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COVID-19’un yayılımını durdurmak için tüm dünyada şehirler kapatılmaya başladıkça, 
hükümetler, asli işleri gerçekleştiren işçilerin dışarı çıkmaya ve çalışmaya devam etmesine daha 
çok bel bağlamak durumunda kalıyorlar: diğer kritik önemdeki hizmetlerin yanısıra toplumun 
yiyecek ve bilgi ihtiyacını gidermek, hastaların ve hassas grupların bakımı, temiz ve güvenli bir 
şehir ortamının sağlanması. 

Küresel güneyde, bu işçilerin bir çoğu - sokak ve pazar işportacıları, gazete satıcıları, atık 
toplayıcıları ve ev hizmetlileri vb.- kayıt dışı olarak çalışmaktadırlar. Bu işçilerin ekonomik 
durumları ve çalışma koşulları kriz öncesinde güvencesiz ve kırılgan durumdaydı. Şimdi, yasal 
ve sosyal korumadan mahrum biçimde ailelerinin geçimini sağlamak  ve topluluklarının hayatta 
kalabilmesi için elzem olan gıda ve temel hizmetleri sağlamak için büyük riske girerek 
çalışıyorlar.  

Bir Anda Dışlanan İşlerden “Asli” İşlere 

Çok sayıda kayıt dışı işçi şimdi ‘asli işçiler’ kategorisinde değerlendirilse de durum her zaman 
böyle değildi. Krizden önce yetkililerin tacizleri, medyada küçük düşürücü ifadelerin kullanımı 
ve yaygınlaşmış ayrımcılık oldukça olağandı. Örgütleri kent yönetişiminde bir taraf olarak 
görülmüyor ve yaşam koşullarını etkileyen  karar alma süreçlerinde fikirleri alınmıyordu. 

Başka bir deyişle, şehir yaşamına yiyecek, bakım ve temizlik hizmetlerini her zaman sağlayan 
kritik katkılarına rağmen asla asli kategoride sayılmıyorlardı. 

Ancak, COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomi ve toplum sağlığı bağlamında acil durum 
hali bir kırılma yarattı –politika yapıcılar ve genel toplum nezdinde bu asli işçilerin yokluğunda 
tüm şehir sisteminin çökebileceğine dair artan bir farkındalık oluşmuştur. Sonuç olarak, zorunlu 
karantina sürecinde çoğu şehirde kayıt dışı işçiler için daha önce olmayan destekler sağlamaya 
başladılar. 

 

 



	

Koruma ve Gelir Desteğine Acil İhtiyaç 

Kayıt dışı işçilerin asli hizmet sağlayıcılar olarak kabul edilmelerinde geç de olsa mesafe 
katedilmesine rağmen yeterli koruma ve karşılık olmaksızın işlerine devam etmeleri 
tartışılamamaktadır. WIEGO’nun iki odak şehrindeki kayıt dışı işçilerin değerlendirmeleri kriz 
zamanında sağladıkları son derece önemli kamu hizmetlerini üretmeye devam edebilmeleri için 
gerekli olan kamu ve özel sektör müdahalesine ışık tutmaktadır. 

Endiseli durumdaki kamuyu bilgilendirmek: Lima’nin ‘Canillita’lari1 haber akışının 
devamlılığını sağlıyor 

Juana Corman, uzun zamandır yaptığı gibi satmak üzere gazete balyalarını aldığı dağıtım 
merkezine şehri boydan boya katederek ulaşmak için geceyarısı saat 02:00’da uyanır. Normalde, 
bağlı olduğu büfede Lima’nın en işlek caddesinden gelip geçenlere satış yapacaktı ama Peru’nun 
zorunlu evde-kal uygulaması altında işler değişti. Şimdi, günlük gazeteleri evden eve dolaşarak 
satıyor- endişe içindeki şehire kritik bilgilerin ulaşmasını sağlıyor. 

 

Juana Corman, FENVENDRELP (Federación Nacional de Vendedores de Diarios, Revistas y 
Loterías del Perú) sendikası liderlerinden, kriz sırasında sektöründeki farkındalığı arttırmak için 
çalışıyor. Fotoğrafta, dağtım merkezinden gazeteleri alırken görülen Corman, ‘Sokaklar sessiz, 
çok az canillita var, turumuzu tamamlayıp daha sonra evlerimize dönen, evde-kal emirlerine 
uymakta üzerimize düşeni yapan kücük karıncalar gibiyiz’. 

