

• Evdelerde bakım hizmeti veren hemşirelerin ve diğer görevlilerinin salgın durumunda ilgili 
evlerde yaşayan kişileri ve de personeli korumak için hızlıca uygulanacak güvenlik 
protokollerinin olması, pandemi durumunda bilgi, izlenen yöntem ve uygulamaların 
koordinasyonuna yönelik mekanizmaların tanıtılması. 

• Bakım ve destek hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve sosyal bakım emekçilerinin 
durumunun istikrarlı hale gelmesi. Ücretler ve uzaktan destek sunulması gibi krize yönelik 
geliştirilen inovatif yanıtlara fon ayrılması dahil diğer giderlerle ilgili acil finansal destek için 
AB ve ulusal fonlara erişimin tüm araçlarla desteklenmesi. 

• Uzun vadede bakım hizmetlerinin -ilgili tüm masrafların uzun dönemli bakım sigorta 
tarafından karşılanması dahil- sosyal güvenlik sistemlerine tam entegre edilmesi. 

• Güvenceli çalışmanın güvence altına alınması; tam zamanlı çalışmanın, sağlık ve bakım 
hizmetlerinde nitelikli istihdamın önceliklendirilmesi; pandemiye karşı mücadeleye katkı 
sunan öğrencilerin ve güvencesiz çalışanların entegre edilmesi için adımlar atılması; 
Sağlık ve sosyal bakımın güçlendirilmesi sağlık sistemlerinin hastane hizmeti sunulması 
biçimine odaklandığı yerlerde yerel toplulukların ihtiyacına denk gelecek biçimde 
iyileştirmeleri gerçekleştirmesi gerekliliği. 

• Ulusal hazır bulunuşluk planlarının kapasitesinin arttırılması. 
• Nitelikli tıbbi ekipman sunulmasının sağlanması, kişisel koruyucu ekipman bakımından 

Avrupa düzeyinde stratejik bir stok yapılması ve duruma ilişkin hem ulusal hem Avrupa 
düzeyinde kapsamlı bir rapor hazırlanması çağrısında bulunulması. 

• Acil sağlık hizmeti sunulmasına ilişkin AB bütçesinin arttırılması ve hazır buIunuşluk 
planlarını koordine etme kapasitesinin geliştirilmesi. Bu planlara AB’ye aday ülkeler ve 
Doğu Komşularının dahil edilmesi, böylesi planların Avrupa ve küresel düzeyde koordine 
edilmesi için çalışılması. 

• AB ve Avrupa düzeyinde sağlık ve bakım hizmetlerinin yönetişiminde rollerin, liderliğin ve 
koordinasyon mekanizmalarının netleştirilmesi, uygun koordinasyonun sağlanması için 
Avrupa kurallarının etkililiğinin izlenmesi. 

• Sağlık bakımındaki sosyal partnerlerin ve sosyal diyaloğun -AB düzeyi dahil- 
güçlendirilmesi. 

• Avrupa Sömestri’nin sağlık krizleri bakımından hazır bulunuşluğun uygun biçimde 
planlanması dahil sağlık ve sosyal bakım hizmetlerini geliştirecek yönde ilerlemesini 
sağlamak için köklü değişimlerin uygulanması. 

• Yoğun iş yükü, uzun çalışma saatleri, belirli işlerin duygusal yükü, travma sonrası stres, 
depresyon veya anksiyetenin ortaya çıkması nedeniyle; sağlık, sosyal ve sağlık bakım 
hizmetleri, güvenlik güçleri vb. kilit öneme sahip iş kollarında görev yapan personele 
psikososyal desteğin sunulması. 

 
2. Genel olarak kamusal hizmetlere yönelik yatırım yapılması ve bütçe 

ayrılması  
 

Kamu harcamaları sadece istikrar sağlama değil aynı zamanda en kırılgan durumda olanların 
korunmasındaki rolü nedeniyle krize yanıt olmadada kesinlikle kritik öneme sahiptir. 
Sağlık ve sosyal bakım ile ilgili olanlar en öncelikli kaygılar olmaya devam ederken, atık, su ve 
enerji gibi kilit öneme sahip hizmetler aynı zamanda ekonomik faaliyetlerin büyükçe kısmının 
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kapatılmasının tehlikeli etkisi ile başa çıkmada yaşamsal öneme sahip sosyal güvenlik ve 
istihdama kadar birçok kamu hizmetinin krizden etkilendiği açıktır. 2009’daki ekonomik ve 
finansal krizin ardından ilk başta kamu harcamalarına yönelik artışın ardından gelen kemer 
sıkma politikalarından birçok ülkede hem bu hizmetler hem de bu hizmetleri sunan emekçiler 
büyük oranda etkilenmiştir, işçilerin ekonomi ve topluma sunduğu katkılara uzun yıllar hak 
ettiğinden az değer verilmiştir. Liberalleşme politika ve uygulamalarının enerji sistemlerinin 
kapasite ve koordinasyonuna zarar vermesine rağmen enerji alanındaki işçiler hastaneleri ve 
diğer önemli altyapı kurumlarını işler halde tuttu. Kemer sıkma politikaları mirası çok büyük 
zararlara yol açtı ve COVID-19 krizine yönelik izlenen yol da aynı olursa karşılaşılacak durum 
da yıkıcı olacaktır -ekonominin işler hale gelmesi için kısa süreli desteklemenin ardından kamu 
harcamalarına yönelik yılları bulan kısıtlamalar da sürdürülebilir bir ekonomik kurtarmaya zarar 
verecektir.  
 
