Haber Dosyası
“Dünyadan Tekstil, Ekonomi ve Çalışma Hayatına
İlişkin Gelişmeler”

01-30 Eylül 2015

Bu dosya Sendikamız Araştırma Departmanı tarafından derlenmiştir.

1

TEKSTİL
AB – Vietnam STA’sı tamamlandı
AB ve Vietnam iki buçuk yıldır devam eden müzakereler sonrasında serbest ticaret anlaşması imzalanması
konusunda ilkesel görüş birliğine vardıklarını açıkladı. Ticaretten sorumlu AB Komiseri Cecilia
Malmström ve Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanı Vu Huy Hoang gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında
anlaşma içeriği üzerinde uzlaşıya vardı. Sürecin devamında müzakere ekipleri henüz tamamlanmamış olan
teknik ayrıntılar üzerinde çalışmaya devam edecek ve yasal metnin tamamlanmasını sağlayacak. Metnin
tamamlanmasından sonra anlaşmanın AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması
gerekiyor. Anlaşma, AB ve Vietnam arasındaki mal ticaretinde tarifelerin tamamına yakınının ortadan
kaldırılmasını hedefliyor.
İlk değerlendirmelere göre, Tekstil ve Hazır Giyim sektörü ile ilgili olarak, Vietnam’a kota sapması
(derogation) verilmediği başka bir deyişle, GSP ikili değişim kuralının geçerli olduğu, 61 ve 62. Fasıllarda
Güney Kore ile kümülasyona imkân tanındığı anlaşılmaktadır.
Kaynak: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1358

Pamuk ithalatında gerileme
TÜİK’in 2015 yılı pamuk ithalat kayıtlarına göre, bu yılın ilk 8 ayında pamuk ithalatında büyük düşüş
olduğu belirtiliyor. 2014 yılının Ocak-Ağustos döneminde miktar olarak 1.3 milyar dolar karşılığında
648.5 bin ton pamuk ithal edilmişti. Bu oran 2015 yılının aynı döneminde 102 bin ton azalarak 546.6 bin
tona geriledi. 546.6 bin ton pamuk için ülkemizin ödediği tutar ise 848.7 milyon dolar.
Türkiye bu dönemde en fazla pamuk ithalatını %49.8 oranla ABD’den gerçekleştirdi. Pamuk konusunda
ikinci büyük tedarikçimiz Türkmenistan (%23.5) olurken, üçüncü sırada Yunanistan (%9) yer aldı.
Kaynak: TUİK

28 AB ülkesinden 15’i ülkelerinde GDO’lu ürün yasaklama yetkisini elinde tutmak istiyor
28 AB ülkesinden 15’i kendi ulusal sınırları içerisinde genetiği değiştirilmiş tarım ürünlerini yasaklama
yetkisini elinde tutmayı tercih ettiğini AB Komisyonu’na bildirdi. Nisan ayında başlatılan uygulama ile
AB ülkeleri kendi topraklarında genetiği değiştirilmiş ürün (GDO) yetiştirilmesini yasaklama yetkisine
sahip bulunuyor. AB Komisyonu tarafından onaylanmış ürünler de bu yasak kapsamına alınabiliyor.
Teknik olarak uygulama dışında kalmak isteyen ülkeler biyo-teknoloji şirketlerinin genetiği değiştirilmiş
(GDO) tarım ürünü satışı yapmamasını istiyor. Şirketlerin bu talebe uymaması halinde söz konusu ülke
GDO ürünlerin piyasaya sürülmesini yasaklıyor.
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Yasak uygulama hakkını elinde bulundurmak isteyen ülkeler arasında Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan,
G.Kıbrıs, Almanya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Polonya ve Hollanda yer
alıyor. Belçika sadece Valon bölgesi için yasak uygulayabilme yetkisi isterken İngiltere ise İskoçya,
Kuzey İrlanda ve Galler bölgelerini uygulama kapsamı dışında tutma başvurusunda bulundu.
Uygulama dışında kalma talebi sadece ülkelerin topraklarında genetiği değiştirilmiş tarım ürünü
yetiştirilmesini kapsıyor; GDO’lu ürünlerin ithalatının yasaklanmasını kapsamıyor. GDO’lu ürünler
Kuzey ve Güney Amerika ile kıyaslandığında Avrupa Birliği ülkelerinde daha az yetiştiriliyor. MON810
AB’de ticari amaçlı olarak üretilen tek tarım ürünü ve en çok üreten ülke İspanya.