Kriz suresince Lima’nın canillitaları özel izinlere sahipler ve sağladıkları hizmetler nedeniyle 
Peru’nun bazı ünlü gazetecilerinden övgüler alıyorlar. Öte yandan, krizde kritik önemdeki 
işlerini devam ettirmeleri ciddi riskler ve maliyet demek. Örneğin önemli ölçüde azalan metro 
seferleri dolayısıyla toplu taşıma hizmetinden faydalanmak zor olduğundan çok sayıda canillita 
uzun mesafeleri kat etmek için taksi tutmak zorunda ve bu yüzden zaten önemli ölçüde azalmış 
olan kazançlarından da oluyorlar.   

																																																													
1	Gazete	satıcısı	



	

 

Juana’nin sendikasi, kriz süresince ihtiyacı olanlara iki hafta boyunca ödenmesi kararlastirilan 
380 soleslik (110 dolar) nakdi yardım ya da “bonos”tan faydalanacaklar listesine canillitaların 
eklenmesi önerisinde bulunmuştu. 

Kriz süresince Canillitalara ekonomik istikrar sağlanması ve yüksek risk grubunda bulunmaları 
ya da hasta olmaları durumunda evde kalabilme olanağı yaratılması için Juana’nin sendikası 
ihtiyacı olanlara iki hafta boyunca ödenmesi kararlastirilan 380 soleslik (110 dolar) nakdi yardım 
ya da “bonos”tan faydalanacaklar listesine canillitaların eklenmesi önerisinde bulunmuştu. 5 
nisan itibariyle Juana’nın sendikası bu listeye eklenip eklenemeyeceklerini hala bilmiyor. 

Canillitalarin çoğu 50 yaşın üzerinde ve çalışırken biraz koruma sağlayabilecek koruyucu 
donanıma -maske ve eldiven- acil ihtiyaçlari var. Dağıtımını yaptıkları bazı yayın kuruluşları 
bunları sağlamaya çalışsa da diğerleri canillitalara yönelik iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde 
herhangi bir iş ilişkisini ya da sorumluluğu reddediyor. Buna karşılık olarak bazi canillitalar 
yayınların reklam bölümlerine müdahalede bulunuyor -reklam gelirlerinin küçük bir kısmını 
neferlerini korumaya ayırmayan yayınlara karşı sessiz bir protesto. 

Dağıtımını yaptıkları bazı yayın kuruluşları bunları sağlamaya çalışşsa da diğerleri canillitaların 
iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde herhangi bir iş ilişkisini ya da sorumluluğu reddediyor.  

Yayın kuruluşlarının kendi dağıtımcılarina borçlu olduğu sorumlulukların farkında olmaları ve 
buna uygun biçimde koruma sağlamalarına ek olarak, Juana hasta düştüklerinde canillitalara 
gerekli sağlık kaynaklarının sağlanması konusunda hükümetin harekete geçmesi gerektiğine 
dikkat çekiyor: ‘Hükümet maruz kaldıkları yüksek risk nedeniyle canillitalara sağlık 
merkezlerinde öncelikli tedavi sağlanmasını- tıpkı doktor, hemşire ve polisler için olduğu gibi- 
göz önünde bulundurmalıdır. 

Okuma COVID-19'un işportacılar üzerindeki etkisi. 

Kıtlığı Önleme: Toptancı tedarikçileri, kabzımallar ve hamallar Lima’nın gıda dağıtım 
ağını işler halde tutmak icin 24 saat çalışıyor 

Lima’nin en büyük toptancı pazarı Santa Anita’da kayıt dışı pazar hamalları ve tedarikçiler 
şehrin gıda dağıtım ağında kritik bağlantıyı sağlıyor. Her gün, kırsal bölgelerden ürünle dolu 
kamyonları teslim alarak boşaltıyor ve bunları küçük marketlere ve Lima’nin devasa 
metropolitan bölgesine taze meyve ve sebze dağıtan işportacılara satıyorlar. Ve bu süreçte 
günleri kendilerini virüse maruz bırakıp bırakmadıkları belirsizliğiyle geçiyor.  

Kriz başladığından beri, EMMSA (Halin idaresinden sorumlu kamu şirketi) hal icinde belli 
noktalarda el yıkama istasyonları kurarak kısmi bir koruma sağladı fakat hal işçilerinin örgütü 
FENATM’nin (Federación Nacional de Trabajadores de Mercados) bu malzemeleri sağlamak 
için kendi kaynaklarını kullanması gerektiğinde ısrarcı olarak çalışanlara maske ve eldiven 
sağlamaya yönelik sorumluluğundan kaçmakta.   

