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Küresel İş Krizi
Küresel finansal krizin yarattığı 
çöküşün ardından güvencesiz çalışan 
milyonlarca işçi işini kaybetti. Patronlar 
açısından geçici ve güvencesiz 
işçilerden vaz geçmek işgücünü yeniden 
yapılandırmanın en ucuz ve kolay 
yoluydu. Fakat işçiler açısından bu, sıkıntı 
ve ciddi güçlükler anlamına geliyordu, 
doğal bir sonuç olarak karşılarına 
güvensizlik ve çalışma hayatlarında ciddi 
bir denetim eksikliği çıkıyordu.

İş güvencesi pazarlık  
konusu değildir
Krizin ardından emek piyasalarında 
dönüp etrafımıza baktığımızda 
geçmişte sürekli ve kadrolu olan işlerin 
yerini güvencesiz ve geçici işler almış 
olduğunu göreceğiz. Bu nedenle tüm 
dünyada sendikalar ve üyeleri güvenli 
işler ve bütün işçiler için eşit haklar için 
harekete geçmekte, örgütlenmekte ve 
toplu pazarlık yapmakta.

Devletler işçileri korumak zorundadır
Bizler kurtarma paketleri yoluyla 
sermayeyi korumaya çalışan hükümetler 
gördük. Ancak hükümetler aynı zamanda 
işçileri de korumak ve patronların onlara 
istedikleri zaman alıp satabilecekleri bir 
mal gibi davranmalarını engellemek 
zorundadır.Hükümetlere çağrımızdır:

E Gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda geçici 
ve sözleşmeli işler daraltılsın

E Güvencesiz işçilerin kadrolu işçilerle 
aynı ücreti alması sağlansın ve 
sendikaya üye olma hakları olsun

E Uzun dönemli geçici işlerin bir sure 
sonra kadrolu işlere dönüşmesi 
sağlansın

Önceliğimiz kadrolu işler olsun!
Güvencesiz çalışmanın hızla büyümesi 
her yerdeki işçilerin sosyal ve ekonomik 
koşullarında olumsuz sonuçlar doğurdu. 
Bu yüzden dünyanın her yerindeki işçiler 
güvencesiz çalışmaya karşı birleşiyorlar.

“2009 yılı emek piyasası öngörüleri işsizlikte, yoksullukta ve 
korumasız istihdamda artışa işaret etmekte.” 

Uluslararası Çalışma Örgütü

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA HEPİMİZİ ETKİLİYOR
Güvencesiz çalışmaya karşı küresel eylem  www.imfmetal.org/precariouswork

Güvencesiz Çalişma
E iş güvencesini

E ücretler ve çalışma koşullarını

E iş güvenliği ve sağlığını

E sendikalaşma hakkını   

E sosyal sigorta, istihdam 
korumaları ve emeklilik 
haklarını tehdit eder

Japonya’da ekim 2008 ile 

şubat 2009 tarihleri arasında 

158.000 güvencesiz çalışan 

işçi işini kaybetti

Güvencesiz Çalişma 
toplUm iÇin KÖtüDür
E Sürekli istihdamı zayıflatır

E Ailelerin gelecekleri için plan 
yapmasını imkansızlaştırır

E Zengin ile fakir arasındaki 
uçurumu arttırır

E En çok kadınları, göçmenleri 
ve gençleri etkiler

aBD’de özel istihdam 

bürosuna bağlı olarak çalışan 

848.000 işçi krizin bir sonucu 

olarak işlerini kaybettiler