Kamunun tedarik, talep ve fiyatlar üzerindeki kontrolü zayıfladıkça, ekonomilerin boyutu 
küçüldükçe birçok durumda kamu hizmetleri yurttaşlar bakımından daha pahalı hale 
gelmektedir. Kar yerine kamu hizmetleri hedeflerine odaklanan araştırma, geliştirme faaliyetleri 
ile birlikte kamu hizmetlerinin sunulması ve planlanması konularına öncelik verilmelidir. 
Bütçe kesintileri veya özelleştirmeler ya da kamu-özel-ortaklıklarına dayalı politikalara, 
uygulamalara değil -sağlık ve sosyal bakım alanları ile birlikte- nitelikli kamu hizmetleri ve 
istihdam için uygun kamusal bütçenin ayrılmasına da öncelik verilmelidir.  
Dolayısıyla, geneli ilgilendiren kamu hizmetlerinin daha fazla liberal politikalara tabi 
tutulmasından sakınılmalı ve geçmişteki uygulamalar tersine çevrilmelidir. Mevcut pandemi 
herkesin hakkı olan suya erişiminin olmadığını, bazı kişilerin önerilerin minimum hijyen 
tavsiyelerine ve ortaya çıkan ek tehlikelere uygun hareket edemediği gerçeğini ortaya koydu. 
Liberalleşmenin yasaklanması ve [AB’ye] Üye Devletlerden herkesin su hakkını yaşama 
geçirmesinin talep edilmesiyle ilerdeki pandemilerde bu sorunun ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. 
 
Pandemiyi önlemek için alınan önlemlerin etkisi nedeniyle belediyelerin yaşadığı büyük gelir 
kayıpları yaşadığı için hükümetlerin ve AB’nin ekonomik kurtarma planlarındaki fonların 
kolayca erişilebilir olmasını sağlaması gerekir. Yerel idareler en büyük işverenlerdir ve kamu 
sözleşmeleri ve sundukları ekonomik desteklerle dolaylı olarak da çok sayıda kişiyi istihdam 
etmektedir. 
 
Çoğu zaman evden çalışma olasılığı az olan dolayısıyla da işsiz kalma, daha az çalışma veya 
çoğunlukla işyerindeki güvenlik önlemleri ya da işe gidip gelirken seyahat etme ile karşı karşıya 
kalan düşük ücretli emekçilerin durumunda olduğu gibi pandeminin yayılması toplumun her 
kesimindeki eşitsizlikleri ortaya koydu. Bu emekçilerin virüsün daha hızlı yayılabildiği küçük 
ve/veya (aşırı)kalabalık yerlerde yaşıyor olma ihtimali de yüksektir. Bu olgu sunulan finansal 
desteğin iş dünyası ve bu desteğe en fazla ihtiyaç duyan kişiler arasında dengeli bir biçimde 
dağıtılmasına dair ciddi sorular doğurmaktadır. 
 
Kamu hizmetleri ve kamusal yatırıma dair kamu fonu ayrılmasına dair tartışmalarda Avrupa 
Birliği’nin rolü de asli önemdedir. Üye devletlerin kamu harcamaları ve yatırımlarını % 3 ila % 
60 arttırma, bütçe açığı ve borç eşiklerinden muaf olmadıklarını belirtmek için İstikrar ve 
Büyüme Paktı’nın askı alınması ve mali sıkılaştırma pozitif bir önlemdir. AB’nin miktarı arttırılan 
kamu hizmetleri harcamaları ve yatırımları vasıtasıyla uzun vadeli ekonomik kurtarmayı 
desteklemek için temel ve uzun vadeli değişimlere odaklanan ekonomik, sosyal yönetişime 
ihtiyacı var. Sosyal harcama ve emeklilik bütçelerinde kesintiler, çalışma kanunlarında ücretleri 
düşürmeye yönelik değişiklikler AB içerisindeki ve çoğunlukla özelleştirmenin yaşandığı diğer 
Avrupa ülkelerinde ihtiyaç duyulan yapısal reform türleri arasında yer almamaktadır. 
 
Kilit öneme sahip noktalar 
 
• Ekonomik yönetişimin eşitsizliklerin azaltılması, durumun herkes bakımından eşitlenmesi, 

inovasyon, araştırma ve sosyal uyuma yönelik koordineli çaba amacına odaklandığı köklü 
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bir revizyonunun eşlik ettiği bir biçimde AB’deki İstikrar ve Kalkınma Paktı’nın köklü bir 
biçimde gözden geçirilmesi ve mali sıkılaşmanın iptal edilmesi.  

• Spesifik kamusal yatırım alanlarının borç ve bütçe açığı hesaplamalarının dışında 
tutulacağına dair tüm ülkelere yönelik uygulanan “altın kural” içerisinde halk sağlığı ve 
sosyal bakım yatırımları bakımından potansiyel olarak en az 10 yıl boyunca geçerli olacak 
bir hüküm de yer alabilir. 

• Kamusal hizmetlerin özellikle yerel ve bölgesel idarelerin sunduğu diğer kilit alanlarına 
yönelik bütçelerin de temin edilmesi gerekli. 

• Kamusal hizmetlerin desteklenmesi ve geliştirilmesi krizin ortaya çıkardığı birçok sorunla 
özellikle de daha büyük sağlık riskine yol açan sosyal ve ekonomik eşitsizlikler ile başa 
çıkmada yaşamsal öneme sahip olacaktır. 

• Avrupa Birliği ve diğer küresel organlar kamusal hizmetlerin finanse edilmesi ve dengeli 
bütçeye ilişkin dar yorumlamaya dair düşünme biçiminden vazgeçmeli, kamusal 
hizmetlerin sosyal ve ekonomik açından sahip oldukları asli rolü kabul etmelidir.  