Kaynak: https://euobserver.com/environment/130522

Çin pamuk ithalatında gerileme ve vadeli işlemler
Eylül ayında Uluslararası Pamuk Danışma Kurulu, Çin’in 2015-2016 pamuk ithalatını önceki döneme
göre %12 düşüş ve üst üste beşinci yılda da gerileme kaydederek 1,6 milyon ton olarak saptadı. ABD
Tarım Bakanlığı, Çin’in 2015-2016 dönemi ithalatının önceki yıla oranla %31 gerileyerek 5,75 milyon
balya (1,25 milyon ton) olacağını öngörüyor.
Ayrı bir görüş ise Çin’in 2020’ye kadar bir net ihracatçı olmasının beklendiğini ifade etti. Azalan büyüme
Çin’in düşük miktarlardaki talepleri, Çin giyim sanayisinden gelen talepleri potansiyel tehlikeye
atabilecek ve mevcut ithalat azalışını şiddetlendirebilecek bir ekonomik zayıflık gibi görünüyor. Georgia
merkezli pamuk brokeri Keith Brown, “Çin, bu yılın başında ithalatları azaltacaktı,” diyor, “sonrasında
ekonomisi küçülmeye başladı.” “Piyasalar güçlü ve canlı Çin’e çok alışmıştı. Şimdi kuralları birlikte
yeniden düzenliyoruz.” diye uyarıyor. Ve daha düşük petrokimya fiyatları ile çok daha ucuzlayan sentetik
elyaftaki fiyat rekabeti de talebi vurmuş durumda.
Çin, iç talebi arttırmak için ihalelerdeki pamuk ithalat kotalarını kısıtlıyor; hükümet 11 milyon ton
civarında olduğu tahmin edilen çok büyük miktardaki iç stoklarını eritmeye çalışıyor. Hükümetin
stoklama programının bir parçası olarak biriken envanterler fiyatları destekledi ve pamuk sanayisinin
büyümesine yardım etti. Çin hükûmetinin pamuk satışları son aylarda fazlasıyla sessiz bir reaksiyon
yarattı, önerilen pamuğun yalnızca %3’ü satılabildi.
Hükûmet, iç fiyatlara etki edeceği korkusu ve dolayısıyla üreticileri tehlikeye atma endişesiyle, pamuk
fiyatının hareketlenmesini istemiyordu. Çin daha önce Dünya Ticaret Örgütü’nün şart koştuğu asgari
ithalat gerekliliklerini karşılama taahhüdünü teyit etmişti. Çin gümrük yetkilileri ithalat talebini
karşılamak için yılın ilerleyen zamanlarında daha fazla ithalat kotası düzenleme ihtiyacı duyabilir; bu
