Covid-19 Pandemisinde Mevsimlik ve Göçmen Tarım
İşçilerine İlişkin Gelişmeler / Dünya Haritası III

Romen İstihdam Ajansı çiçek sektöründe
çalışmak üzere Hollanda’da bulunan Romenleri
işe almaya çalışıyor.

Avrupa’daki çiftlikler büyük bir işgücü
sıkıntısıyla karşı karşıya. Karantina önlemleri,
Batı Avrupa ülkelerine mevsimlik işçi olarak
gidilmesini imkânsız hale getirdi.

AB maliye bakanları, ekonomik ve sosyal krize
karşı 500 milyar avroluk yardım paketi üzerinde
anlaşma yapıldığını duyurdu. 23 Nisan’daki
zirvede paketin onaylanması bekleniyor.

AB, koronavirüs krizini
dayanışma içinde atlatabilecek
mi? 23 Nisan zirvesinde ortak
bir çıkış yolu aranacak.
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Slow Food’un liderliğinde ortak bir bildirge yayımlandı. Bildirgede göçmen
ve mülteci işçiler için istihdama tam erişimin sağlanması, haklarına saygı
gösterilmesi, tarım işçilerinin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, barınma
koşullarının iyileştirilmesi, hızlı test imkânının sağlanması, işini ve gelirini
kaybetme korkusu yaşamadan tam ücret verilmesi talep edildi. Ayrıca AB
fonlarının doğrudan tarım işçileri arasında sosyal yardım çalışması yürüten
sivil toplum kuruluşlarına yönlendirilmesi çağrısı yapıldı.
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10-20 Nisan 2020
Hükümet, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülkeye
girişleri büyük oranda kısıtlamıştı. Ancak tarım alanında ortaya
çıkan mevsimlik işçi sıkıntısını aşmak için istisnai uygulamalara
başlandı.

Hükümet, çiftçilere ve tarım/gıda sektörü
işverenlerine, göçmen tarım işçilerine zorunlu 14
günlük izolasyon önlemi almaları için 50 milyon
dolar tutarında destek paketi açıkladı.
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Tarım şirketleri; yerel işçilerin
hastalanması durumunda göçmen
mevsimlik işçi sayısının bu yıl 80 bine
ulaşabileceğini açıkladı. Bu durumun
önüne geçmek için “kara ordusu”
oluşturma çağrısı yapıldı.
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Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı, daha fazla insanın mevsimlik
tarım işlerini üstlenmesi ve mevsimlik yabancı işçilerin eksikliğinin
telafi edilmesi için sosyal medyada reklam yapıyor. Program, işten
çıkarılanları, öğrencileri, emeklileri, göçmenleri ve işsizleri hedefliyor.

Kaynağa Git

Rusya’da uygulanan uluslararası uçuş ve demiryolu
seyahati yasağı, işçilerin geldikleri ülkelerdeki
yasaklarla birleşince, yüz binlerce göçmen işçi
Rusya’da mahsur kaldı.

Kaynağa Git

Kaynağa Git
RUSYA

Haftanın Ana Gündemi
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• 20 Nisan itibarıyla dünya genelinde koronavirüse
yakalananların sayısı 2 milyon 365 bini, virüsün neden olduğu
Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 165
bini aştı.

Yaklaşık 2 milyon
göçmenin çalıştığı
Kaliforniya’da,
koronavirüsten
etkilenen belgesiz
göçmenler için
125 milyon dolarlık
yardım fonu
açıklandı.

Mevsimlik ve göçmen tarım işçileri ve onların çocukları için çalışan
tüm paydaşların kullanımına açıktır. Her bir verinin kaynağına başlık
ve metne tıklanarak ulaşılabilir. Her bir bilginin altındaki ‘kaynağa
git’e tıklandığında veri kaynağına ulaşılabilir.
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Yunanistan’da pandemi sürecinde kapanan
şirketlerin imdadına Avrupa Komisyonu
yetişti. Açıklanan yardım programı tarım
sektöründeki şirketlere 100 bin avroya
kadar sübvansiyon sağlayacak.

YUNANİSTAN
LÜBNAN
ÜRDÜN

Meksika ve Kanada tarımsal
çalışma programını etkinleştiriyor.
Program yılda 27 bin Meksikalı
geçici tarım işçisinin Kanada’da
çalışmasını kapsıyor. Programla
göçmen tarım işçilerinin sağlık
hizmetlerine erişimi de garanti
altına alınacak.