• En fazla etkilenen devletlerin desteklenmesi için bir uygulamaya ve pan-Avrupa düzeyinde 
koordinasyonun geliştirilmesine ihtiyaç var. Bu uygulama ve koordinasyon pandeminin 
Avrupa’nın tamamındaki sosyal ve ekonomik etkisini kabul etmeyen milliyetçi görüşlere 
karşı çıkmaya yardımcı olacaktır. 

 

3. Ekonomik kurtarmaya bütçe ayrılması  
 
Kısıtlama ve ekonomik faaliyetlerin büyükçe kısmının kapatılmasının büyük bir ekonomik etkisi 
oldu. Üç ay süren asli kısıtlamaların olduğu dönemde Gayri safi Yurtiçi Hasıla’daki %20 ila 
%30 oranındaki azalma, 2020 yıllık GSYİH düşüşüne %5 ila % 10 oranında yansıyacaktır ki 
bu oranlar son krizin en ağır olduğu 2009 yılında Avrupa’da kaydedilen %4’lük ortalamanın 
oldukça üstündedir.  
 
Ulusal hükümetler ekonomiyi desteklemek, istihdamı korumak için çeşitli önlemler almaktadır 
ve bu önlemler Avrupa Birliği’nin uyguladığı eylemlerle tamamlanmaktadır. Avrupa Komisyonu 
detayları aşağıda verilen rakamların toplamda 4 trilyon €’dan fazla olduğunu tahmin 
etmektedir. 

2.450 trilyon € Ulusal likitide önlemleri (devlet yardım kurallarının askıya alınması 
kapsamındaki bazı kurallar dahil) 

750 milyar € AB Kurtarma ve Dayanıklılığın Kolaylaştırılması (672.5 milyar €) ile diğer 
bütçe önlemleri (bu kalemin 360 milyar €’su kredi biçimindedir) 

330 milyar € AB bütçe kurallarının esnekliği kapsamında alınan ulusal önlemler 

240 milyar € Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) üye devletler için Pandemi Kriz 
Desteği 

200 milyar € İş dünyasını finanse etmek için Avrupa Yatırım Banka Grubu 

100 milyar € SURE – AB kısa süreli çalışma programı fonu 

70 milyar € Doğrudan AB bütçe desteği 

 
Yukarıda ayrıntıları verilen bütçe kalemlerinin çoğu aktarılan paralardan ziyade kredi veya 
kredi güvencesi biçimindedir ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 750 milyar €’luk Pandemi 
Acil Durum Alım Programınını içermemektedir. Avrupa Merkez Bankası’nın bu kalemi, hali 
hazırda taahhüt ettiği 120 milyar €’ya ek olarak, kamu ve özel sektör tahvillerinin alınmasını da 
kapsamaktadır. Avrupa Merkez Bankası’nın yaşamsal öneme sahip bu yardımı Mart ayının 
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ortalarında ani yükseliş gösteren ve özellikle Yunanistan, İtalya’yı etkileyen tahvil piyasasının 
rahatlamasına yardım etmiştir. 
 
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) bu adımları memnuniyetle karşılarken ESM 
desteği gibi üye devletlerine verilen her türlü kredi desteğinin AB ekonomik yönetişiminin temel 
parçası olan yapısal reformlar gerçekleştirme gibi koşulların empoze etmemesi gerektiğinin 
altını çizmiştir. Her türlü kredi uygulamasının ECB’nin faiz oranlarını düşük tutmak için 
(çok)uzun vadeli eylemlerinin de ötesinde olmalıdır. Üye Devletlere hibe ve kredi desteği fonu 
vererek Avrupa düzeyinde gelir arttırma taahhüdü olan Avrupa Komisyonu Kurtarma Planı 
doğru yönde ilerlemektedir. Ancak, önerilen kanunların mali ve diğer koşulları empoze etmek 
için Üye Devletlerin diğer devletlerin ulusal kurtarma planlarını onaylamayı bloke etme imkanı 
sunacağı kaygıları da bulunuyor. AB böylesi bir durumun yaşanmasının önüne geçmek için 
önlemler almalıdır. 
 
Hibe ve kredi tahsislerinin tek tek ülkelerde nasıl bir sonuç doğuracağını ileride göreceğiz fakat 
hali hazırda yüksek borcu olan ülkelere ek yük getirme ve ardından da daha radikal önlemleri 
gerektirme riski bulunuyor. Bu radikal önlemler arasında bazı borçların silinmesi veya yeniden 
yapılandırılması ya da para basma gibi uygulamalar yer alabiliyor. Bu olasılıklardan para 
basmanın anlamı Avrupa Merkez Bankası’nın sorumluluğunun değişmesi anlamına gelecektir 
yani son çare olarak tam kapasiteli borç veren kurum haline gelerek kendi para biriminde borç 
veren merkez bankaları gibi çalışacak hale gelecektir. Böylesi bir durum borçların merkez 
bankaların hükümetin borçları satın alma güvencesi verildiği Japonya, İngiltere ve ABD 
ekonomilerindeki gibi ele alınma olasılığını ortaya çıkarmaktadır. Merkez bankasına ödenen 
faiz kar payı olarak tekrardan ulusal hükümetlere ödenmektedir. 
 