FENATM, üyelerini elinden geldiğince korumak için uğraşıyor- kendi imkanlarıyla bezden 
maskeler üreten üyesinden maske satin almak gibi. Fakat sınırlı kaynaklarla kullan-at eldivenleri 
ve diğer gerekli ekipmanı edinmek zor. Kriz başladığından beri çok sayıda üyeleri hastalandı, bir 
kısmı hastalanma korkusuyla işe gelmeyi bıraktı. Diğerleri hala kalabalık yatakhanelerde 
yatmamak ya da evine gidip ailesine virus bulaştırma ihitimalinden kaçınmak için halin hemen 
dışında uyuyor. 



	

 

Yatakhanelerde kalabalığı engellemek ve ailesini enfekte olmaktan korumak için toptancı halinin 
hemen önünde uyuyan FETTRAMAP örgütünden hamallar 

Federasyon (FENATM) EMMSA ile korunma önlemleri konusunda müzakereye hala devam 
ediyor ve devlet denetim ofisine işçileri güvenli bir iş yeri taleplerinde desteklemek için çağrıda 
bulunuyor fakat şimdiye kadar hal işçileri için tek destek hala federasyonun kendisi. FENATM 
Genel sekreterinin açıkladığı gibi; ‘Bizim icin tatil, sosyal güvenlik, emekli maaşı gibi şeyler 
yok. Her işçi kendi işiyle ne yapabiliyorsa o. Hal işçileri bu saldırıya tek başına göğüs geriyor. 
Ve bu durum kamusal alanda kesinlikle görünür değil’. Bu sektördeki işçilerin kendilerini 
koruma altında hissedip hissetmedikleri sorulduğunda, şöyle diyor; ‘Biz hükümet tarafindan 
korunduğumuzu hissetmiyoruz, ancak kendi inisiyatifimizle korunabiliyoruz’. 

WIEGO Uluslararası koordinatörü Sally Roever’ın bu krizde kayıt dışı işçilerin ihtiyaçlarıyla 
ilgili konuşmasini buradan dinleyebilirsiniz.  

Metropolu temiz tutmak: Atık toplayicilari Mexico City’nin temizlik ve sağlık altyapısında 
önemli bir boşluğu dolduruyor 

Patricia Angeles 13 yildir atık toplayıcısı (ya da onun sektöründe çalışanlara Mexico City’de 
verilen adla trabajadora voluntaria olarak çalışıyor. Kendi alanında bir uzman olarak, evsel 
atıkları kapı kapı dolaşarak topluyor ve geri dönüşüme uygun olanları daha sonra satmak üzere 
ustaca ayırıyor. 

Patricia, katı atık yönetim sistemi içinde çoğu zaman resmi temizlik hizmetlileriyle yan yana 
çalışan Mexico City’deki yaklasik 10.000 kişilik atık toplayıcısı ordusu’nun bir parçası ancak hiç 
bir ücret almıyor, sosyal güvenceden ya da şehir idaresinin bu hizmeti karşılığında kendisine 
sağlaması gereken korumadan yoksun. Hayatlarını sadece evlerden kendilerine verilen 
bahşişlerden ya da tek tük buldukları geri dönüştürülebilir materyallerin satışından kazanıyorlar. 

Patricia gibi atık toplayıcılarının pandemi süresince güvenli biçimde evde kalmalarını sağlayacak 
tasarruf yapma lüksü olsaydı bu kritik dönemde yokluklarında dünyanın en büyük temizlik 
hizmetleri sistemlerinden biri çok büyük bir gerilim altında kalacaktı. 

 



	

 

Patricia evsel atıkları toplamak için kapıdan kapıya tur atıyor. ‘Bizden-“voluntarios”- çok var, 
fakat hükümet bizi desteklemek için hiç birşey yapmıyor’. 

Ve Patricia el arabasıyla ve muazzam tecrübesiyle donanmış ancak kritik koruyucu ekipmandan 
yoksun biçimde her gün saatini sabah 05:30’a kurmaya devam ediyor. Bu kriz, Patricia’nın son 
13 yıldır boğuştuğu -ve listenin en başında kendisine bir gelir ve sosyal güvence, ücretli hastalık 
izni ve diğer çalışma haklarını sağlayacak olan şehir idaresiyle bir sözleşmenin bulunduğu- 
karşılanmayan ihtiyaçlarının aciliyetini derinleştirdi.  

Eldivenler ve maske gibi koruyucu ekipmanlar Patricia’yi tehlikeli atıklara karşı korumak için 
hep gerekliydi. Şimdi ise virüs bulaşmış atıklara temas edebileceğinden bu ekipmanlar daha da 
önemli hale geldi (Mexico City yönetimi bu kriz sırasında kayıtlı temizlik işçilerine bile 
koruyucu ekipman sağlamayı başaramadı).  