durumda, kullanılmamış ithalat kotaları olan fabrikaların bunları yeniden düzenleme için yılın ilerleyen
zamanlarında hükûmete iade etmesi gerekecek.
Kaynak: Cotton Expert
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EKONOMİ
Dünyanın En Önemli Ticari Anlaşması: Trans-Pasifik Ortaklığı Tamamlandı
ABD, Japonya ve 10 Pasifik Bölgesi ülkesi 5 Ekim 2015 tarihinde son yirmi yılda imzalanan en önemli
ticaret anlaşması üzerinde uzlaşmaya vardıklarını açıkladılar. Yaklaşık 6 yıldır süren müzakereler sonunda
Atlanta’da 9 gün süren son müzakere maratonunun ardından dünya ekonomisinin yüzde 40’ını temsil eden
12 ülke, en kapsamlı ticaret anlaşmasını imzaladılar. (Trans-Pacific-Partnership- TPP) Trans Pasifik
Ortaklığı ile taraflar arasında sadece ticari engellerin kalması değil aynı zamanda işgücü piyasası, çevre ve
e-ticaret gibi alanlarda ortak kuralların benimsenmesi öngörülüyor.
TPP’ye taraf olan ülkeler Avustralya, Kanada, Japonya, Malezya, Meksika, Peru, ABD, Vietnam, Şili,
Brunei Darussalam, Singapur ve Yeni Zelanda.
TPP müzakerelerinin biran önce tamamlanması konusunda ABD’nin özel bir caba gösterdiği biliniyordu.
Nitekim en son turu gecen hafta içinde Atlanta’da yapılan görüşmelerde ABD Başkanı ve Japonya
Başbakanının özel çabaları olduğu anlaşılmaktadır.
Bundan sonraki aşamada anlaşma metninin ilgili ülke hükûmetleri tarafından onaylanması, aynı şekilde
ABD kongresinden de onay alması gerekmektedir. Bütün bu işlemlerin ancak önümüzdeki yıl
tamamlanabileceği ve ondan sonra anlaşmanın yürürlüğe gireceği tahmin edilmektedir.
Bilindiği üzere, ABD bir taraftan AB ile TTIP müzakerelerini sürdürürken diğer yandan, Trans-PasifikÜlkelerini kapsayan TPP müzakerelerini yürütmekteydi.
ABD’nin, TPP anlaşmasını biran önce sonuçlandırmakla hem Çin’in yükselişinin önünü kesmeyi
amaçladığını hem de bu anlaşmada yer alacak hususları TTIP müzakerelerinde baz oluşturmak amacıyla
öne sürebileceği düşünülmektedir. Önümüzdeki TTIP müzakere turlarında, muhtemelen TPP’nin başarıyla
tamamlanmasının etkileri görülecektir.