Ekonominin çeşitli biçimlerde canlandırılmasının kapsamlı ve acil bir ihtiyaç olduğuna dair 
genel kabul bulunmasına karşın bahse konu desteğin sektördeki şirketlere nasıl sunulacağına 
dair sorunu gündeme getirmektedir. Mevcut durum şirketlerin toplumlarımızın dönüşmesine 
yardımıcı olacak çevre dostu yeşil ve sosyal koşullara dair bir dizi koşulu karşılamasını talep 
etme imkanı sunmaktadır. Başlangıç olarak, kamu kaynaklarına erişim işçilerin haklarına saygı 
gösteren, insan onuruna yakışır ücret ödeyen, ülke ülke hazırlanan raporları kamuya sunan, 
vergi cennetlerini ve diğer vergiden kaçınma yöntemlerini kullanmayan şirketlerle 
sınırlandırılmalıdır. Hükümetler her türlü kurtarma paketinin gerekli kamusal denetimini 
gerçekleştirmelidir; bunlar kimi zaman yönetim kurullarında temsil edilerek, şirketlerdeki 
yolsuzluk ve kötü idarenin önlenmesi, nelere yatırım yapıldığının incelenmesi biçiminde olabilir. 
Diğer kriterler toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, sendikalar haklar ayrıca düşük karbon 
ekonomisi ile bağlantılı olarak geliştirilmelidir. 
 
Mevcut ekonomik kurtarma eylemi iklim değişikliği kapsamındaki faaliyetleri ertelemek yerine 
önceliklendirmek için de fırsat sunuyor. Ekolojik açıdan zarar veren hava yolu taşımacılığı, 
otomotiv ve plastik gibi endüstrilerin dönüşmesine destek verecek fonlar sunulmalıdır. Yeşil 
endüstriler, geri dönüşüm, şirketlerin doğru ölçeğe ulaşmak için kapasite azaltması, 
büyümeden ziyade daha fazla sürdürülebilirliğe odaklananlar desteklenmelidir. Aslında, bir 
yanda yüksek kirlilik düzeylerinin insanları COVID-19’a karşı daha kırılgan hale getiren temel 
sağlık koşullarına yol açtığına öte yandan ise ulaştırma ve kirliliğe yol açan diğer faaliyetlerdeki 
önemli azalmaların hava kalitesinde büyük ilerlemeler kaydettiğine dair deliller bulunuyor. 
Kurtarma paketlerine ilişkin kriterler arasında sadece düşük karbon ekonomisi değil ayrıca 
iklim ile ilgili yatırımlar da yer almalıdır. Bu bağlamdaki adımlar adil geçiş boyutunu da 
içermelidir. 
 
Kilit öneme sahip noktalar 
 
• [Pandeminin] ekonomik etki ölçeğinin ekonomik ve finansal krizden daha büyük olduğu 

tespit edilmelidir dolayısıyla da bu kapsamda yapılacaklar da daha iyi koordineli faaliyetler 
gerektirmektedir. 
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• AB’nin hibe ve kredi biçimindeki 750 milyar € fon ayırması memnuniyet verici fakat ilgili 
fonun özellikle de hibe kalemenin nasıl tahsis edileceği son derece önemli. 

• Krizden en fazla etkilenen ülkeler için -örneğin daha yüksek borç yüküne yol açarak uzun 
vadede kendi ekonomilerini kurtarma kapasitelerinin engellenmeyeceği biçimde çok uzun 
vadeli tahvillerin uygun faiz oranlarıyla verilmesi ve ECB’den tahvil alınacağına dair uzun 
dönemli taahhütler gibi- daha radikal önlemler gerekecektir.  

• AB düzeyindeki eylemler üye devletlerin yapısal reformlar gerçekleştirmesini isteyecek 
temelde olmamalıdır; ve Üye Devletler de diğer ülkelerin ulusal kurtarma planlarını 
onaylamayı bloke edememeli, mali veya diğer koşullar empoze edememelidir. 

• Özel şirketlere yönelik kamusal finansman desteği bir dizi sıkı yeşil ve vergi dahil bir dizi 
sosyal koşulun uygulanması temelinde verilmelidir. 

 

4. Uzun vadede kamunun finanse edilmesi 
 
Birçok ülkedeki ekonomik destek önlemleri çoğunlukla krizin vurduğu şirketlere yönelik vergi 
ödemelerinin ötelenmesini içermektedir. Bu önlemler küçük işletmeler ve kendi işinde 
çalışanlar bakımından kısa süreli bir girişim olarak kabul edilebilir nitelikte olsa da esas zorluk 
bu önlemin krize yanıt olmaya yönelik uzun vadeli çabalarda da yerleşik hale gelmemesini 
sağlamak olacaktır. Borç odaklı önlemler ve parasal genişlemeler finans bakımından ne kadar 
yararlı olursa olsun, halk sağlığına yönelik acil bir durum uzun vadede sürdürülebilir 
olmayabilir. Kamusal finansmana, özünde daha adil, şeffaf ve etkili bir vergilendirmeyle yeni 
bir yaklaşım ve sosyal, ekonomik faaliyetlere yönelik kamusal harcama imkanı verecek bir 
biçimde, yeni bir yaklaşımla biçimde yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Uzun süredir var 
olan ve eşitsizliklerin artmasına, kamu hizmetlerinin gerilemesine yol açan vergi adaletsizliği 
konusunu ele almak acil harekete geçmek gerekmektedir.  
 
Son yıllarda, şirketlerin ve zenginlerin vergi ödemelerini düşürmek için vergi cennetleri ve 
başka suistimal yolları kullandığının sürekli ifşa edilmesi vergi mevzuatının değiştirilmesi ve 
bazı yasal boşlukların ortadan kaldırılmasına yönelik daha fazla girişimde bulunulmasına yol 
açmıştır fakat bu girişimler çoğunlukla ya umut kırıcı nitelikte oluyor ya da henüz 
uygulanmamış durumda. 
 