“Eczanelerde maske yok, el dezenfektanı bulunamıyor. İnsanların kendilerini koruma isteğini 
anlıyorum ancak bu ürünlerin kıtlığı bizim için çok kötü çünkü kendimizi ve ailemizi korumamız 
için gerekli şeyler burda yok’.  

Patricia koruyucu ekipmanlari kendisi tedarik etmek zorunda ve bunlarin bulunmasi her gecen 
gun zorlasiyor: ‘Eczanelerde maske yok, el dezenfektanı bulunamıyor. İnsanların kendilerini 
koruma isteğini anlıyorum ancak bu ürünlerin kıtlığı bizim için çok kötü çünkü kendimizi ve 
ailemizi korumamız için gerekli şeyler burda yok’. Sorunu ev yapımı maskeler ve kız kardeşinin 
ürettiği dezenfektanlarla çözmeye çalışıyor ve ellerini yıkamak için her gün kendi sabununu 
beraberinde işe götürüyor. 

Sosyal mesafe uyarılari yüzünden, daha az sayıda kişi dışarı çıkıp Patricia’ya hizmetleri için 
bahşiş veriyor ve giderlerinin arttığı bir dönemde gelirleri azalıyor.  

Patricia için bu kriz aynı zamanda yeni karşılaşılan başka türden zorluklara da yol açtı. Sosyal 
mesafe uyarıları yüzünden daha az sayıda kişi dışarı çıkıp Patricia’ya hizmetleri için bahşiş 
veriyor ve giderlerinin arttığı bir dönemde gelirleri azalıyor. Kızının okulunun kapanmasıyla 
Patricia, onun derslere online erişimini sağlamaya çalışıyor, fakat bunun için gerekli kaynakları 
yok, ‘Bunu sağlamak benim için zor çünkü bilgisayarımız yok ve telefonu da dersler için 
kullanamıyoruz, bir internet kafeye gitmemiz ve internet icin 30-40 peso (1,20-1,60 $) 
harcamamız gerekiyor ki şu anda bu para bende yok, çünkü ortada (bahşiş verecek)kimse yok’. 

Bkz: pandemi atık toplayıcılarını nasıl etkiliyor. 



	

Devlet ve özel sektör, COVID-19 krizi süresince ön saflardakı kayıt dışı işçileri korumak 
için harekete geçmeli 

Çalışanların aktarımlarının gösterdiği gibi, şirketler ve yönetimler, maliyet ve riskleri onları kâra 
geçiren ve kriz döneminde seçmenlerine temel hizmetleri sağlayan kayıt dışı işçilere yıkmaya 
devam ediyor. Kayıt dışı işçilerin temel hizmetleri sağlamaya devam ettiği yerlerde yönetimler 
ve özel sektör, kayıt dışı işçilerin örgütlerini acil durum müdahale planında değerli bir ortak 
olarak benimsemelidir- üyelerinin ihtiyaçlari ve bu ihtiyaçların hızlı ve yeterli düzeyde 
karşılanması için bu örgütlerle iletişim kurmalıdır. 

Kayıt dışı işçiler her zaman asliydi. Krizden önce de topluluklarına çok değerli katkılarda 
bulundular, şu anda da ciddi risk alarak aynı şeyi yapmaya devam ediyorlar ve bu krizin 
atlatılmasında kritik bir payları olacak. İşlerini güvenceli ve güvenli olarak yapabilmeleri onların 
ve örgütlerinin bahsedilen düzenlemelerle desteklenmesine bağlıdır: yeterli koruyucu ekipman, 
ıacil durum yardımlari gibi gelir destekleri, sosyal koruma ve kritik bir paydaş olarak kurumsal 
tanınma. Mevcut durum, asli işçilerle ilgili daha önceden alınmış olması gereken fakat 
alınmayan önlemlerin bir an önce alınması ve bu uygulamaların krizin durulmasından sonra da 
devam etmesi açısından hükümetler için bir fırsattır. 

Bkz: Kriz bilgilendirme ağımızdaki Kayıt dışı işçiler ve COVID-19 ile ilgili en son haberler ve 
bilgiler  

Fotograflar: Juan Arredondo/Getty Images Reportage (Photo Credit Required)  LIMA, PERU. J. 
Juana Corman Peréz safak vakti sokakta, reklam broşürlerini ayırıyor ve sıraya koyup 
gazetelerin içine ekliyor. 

Odak Şehirler ekibinin işbirliğiyle hazırlananan bu makale 
https://www.wiego.org/blog/informal-workers-frontlines-covid-19-providing-critical-services-
without-adequate-protections ‘den alınarak çevrilmiştir. 
 
 