Kaynak:
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2015/october/transpacific-partnership-ministers

TTIP görüşmeleri devam ediyor
Ticaretten sorumlu AB Komiseri Cecilia Malmström ABD Ticaret Temsilcisi Michael Froman ile
Washington’da bir görüşme gerçekleştirdi. ABD ve AB arasında devam etmekte olan Transatlantik
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) müzakerelerinde bugüne kadar kaydedilen mesafenin bir
değerlendirmesini yapmak üzere bir araya gelen Malmström ve Froman, görüşmelerin hızlandırılması ve
müzakere konu başlıklarının tamamında ilerleme kaydedilmesi için müzakere ekiplerinin daha sık
görüşmesi gerektiğine karar verdi. Görüşmede Froman ve Malmström Aralık ayında Nairobi’de
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gerçekleştirilecek olan Dünya Ticaret Örgütü Bakanlar Konferansı öncesi görüş alışverişinde bulundu. Bir
sonraki TTIP müzakere turu Ekim ayı içerisinde gerçekleşecek.
Kaynak : http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1369

Ağustos ayı işsizlik oranı Euro Alanı’nda %11 ve AB28’te %9,5 olarak tespit edildi.
Ağustos ayı işsizlik oranı Euro Alanı’nda %11 ve AB28’te %9,5 olarak tespit edildi. Bu oranlar 2014 yılı
Temmuz ayında sırasıyla %11,5 ve %10,1 olarak tespit edilmişti. AB’nin istatistik kurumu Eurostat’ın
verilerine göre AB’de 17.6 milyonu Euro Alanı’nda olmak üzere toplam 23 milyon kişi işsiz. Temmuz ayı
ile karşılaştırıldığında AB28’te işsiz sayısı 33 bin kişi azalmış durumda.
AB üyeleri arasında işsizlik oranının en düşük olduğu ülkeler Almanya (%4,5), Çek Cumhuriyeti (%5) ve
Malta (%5,1). İşsizlik oranı en yüksek üye ülkeler sıralamasında ise Yunanistan %25,2 ile birinci sırada ve
İspanya %22 ile ikinci sırada bulunuyor. Bir yıl önceye göre işsizlik oranı yirmi üç üye ülkede düşüş
kaydetti. Bir yıl önce Slovakya’da %13,2 olan işsizlik oranı %11,1’e, İspanya’da %24,2’den %22,2’ye,
Estonya’da ise %7,6’dan %5,7’ye düştü.
İşsizlik oranında artış görülen ülkeler arasında ise Avusturya (%5,6’dan %5,7’ye); Belçika (%8,6’dan
%%8,8’e); Fransa (%10,4’ten %10,8’e) yer alıyor. ABD’de Ağustos 2015 işsizlik oranı %5,1 olarak
açıklandı. Bu oran geçtiğimiz yılın aynı döneminde %6,1 olarak kaydedilmişti,
Kaynak: http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-5742_en.htm

AB Komisyonu, üye ülkeler ile AB’ye komşu ülkelerin karşı karşıya bulunduğu sığınmacı krizi ile
ilgili kapsamlı bir öneri paketi hazırladı.

AB Komisyonu, üye ülkeler ile AB’ye komşu ülkelerin karşı karşıya bulunduğu sığınmacı krizi ile ilgili
kapsamlı bir öneri paketi hazırladı. Sığınmacı akımının ortaya çıkmasındaki sebeplerin kökenine inen
çözümleri de kapsayan yasa paketi özellikle Yunanistan, İtalya ve Macaristan gibi göçmen akımıyla
yoğun bir şekilde karşı karşıya kalan ülkeler üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor. Pakette uluslararası
korumaya ihtiyaçları olduğu açık bir şekilde ortada olan 120 bin sığınmacının diğer AB ülkelerine
paylaştırılması öneriliyor. Bu rakam daha önce Komisyon’un önerdiği 40 bin kişinin İtalya ve
Yunanistan’dan başka üye ülkelere gönderilmesi kararına ek olarak alınmış durumda.
Kaynak: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5596_en.htm
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ÇALIŞMA HAYATI
AB-Kore Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamında, Güney Kore İşçi Haklarını İyileştirecek
AB ve Güney Kore arasında, AB-Kore Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında, ticaret ve sürdürülebilir
kalkınma konularında 9-10 Eylül tarihlerinde düzenlenen toplantıda, işçi haklarına ilişkin kapsamlı bir
ortak bildiri kabul edildi.
AB, Güney Kore’den, sendika özgürlüğü, toplu pazarlık, zorla çalıştırma konularındaki temel ILO
sözleşmelerini onaylaması için çabalarını hızlandırması talebinde bulundu.
Ayrıca, iş ve meslek alanında ayırımcılık yapılmamasına ilişkin ILO sözleşmesinin uygulamasına yönelik
AB fonlu bir projenin başlatılması kararlaştırıldı.
Kaynak : Avrupa Komisyonu, İstihdam, Sosyal İşler Genel Müdürlüğü
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2320&furtherNews=yes