Daha adaletli vergilendirme sistemi mülk ve servet vergilerini içerebileceği gibi şirketlere ve 
gelire yönelik daha yüksek vergilendirmeden oluşabilir. Avrupa Komisyonu ücretli 
çalışanlardan alınan vergi türlerinden karbon vergileri gibi diğer vergi türlerine geçiş hakkında 
çok fazla konuştu fakat bu değişim daha fazla kazananların, kar eden şirketlerin daha yüksek 
vergi ödediği daha kademeli vergi sisteminin ve de vergi ödenmesinden önce vergi dilimlerinin 
arttırılmasından ziyade daha az kazananların daha az vergi ödeyeceği sisteme yönelik 
tartışmaları engellememelidir. 
 
AB düzeyinde, ülke ülke hazırlanan raporlama (CBCR) ve yaygın, konsolide, şirket vergi temeli 
(CCCTB) ile ilgili önerilerin direktiflerin geliştirilmesi ve Konsey’de kabul edilme ihtiyacı hala 
devam ediyor; ancak şirket vergilerindeki azalma eğilimini durdurmak ve sermaye-emek 
arasında daha dengeli vergilendirme sistemlerini başarmak için şirketler bakımından minimum 
%25 oranında vergi uygulanması ihtiyacı en acil ihtiyaç halini almıştır.  
 
Vergi cennetlerine yönelik daha etkili uygulamalar bakımından, AB’nin tanımları hala yetersiz; 
krizin başından beri karlarını geliştiren değil arttıran büyük şirketler arasında yer alan dijital 
şirketlerin ciro veya kar temelinde vergilendirilmelerine dair daha etkili kurallara duyulan ihtiyaç 
da devam ediyor. 
 
Son krize yönelik atılan adımların birisi de finansal ticari işlemler (FTT) vergisine yönelik artan 
destek oldu. Bu önlem sadece Avrupa düzeyindeki potansiyel gelir kaynağını arttırmanın yolu 
olarak değil aynı zamanda finans sektörünün işleyişinin düzenlenmesine dair bir yol olarak da 
görüldü. FTT’ye yönelik ilerleme durmuş olsa da, kurtarmanın desteklenmesi ve şirket vergi 
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önlemlerini dışarıda bırakmadan yüksek gelir ve/veya kişisel servetten alınacak daha yüksek 
vergi temelindeki Avrupa vergi fikrine dair potansiyel çerçevenin yeniden değerlendirmesine 
yönelik koordineli AB önlemlerine duyulan ihtiyaç devam ediyor.  
 
Kilit öneme sahip noktalar 
 
• Kısa vadeli bir hedef olarak, AB düzeyinde vergi yasasındaki boşlukların kapatılması ve 

önlenmesi; CBCR, CCCTB’nın kamusal düzeyde kanunlaştırılması ve uygulanması; 
minimum %25 vergi oranı ve TTF ile her ülkedeki hazırlanma durumu netleştirilerecek bir 
direktif ile AB dijital vergi fikrinin yeniden yaşama geçirilmesi.  

• Ulusal ve Avrupa düzeyinde kamusal finansmanların canlandırılmasına yönelik acil ihtiyaç 
AB’nin yoksullara yardım edecek acil durum fonuna dönüşecek kademeli servet vergisinin 
tanıtılmasına; kar paylarına yönelik kısa süreli vergiler; dijital şirketlere yönelik vergiler; en 
fazla geliri sahip olanlara daha yüksek vergiler uygulanması; daha kademeli vergi 
sistemine geçişin parçası olarak (örneğin, kişisel koruyucu ekipmanlara yönelik) KDV’nin 
düşürülmesi gibi yönelik bir dizi olası tedbirlerin tartışılmasını gerektirmektedir. 

• 2008-2018 döneminde 28 Avrupa ülkesinde neredeyse 100.000 işin yitirildiği ve hala bazı 
işlerin tehdit altında olduğu yerlerde kamusal vergi ve ulusal istihdam politikalarına yönelik 
yatırım. 

• Vergi kesintilerinin insanların cebine para girmesi ve böylelikle harcamalarını yaparak 
ekonomiyi harekete geçireceklerine yönelik karşı argümanlar öne sürmek ve alternatif 
yollar önermek. 

 

5. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ve sosyal diyaloğun, kamu emekçilerinin 
ve sendikaların haklarının güçlendirilmesi 
 
ILO krize yanıt olma planlarına ilişkin dört noktayı yani sosyal diyaloğun, toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerinin, çalışma ilişkilerine dair kurumların ve süreçlerinin güçlendirilmesini içeren bir 
çağrıda bulundu. Esasen birçok ülkede, fakat özellikle İtalya örneğinde olduğu gibi, sendikalar 
sağlık ve güvenlik düzenlemeleri ile kısa çalışma ve diğer önlemlerle ilgili müzakere ederek 
krize yanıt olma noktasında kilit bir rol oynadı. İsveç’te kamu hizmetleri sendikaları acil durum 
dönemlerine ilişkin ödeme ve çalışma sürelerine dair yeni bir anlaşmanın görüşmelerini daha 
öncesinde tamamlamıştı ve bu anlaşma ilk defa Stockholm’deki sağlık hizmetleri iş kolunda 
uygulandı. 
 
Bu iki örneğe tam tezat olarak, Macaristan ve Polonya hükümetleri mevzuatta sendika ve toplu 
iş sözleşmesi haklarını zayıflatacak biçimde değiştirerek mevcut koşullardan yararlanmıştır. 
Litvanya ve Hırvatistan gibi diğer hükümetler de böylesi önlemleri değerlendirmiş fakat 
sendikaların ve siyasi organizasyonların muhalefeti karşısında geri adım atmıştır. 
 