Beyaz Saray ve Tarım Bakanlığı ABD tarım endüstrisi ve çiftliklere
gerekli finansal yardımı sağlayabilmek için göçmen tarım işçilerinin
ücretlerinde kesinti yapacak bir plan üzerinde çalışıyor. Birleşik Tarım
İşçileri Sendikası bu planı eleştirdi.
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Adil Dünya Projesi de göçmen tarım işçilerinin ücret haklarının
korunması için bir imza kampanyası başlattı.

MISIR

HİNDİSTAN

Pandemiyle birlikte küresel tedarik zincirinin
zayıflığı ortaya çıktı. Fransa’nın en büyük
çiftçi birliği FNSEA halka yerli üretimi
destekleme çağrısı yaptı.

GUATEMALA

İtalya Hasatçılar Konfederasyonu Coldiretti, 15
bin Romen işçinin, baharda Veneto bölgesine
geleceğini ifade etti.

TAYLAND

Kaynağa Git

Kaynağa Git

NİJERYA

Geçici yabancı işçi programı
kapsamında en az 530
Guatemalalı göçmen işçi
Kanada’ya seyahat edecek.
Göçmen işçilerin bir bölümü
tarım ve gıda endüstrisinde
istihdam edilecek.
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Hükümet, birçoğu yoksul, kırsal alanlardan gelen
80 bin ila 90 bin Romen’in bu yıl mevsimlik işler
için Batı Avrupa’ya yolculuk yapacağını açıkladı.

İTALYA

Tarım işçilerinin faaliyetlerini
ikametlerinin dışında
gerçekleştirebilmeleri için özel bir geçiş
iznine sahip olmaları gerekiyor.
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Ukrayna veya Tayland, Bangladeş, Pakistan
gibi Güneydoğu Asya vatandaşı olan işçiler
uçuşların durdurulması nedeniyle ülkelerine geri
dönemiyorlar. Tarım dernekleri, hükümetten, kriz
nedeniyle işleri geçici olarak askıya alınan 640
binin üzerindeki Portekizli işçiler için bir teşvik
programı oluşturulmasını talep etti.

EKVATOR

Pandemiyle birlikte işçi dövizlerindeki
düşüş Mısır, Ürdün ve Lübnan
da dahil olmak üzere bölgenin
savunmasız ekonomilerini
etkileyecek.
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PERU

İtalya’nın güneyinde çoğunlukla Afrika’dan gelen binlerce
göçmen işçi için salgın riski belirdi. Kuzeyde ise Doğu
Avrupa’dan gelen yabancı tarım işçileri hastalık yüzünden
yoksullaşma riskini göze alarak ülkelerine döndüler. Ülkeye
artık yeni işçi gelmiyor.
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ZİMBABWE

Ülke bazlı olarak izlenen ana akım medya, uluslararası raporlar ve
sosyal medya paylaşımları.
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Covid-19 pandemisi süresince dünyada mevsimlik ve göçmen
tarım işçilerine yönelik gelişmelerin ülke bazlı olarak izlenmesi ve
değerlendirmesi aracılığıyla uluslararası örneklerin tartışılması;
kanıt temelli savunu yoluyla ilgili paydaşların harekete geçirilmesi.

Wisconsin eyaletinde
tarımsal işletmeler ve
çiftçiler binlerce göçmen
tarım işçisini Covid-19’dan
korumak için işçi sağlığı
ve güvenliğine yönelik
tedbirler alacak.
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Haritanın amacı

WİSCONSİN
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• Pandeminin gıda zinciri ve tarımsal üretimi nasıl dönüştüreceği
tartışılırken, geçici tarım işçilerine yönelik önlemlerin nasıl
hayata geçirildiği, vaat edilen kaynakların ne kadarının
kullanıldığı dikkatlice takip edilen konuların başında geliyor.
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HOLLANDA
BELÇİKA ALMANYA

RNİ

• Dünyanın dört bir yanında pandemiye karşı tedbirler alınırken
mevsimlik ve göçmen tarım işçilerinin, işçi sağlığı ve iş
güvenliğine, barınma açısından olumsuz koşullarda
çalıştırıldığı gözlendi.

Romen işçiler tarım sektöründe çalışmak üzere
İngiltere’ye geliyor. Uçuşlar sırasında işçiler ateş
kontrolünden geçecek ve sağlık beyannamesi
dolduracak.

İNGİLTERE
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İFO

• Gelişmiş ülkeler mevsimlik ve göçmen tarım işçilerinin varış
ülkeleri olurken, bu ülkelerde işçi sağlığı ve iş güvenliğine
yönelik alınan önlemler ve göç veren ülkelerdeki politik
tartışmalar izlendi. Bu hareketliliğe karşın bazı ülkelerde
göçmen işçilerin mahsur kaldığı, ülkelerine dönemediği
görüldü.