Vietnam, Asgari Ücreti %12,4 Oranında Yükseltiyor
Vietnam Ulusal Ücret Konseyi’nin kararına göre, %12,4 oranındaki ücret artışı 1 Ocak 2016’da yürürlüğe
girecek. Güncel döviz kuru ile, yeni aylık asgari ücret Vietnam’ın en gelişmiş bölgelerinde 3,5 milyon
VND (Vietnam Dongu) veya 155 ABD Doları olacak.
Vietnam Ücret Konseyi, 2015 yılı başında da yine üçlü istişare süreci yoluyla %15 oranında bir ücret artışı
uygulamıştı.
Halen Vietnam’da dört farklı asgari ücret seviyesi mevcut, en gelişmiş bölgelerdeki işçiler aylık minimum
3,1 milyon VND, en az gelişmiş bölgelerdeki işçiler ise aylık 2,15 milyon VND ücret alıyorlar.
Vietnam İşçi Sendikaları Konfederasyonu (VGCL) asgari ücret seviyesinin mevcut durumda işçilerin
temel ihtiyaçlarını karşılamadığını savunuyor. VGCL, 2016 yılı için %16,8 oranında ücret artış talebinde
bulunmuştu. Vietnam Ticaret ve Sanayi Odası ise ücret artışlarının %10’u geçmemesi için ısrar etmişti.
2016 yılı için belirlenen asgari ücret zam oranı, merkezi hükümetin onayına sunulacak.
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası
http://www.industriall-union.org/vietnam-raises-minimum-wage-124

Kamboçya’da Konfeksiyon İşçilerinin Ücretleri için Yeni Bir Umut
Kamboçya’da konfeksiyon sanayiinde çalışan işçiler için ücret pazarlığı hakkı sağlanmasına yönelik ilk
adımlar atıldı.
14-18 Eylül tarihleri arasında IndustriAll Global İşçi Sendikası, global konfeksiyon markalarının
temsilcileri ile birlikte, konfeksiyon sanayiinde geçinmeye yetecek ücret seviyesinin oluşturulmasını
amaçlayan yeni girişimi görüşmek üzere tedarikçiler, sendikalar, bakanlıklar ve ILO temsilcileri ile
biraraya geldiler.
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IndustriAll Global İşçi Sendikası, konfeksiyon işçilerine daha yüksek ücret ödenmesini sağlamak
amacıyla, perakende firmalarının konfeksiyon tedarik sistemini dönüştürmek üzere, 14 global marka ve
perakende firması ile müşterek bir çalışma yapmaktadır. Bu süreçte, konfeksiyon imalatı yapan ülkelerde
sanayi genelinde toplu pazarlık sisteminin geliştirilmesi planlanıyor.
Yılda 5 milyar doları aşan değerde konfeksiyon ve ayakkabı sanayiine sahip olan Kamboçya, söz konusu
süreci başlatmak için seçilen ilk ülke oldu.
IndustriAll’un politika direktörü Jenny Holdcroft, markaların satın alma uygulamaları vasıtasıyla
sağlayacağı destekle, fabrikaların işçilere daha yüksek ücret ödeyebileceklerini, ayrıca sektörel çapta bir
sözleşmenin daha iyi çalışma şartlarını, üretkenliği ve verimliliği de kapsayabileceğini vurguladı.
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası
http://www.industriall-union.org/new-hope-for-garment-worker-wages

Finlandiya’da İşçi Sendikaları Toplu Pazarlık Haklarını Korumak için Hükümet Karşıtı Gösteri
Yaptı
Finlandiya’da üç işçi sendikası konfederasyonu SAK, STTK ve AKAVA, Finlandiya hükümeti tarafından
önerilen tedbirleri protesto etmek üzere 18 Eylül’de toplu bir gösteri düzenleme kararı aldılar.
Eğer hükümetin önerileri kabul edilecek olursa, Finlandiyalı işçilerin toplu sözleşmelerde belirlenmiş olan
hakları dahil olmak üzere birtakım haklarının ellerinden alınacağı iddia ediliyor.
Finlandiya hükümetinin, rekabet gücünü artırmak amacıyla getirdiği öneriler aşağıdaki konuları kapsıyor:
-Bankaların iki tatil günü için ücret ödemelerinin kaldırılması,
-İşçilerin hastalık izninde birinci gün için ödeme yapılmaması, ikinci günden dokuzuncu güne kadar
sosyal hakların azaltılması,
-Fazla mesai ücret zammının %50’den %25’e düşürülmesi,
-Pazar günü çalışmasında, fazla mesai zammının %100’den %50’ye düşürülmesi,
-Kamu sektöründe tatil süresinin kısaltılması.
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası
http://www.industriall-union.org/finland-demonstrations-to-counter-government-attack-on-collectivebargaining
Kaynak : EPSU Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu

http://www.epsu.org/a/11672

Hindistan’da Milyonlarca İşçi Genel Greve Katıldı
Tüm sektörlerden milyonlarca işçi 2 Eylül’de Hindistan’da gerçekleşen en büyük genel greve katıldı. İşten
çıkarmaları kolaylaştıracak reform önerilerine karşı protesto gösterileri yapıldı.
Mayıs ayında düzenlenen Ulusal İşçi Kongresi esnasında, genel greve çağrı kararı alınmıştı. İşçi
sendikaları ile hükümet arasındaki görüşmeler neticesiz kalınca, Hindistan’ın her yerinde işçiler sokaklara
çıktı.
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İşçi sendikaları 12 maddeden oluşan taleplerini sundular. Sendikaların talepleri aşağıdaki hususları
içermektedir:
-Çalışma yasalarında işçilerin aleyhine önerilen değişikliklere karşı kuvvetli bir duruş,
-Yeni asgari ücret,
-Daimi uzun süreli işlerde sözleşmeli istihdamın sona erdirilmesi ve benzer işlerde çalışan devamlı işçilere
ödenen ücret ve sosyal yardımların sözleşmeli işçilere de ödenmesi,
-Temel çalışma yasalarına sıkı bir şekilde uyulması,
-Genel sosyal güvenlik esaslarının tüm işçileri kapsaması,
-İşçi sendikalarının müracaat tarihinden itibaren 45 günlük bir süre içerisinde zorunlu kaydı,
-Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun 87 ve 98 sayılı sözleşmelerinin acil olarak onaylanması.
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası
http://www.industriall-union.org/150-million-workers-strike-in-india
Kaynak : The Times of India
http://timesofindia.indiatimes.com/India/trade-union-strike/liveblog/48767810.cms

Dünyadaki Yaşlı Nüfusun Yarısından Fazlası Nitelikli Uzun Süreli Bakım Hizmetlerinden Mahrum
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun yeni bir araştırması, global olarak 13,6 milyon bakıcı eksikliği
olduğunu ve bu nedenle de dünyadaki 65 yaş ve üstündeki yaşlı nüfusun yarısından fazlasına nitelikli
bakım hizmeti sağlanamadığını ortaya koyuyor.
ILO’nun Sağlık Politikaları Koordinatörü ve araştırma raporunu yazan Xenia Scheil-Adlung, yaşlı
bakımının %80’ine kadarının söz konusu yaşlı kişilerin aile üyeleri tarafından ücretsiz olarak sağlandığını,
bu kişilerin sayısının tüm ülkelerde resmi olarak yaşlı bakım hizmetlerinde çalışanların sayısını bir hayli
aştığını vurguladı.
ILO uzmanına göre, sosyal koruma programlarının çoğunda uzun süreli bakım hizmetinin kapsanmaması
sebebiyle durum kötüleşmiştir. Bu konuda en “cömert” ülkeler Avrupa’da bulunabilir, ancak onlarda da
ortalama olarak GSYH’nın sadece %2’si veya daha azı uzun süreli bakım hizmetlerine harcanmaktadır.
Netice olarak, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerde yaşayan yaşlı nüfusun, uzun süreli bakım
hizmetleri için tüm harcamaları kendilerinin yapması gerekmektedir.
ILO araştırması, uzun süreli bakım hizmetlerinin, tüm ülkelerin sosyal politika gündemlerinde yüksek
öncelikte yer almasını, ILO’nun 202 sayılı tavsiye kararında belirtildiği üzere, ulusal sosyal koruma
planında temel prensiplere dayalı olarak garanti edilmesini önermektedir.
Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_406984/lang--en/index.htm