Son yıllarda, kamu hizmetleri sendikaları -bilhassa da sağlık ve bakım iş kollarındaki 
sendikalar- emekçilerin karşı karşıya olduğu aşırı iş yükü ve yaşadıkları tükenmişlik sendromu 
vakalarına dikkat çekerek yetersiz personel sorununu çözme gayretleri kapsamında personel 
alınmasına yönelik kampanyalar yürütmektedir. Bu konu birçok ülkedeki sağlık ve bakım 
alanlarında akut bir durumdayken cezaevleri gibi diğer alanlarda da sorunlar bulunmaktadır. 
Bu sorunların ele alınmaması COVID-19’un etkisinin artmasına katkı sunmuştur; ayrıca toplu 
iş sözleşmesi görüşmelerinde güvenli ve etkili hizmet sunmayı sağlayacak yeterli düzeyde 
personelin istihdamının konuşulmasının önemini ve tabiki yeterli personel istihdamı sorunlarını 
ele almaya da yardımcı olacak ücret, çalışma koşullarının geliştirilmesine yönelik güçlü toplu 
iş sözleşmesi haklarına sahip olmanın da gerekliliğini vurgulamaktadır. 
 
En kötü ekonomik krizden kurtulmanın en başında emekçilerin güvenceli ve insan onuruna 
yakışır çalışma koşulları ile işlerini kaybetmemeye çalışma arasında tercih yapmaya 
zorlanmamaları yaşamsal öneme sahiptir. İşverenler büyümenin gerçekleştirilmesi için 
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“fedakarlık” çağrılarında bulunarak ücretler, çalışma süreleri ve diğer koşullarda olumsuz 
değişimlerin getirmek için çok çabalamaktadır. Bunu reddediyoruz. 
 
Kilit öneme sahip noktalar 
 
• Kriz ile başa çıkma çabalarının merkezinde bu koşullara ilişkin acil durum dönemi 

mevzuatı adı altında işçilerin haklarını zayıflatacak önlemler ve de ücretleri düşürecek ya 
da kamu çalışanlarının koşullarını kötüleştirecek diğer tek yanlı önlemler yerine sendikalar 
ve toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yer almalıdır. 

• İlgili ulusal mevzuatlar ile iş sağlığı ve güvenliği ilgili 1989 tarihli AB Çerçeve direktifinin 
belirttiği ve AB İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı’nın COVID-19 ve işe dönüş kılavuzunda 
tekrar ettiği üzere işçiler ve sendikalar iş yerlerindeki zorunlu sağlık ve güvenlik risklerine 
dair değerlendirmelerde yer almalıdır.  

• Ciddi enfeksiyon riskleri koşullarında; birçok ulusal hukuk sistemi ve 1989 tarihli AB 
güvenlik direktifinin belirttiği üzere, ciddi ve yakın tehlike karşısında çalışmaktan kaçınma 
hakkını kullandıklarında işçiler ve sendikalar desteklenmelidir. 

• AB eğitim, iş güvenliği ve sağlığı gibi konuların ele alınmasının gerektiği özellikle sağlık ve 
bakım hizmetleri gibi iş kollarında sektörel ve sosyal diyaloğu yeniden kurulmalı; gelecekte 
karşılaşılabilecek pandemilere yönelik hazır bulunuşluğu gerçekleştirmek ve sağlık 
çalışanları arasında yüksek oranda enfeksiyon ve ölüm görülmesine yol açan yapısal 
zayıflıkları ele almalıdır.  

• Avrupa Komisyonu AB ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen toplu iş sözleşmelerine ve 
sektörel diyaloğa daha fazla değer vermelidir. Bilgi ve İstişare Hakları nasıl katkı 
sunabileceklerini göstermiştir, Komisyon işçilerin bilgi edinme ve istişare hakkı ile ilgili 
merkezi hükümet anlaşmalarının uygulanmasını reddetmesi ile ilgili kararını Konsey 
nezdinde kabul edilmek üzere yeni bir taslak direktif hazırlayarak gözden geçirmelidir. 

• Hükümetler sendikaların COVID-19’un yayılmasını durdurmadaki kıymetli çabalarını teyit 
etmek için sendikalarla yakın bir istişare içerisine girerek kamu çalışanlarının AB minimum 
sosyal standartlarından muaf tutulduğu her türlü düzenlemeyi kaldırmalıdır. 

 

6. Yeni çalışma biçimleri  
 
COVID-19 krizine yönelik yanıtlar arasında özellikle yüksek oranda uzaktan çalışmaya geçiş 
dahil çalışma biçimlerine dair köklü değişimler yer almaktadır. Bu değişimler çoğunlukla sağlık 
ve güvenliği sağlayacak uygun prosedürler işletilmeden aynı zamanda uygun ekipmanlar ve 
herhangi bir tazminat olmaksızın kısa süre içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bahse konu 
değişimler kamu hizmetlerinin sürdürülmesini sağlayarak binlerce işin devam ettirilmesine 
yardımcı olmuş, işe ve toplantılara gidiş-gelişlerin azaltılmasına katkı sunmuş, insan ve de 
trafik kalabalığı ile çevre kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olmuştur. Ancak, acil döneme ilişkin 
önlemler kural haline gelmemeli; uygun ekipman, eğitim, sağlık ve güvenlik protokollerinin 
sunulması ve uzaktan çalışma sırasındaki iş ile ilgili kazalara yönelik sigorta kapsamı dahil 
masrafların uygun bir biçimde tazmininin sağlanması gerekmektedir. 
 