200’ü aşkın UNICEF Ülke Ofisi ve UNICEF
Ulusal Komitesi’nin topladığı verilere
dayanan Covid-19’un sosyo-ekonomik
etkileri gösterge paneli ile pandeminin pek
çok alandaki etkisi izlenebilecek.
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• Dünya, virüsün kaynağı konusunda tartışmalara sahne
olurken, aşının bulunması için yürütülen farklı çalışmaların
sonuçları bekleniyor. İkinci bir pandemi dalgasının olup
olmayacağı da tartışılan konular arasında. Avrupa Birliği’nin
yaşanan ekonomik krizi nasıl aşacağı da cevap bekleyen
sorulardan biri.

FİNLANDİYA

Doğu Avrupa ülkelerinden özel
uçuşlarla mevsimlik tarım işçileri
taşınıyor. Üreticiler milyonlarca
ton ürünün heba olmaması için
bölgesel çapta istihdam kampanyaları
düzenliyor.

Immokalee İşçi Koalisyonu
Florida’da çalışan tarım işçileri
için imza kampanyası başlattı.

Mulege Şehir Konseyi, Puebla
bölgesinden çalışmak için gelen
tarım işçilerinin şehre girişlerine
izin vermedi.
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Covid-19 salgını ile getirilen sınır ötesi
kısıtlamalar, kritik ekim bölgelerinde önemli
ölçüde işgücü açığı yarattı.

İşçi hakları örgütü ASTAC muz
üretiminde çalışanlar için koruyucu
önlemlerin eksik olduğunu iddia
etti. Pestisitlerin yoğun kullanımı
nedeniyle zaten solunum problemleri
yaşayan işçiler risk altında.
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Afrika’nın 54 ülkesinin en az 33’ünde geçerli olan
kısıtlamalar kırsal nüfusa gıda dağıtımını tehdit ediyor.
Afrika’daki her 5 kişiden 1’i, toplamda da yaklaşık 250
milyon insan, pandemi öncesinde de yeterli gıdaya
erişemiyordu.

ARJANTİN
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Hükümet, çiftliklerin 75-80 bine kadar göçmen
veya işsiz insanı işe almasına izin veriyor. Göçmen
işçilerde ikamet etme şartı aranıyor.
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Yaklaşık 5,9 milyon Meksikalı geçici
tarım işçisi işlerini kaybetme riskiyle
karşı karşıya.

La Junta bölgesinde öğrenci taşımacılığı yapan
şirketler, salgın sırasında tarım işçilerinin ulaşım
ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir araya geldiler.
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İnsan hakları örgütü CODEHICA’ ya
göre işçiler kendilerini hasta hissetseler
de, işe gelmedikleri takdirde işten
çıkarılma tehdidi altında çalışmaya
devam ediyorlar.
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La Frontera Norte Üniversitesi Covid- 19 salgını
karşısında yaklaşık 2 milyon mevsimlik geçici
tarım işçisinin nasıl etkilendiğini inceledi. Rapora
göre aileleriyle göç eden tarım işçileri yaşam/
çalışma koşulları nedeniyle risk altında.
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Batı Afrika’da 17 ile 50 milyon arasında insan yetersiz
beslenme tehlikesi ile karşı karşıya. Çocukları Kurtarın
Vakfı ile 8 uluslararası sivil toplum örgütü tarımsal
üretimin ve bu alanda çalışanların desteklenmesi için
çağrıda bulundu.

Calcutta Research Group Salgının
Sınırları Covid-19 ve Göçmen İşçiler
Raporunu yayımlandı.
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Hükümet, özellikle tarım işçilerine yönelik olarak
yasal önlemleri yürürlüğe koyacak; çiftçiler,
tüccarlar, süpermarketler arasındaki bağlantıyı
teşvik etmek üzere düzenlemeler yapacak.
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Hindistan’da tarım ve balıkçılık
sektörleri karantinadan muaf olacak.
Hasat için Rio Negro
eyaletinde bulunan ve
salgın nedeniyle seyahatleri
yasaklanan mevsimlik
tarım işçileri katı güvenlik /
sağlık kontrollerinden sonra
evlerine dönmeye başladı.
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Güney eyaletlerinde çalışan yaklaşık
300 tarım işçisinin kendi bölgelerine
dönüşte yaşayacakları 14 günlük
karantina sürecindeki konaklama
masrafları Jujuy valiliği tarafından
karşılanacak.

Kuzeyden güneye çalışmak için
giden binlerce mevsimlik geçici
tarım işçisi evlerine dönemediği
için mağdur durumda.
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