Çalışan Anneler İçin Avrupa’da Henüz Bir Standart Yok
Kriz öncesinde 2000-2008 döneminde AB’de istihdamdaki artışın %62’si kadın işgücünün istihdama
katılımındaki artışa dayalı olarak gerçekleşmişti. Ancak, halen kadın nüfusta kullanılmayan işgücü
potansiyeli mevcut.
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İstihdam, cinsiyet eşitliğinde ve kadınların ekonomik bağımsızlığı açısından belirleyici bir faktördür,
ancak bütün ekonomi için de önem taşımaktadır.
Kadınların istihdam modeli annelikle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Dolayısıyla, kadın işgücünün istihdama
katılımını artırmada temel hususlardan biri, çocuk yetiştirme ile istihdam arasındaki uyumdur.
Eğer ülkeler cinsiyet eşitliğini desteklemek ve işgücü potansiyelini daha iyi değerlendirmek istiyorlarsa,
aile politikaları çok önemli bir rol oynamaktadır.
Kaynak : Avrupa Komisyonu, İstihdam, Sosyal İşler Genel Müdürlüğü
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2337&furtherNews=yes

İspanya’nın Gelecekteki Refahı Beceri Seviyesinin Yükseltilmesine ve İstihdamdaki Engellerin
Kaldırılmasına Bağlı
Yeni bir OECD raporuna göre, İspanya ekonomisinde toparlanma işaretleri görünürken ve işsizlik oranı
düşüş gösterirken, beceri geliştirilmesine ve inovasyon ve istihdam alanında engellerin kaldırılmasına
yönelik olarak gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor.
OECD İstihdam ve Beceri Bölüm Direktörü Andreas Schleicher, küreselleşme ve hızlı teknolojik
gelişmelerin tüm OECD ülkelerinde çalışma dünyasını ve istihdamda beceri gereksinimlerini yeniden
biçimlendirdiğini, insanların ekonomik ve sosyal hayattaki başarılarında yüksek beceri seviyesinin gittikçe
daha fazla önem taşıyacağını vurguladı.
Kaynak : OECD İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı

http://www.oecd.org/newsroom/spains-future-prosperity-depends-on-raising-skill-levels-andremoving-barriers-to-employment.htm

ABD’de Altı Eyalette Engelliler İçin İstihdam İmkanlarını Artırmak Üzere 15 Milyon Dolarlık
Yardım Yapılacak
ABD Çalışma Bakanlığı, yetişkin ve genç engelliler için istihdam imkanlarını iyileştirmek amacıyla altı
eyalete toplam 14.911.243 dolar tutarında yardım sağlanacağını açıkladı. İstihdam ve Eğitim İdaresi ile
Engellilerin İstihdamı Dairesi’nin ortak girişimi olan Engelli İstihdam Girişimi kapsamında kararlaştırılan
yardım Alaska, Georgia, Hawaii, Iowa, New York ve Washington eyaletlerine verilecek.
ABD Çalışma Bakanı Thomas E. Perez, söz konusu devlet yardımları sayesinde, engelli kişilere istihdama
yönelik eğitim programları vasıtasıyla beceri kazandırılacağını ve bu suretle istihdam imkanlarının
artırılacağını ifade etti.
Söz konusu girişim kapsamında, engelli gençlerin ve yetişkinlerin eğitim, öğretim ve istihdam şartlarını
iyileştirmek üzere, 2010 yılından beri 27 eyalette 43 projeye 95 milyon dolar değerinde devlet yardımı
sağlanmıştır.
Kaynak : ABD Çalışma Bakanlığı
http://www.dol.gov/opa/media/press/eta/ETA20151843.htm
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