Uzaktan çalışma iş-yaşam dengesinin geliştirilmesi imkanı sunabilir ancak bu sisteme geçiş 
sendikalarla yapılacak mutabakat temelinde olmalıdır. İşverenler iş yerlerindeki kullanım 
alanının azalmasından kayda değer tasarruf elde edebilir ancak genel olarak böylesi 
tasarruflar işçilerin sağlık ve güvenliği pahasına olmamalı veya psiko-sosyal riskleri ele alacak 
spesifik önlemleri, internete bağlanmama ihtiyacını dikkate almaksızın gerçekleştirilmemelidir. 
Uzaktan çalışmaya geçişin okullarına kapalı olduğu bir dönemde getirilmesi kadınların çalışma 
ve [aileye] bakım işlerini bir arada yürütmelerine yönelik baskıyı arttırması nedeniyle; bazı 
Avrupa ülkelerinde kamudaki iş gücünün büyükçe kısmını oluşturan kadınlar üzerindeki etkisi 
ile ilgili soruları da gündeme getirmektedir. Eşler uzun süreler boyunca kısıtlama altında 
yaşadığında ev içi şiddet riski de artmaktadır. Bu konudaki önlemlerin kamu otoriteleri 
tarafından alınması gerekmekte ancak müzakere edilen mutabakatlar aracılığıyla da destekler 
sununabilir. Kamu idaresinin yeniden düzenlenmesi yeni çalışma biçimlerini inceleyecek bir 
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gözle araştırılarak planlanması ve verimliliğinin artacağının, iş-yaşam dengesinin 
geliştirileceğinin garanti edilmesi gerekmektedir. 
 
COVID-19’a yanıt olmak için yürütülen faaliyetler özellikle enfeksiyon ve karantinanın daha 
fazla çalışanının işten uzaklamasına yol açtığı yerlerde birçok kamu çalışanının uzun saatler 
çalışmasını gerektirmiştir. Kamu hizmetleri işverenleri çalışma düzeninin organizasyonundaki 
yaratıcı durumlara, kriz süresince pandemi ile ilişkili anksiyete ve sosyal izolasyondan 
kaynaklanan artan stres ve baskı gibi problemlere yönelik önlemleri sendikalarla müzakere 
etmelidir. İşçiler aşırı derecede uzun süreler boyunca online olmaktan kaynaklı tükenmişlik 
sendromu ve diğer olumsuz etkilerle karşılaşmamalıdır. İş-yaşam dengesinin geliştirilmesi, 
internete bağlanmama hakkının, veri güvenliğinin ve sendikal katılımın güvence altına alınması 
için akıllı çalışma kullanılacak araçlardan birisi olmalıdır. Kısa çalışma gibi kısa vadeli radikal 
değişimler çalışma sürelerine ve ilerideki bir krize ilişkin nasıl yanıt olunacağı konularında uzun 
vadede bazı görüşler ortaya koymalıdır. Online kamu hizmetlerinin kırılgan durumdaki 
yurttaşların bu hizmetlere erişimi ve hizmetlerin niteliğine etkisini de değerlendirilmelidir. 
 
Kilit öneme sahip noktalar 
 
• Çalışma düzeninin organizasyonundaki yaratıcı durumların müzakere edilmesi, pandemi 

ile ilişkili anksiyete ve sosyal izolasyondan kaynaklanan artan stres ve baskı gibi 
problemlerin ele alınması, potansiyel evden çalışma hakkının ve diğer akıllı çalışma 
biçimlerinin araştırılması. 

• Daha fazla uzaktan veya akıllı çalışmaya ilişkin her türlü uzun vadeli değişim için internete 
bağlanmama hakkı dahil toplu iş sözleşmesi temelinde mutabakata varılması. 

• Kriz çalışma sürelerinin dağıtılması ve ücret, çalışma koşullarına ilişkin acil, olağandışı 
dönem düzenlemlerinin potansiyel uzun vadeli değişimlere dair müzakerelerin konusu 
olmalıdır. 

 

7. Euro bölgesi, Avrupa Birliği ve daha geniş anlamdaki Avrupa ile ilgili teklifler 
 
COVID-19 krizi Avrupa düzeyinde etkili ve koordineli bir yanıt verilmesini gerektirdi fakat AB 
kurumları bu zorluğa karşı gelmek için tamamen hazır değildi. Ulusal inisiyatifler üye devletler 
arasında birlik ve dayanışma olmaması nedeniyle engellenen, uygulanmayan AB düzeyindeki 
eylemleri çoğunlukla durdurmuştur. AB’nin koordinatör olarak sahip olduğu kilit rol kaynakların 
eksik olması ve sağlık politikasındaki rolünün net olmaması nedeniyle de kısıtlanmıştır. Kişisel 
korucu ekipmanlarla ilgili işbirliğinin olmaması ve karşılıklı borçların gelecekteki herhangi bir 
euro tahvili biçiminde olmasına yönelik muhalefet salgının en kötü biçimleriyle karşı karşıya 
kalan, özellikle İtalya ve İspanya gibi, ülkeleri uzun sürecek zararlarla karşılaşma riskini 
doğurmuştur. Bu durum AB karşıtı hislerin artması riskini doğurmakta ve aşırı sağın daha fazla 
zemin bulmasına imkan sunmaktadır. 
 
Geliştirilmiş koordinasyonun diğer Avrupa ülkelerine ve özel fonlar yerine miktarı arttırılmış 
kamusal fonlarla daha iyi kamusal kontrol aracılığıyla reforma tabi tutulması gereken Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) vasıtasıyla küresel düzeye doğru genişletilmesi gerekir. EPSU AB 
düzeyindeki Avrupa Sağlık Birliği tartışmalarına dahil olacaktır. Bu konuyla bağlantılı olarak, 
EPSU Avrupa Komisyonu’na DSÖ nezdinde emekçilerin korunmasını güvence altına alacak, 
ön saflarda çalışan işçilerin sadece maske değil örneğin solunum cihazı gibi optimal kişisel 
koruyucu ekipman edinmelerini sağlayacak kılavuzluk konularını gündeme getirmesi 
çağrısında bulunmaktadır. DSÖ’nün halk sağlığı ve işyerlerindeki sosyal önlemlere ilişkin 
tavsiyeleri işçiler dahil edilmeden hazırlanmıştır; sosyal mesafe, risk değerlendirme ve test 
stratejisi işçilerin yaşamlarını, iyi olma hallerini sağlamak için yetersizdir. 
 
Euro bölgesinde karşılıklı borçlara dair radikal eylem gerektiren argümanı kazanmakla ilgili 
zorluk devam etmekte; Avrupa Merkez Bankasının rolü ve borç silmesi her iki kurumun da 
demokratik hesap verebilirlik açısından idare edilmesi konusunu yeniden sorgulatmaktadır.  
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Acil durum mevzuatı adı altında sendikalar ve işçilerin haklarına yönelik saldırılar ILO 
standartlarının uygulanmasına ilişkin öneminin altını çizmektedir. Bu konu da bahse konu 
standartların Avrupa Birliği içerisinde nasıl daha etkili uygulanabileceği ve temel haklara 
yönelik hem aday hem de komşu ülkelerde yaşanan saldırılara yanıt olma noktasında AB’nin 
rolünü gündeme getirmektedir. 
 
Avrupa Konseyi de hem bu konuda hem de AB’nin mülteci ve hapishane hizmetleri ile ilgili 
daha geniş bağlamdaki politikalarında işe yaradığı kanıtlanan tavsiyeleri ışığında rolünü 
oynayabilir. 
 
Pandeminin mülteciler, sığınmacılar ve Avrupa’ya gelmeye devam eden insanlar üzerindeki 
etkilerine yanıt olmak amacıyla eucare [AB bakım] ağının güçlendirilmesi gerekli; bu ağ 
COVID-19’un göçmen işçiler ve sığınmacılar üzerindeki etkisine yönelik sağlık aynı zamanda 
çalışma ve yaşam koşullarını kapsayan bir araştırma yürütmelidir. Yeni bir Avrupa mülteci 
politikası, ki buna Dublin kurallarında değişiklik de dahil, kriz döneminde dahi Avrupa sendika 
politikalarının merkezinde yer almaya devam etmelidir. 
 

8. İletişim, lobi ve kampanya faaliyetleri 
 

Bu belge krize kapsamlı bir yanıt olmak için kurumlarda ve politikalar yapılması gerekecek 
köklü değişimleri genel hatlarıyla ortaya koymaktadır. Bu noktadaki zorluk ihtiyaç duyulan 
değişimlerin gerçekleştirilmesi amacıyla alınacak inisiyatiflere yönelik bir dizi iletişim, lobi ve 
kampanya faaliyeti yürütme ile ilgili olacaktır. Göz önünde bulundurulması gereken hususlar 
arasında yer alanlar şu şekildedir: 
Verilmek istenen mesajın net olması ihtiyacı, Herkesin Geleceği için Mücadale Edelim, 
İnsanlar ve Gezegenimiz Kardan Önce Gelir, gelecek için yeşil ve yeni bir toplumsal anlaşma 
gibi bir dizi kilit slogan/temanın geliştirilmesi. 
Kemer sıkma politikalarına dönüş karşısındaki mücadelede daha önceki kemer sıkma 
politikalarının incelenmesi ve eleştirilmesi değerli ve kilit önemdedir. 
 
Bu çalışmalar hükümetler ve Avrupa kurumları nezdindeki lobi faaliyetlerimizde üyelerin görsel 
kampanyalar, imza toplama girişimleri, siyasetçilerle sanal ortamda yapılan toplantılar vb. 
deneyimlerinden öğrenilecek yeni taktikler ve yöntemleri içerecektir. Yakın gelecekte büyük 
gösterilerin düzenlenmesi pek olası gözükmese de, iş kollarında düzeyinde ortak eylemler ve 
hukuki başvurular gibi diğer ortak girişimler önemli olacaktır; böylesi ortak eylemler ve 
girişimler sendikaların ücretlerin kesilmesi, ödemelerin dondurulması tehditleri ile karşı karşıya 
olduğu yerler ile AB, Uluslararası Para Fonu (IMF) veya yeni bir Troyka biçiminden aynı 
baskıların geldiği yerlerde masada olmalıdır. 
 
Çeşitli ticaret, satın alma, su hakkı ve enerji hakkı deneyiminin gösterdiği gibi asli taleplerin 
iletilmesinde kurulan koalisyonlar biçiminde çalışmak önemli olabilir. Yoksulluk, vergi adaleti, 
yeşil anlaşma ve diğer meselelere ilişkin kampanya yürüten bir dizi oluşum bulunmaktadır ve 
bu alanlardaki işbirliği EPSU’nun kampanya ve lobi kapasitesini geliştirecektir. 
 
Kamu hizmetleri emekçilerine yönelik destek edinmek ve örneğin 23 Haziran’ın (Küresel Kamu 
Hizmetleri günü) yaşamlarını kamu hizmetlerine adayan ve kurban eden herkesi Avrupa 
genelinde anma gününe dönüştürme; kamu emekçilerinin hakları ve nitelikli kamu hizmetleri 
için eylem günü olarak kullanacağımız Avrupa genelinde/küresel düzeyde tatil günü olması 
çağrısı çalışmalarında olduğu gibi akılda kalıcı bazı biçimler oluşturmak için potansiyel var. 
 
 


