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Önsöz
Son y llarda sosyal haklar m z n bir bir budand na ahit oluyoruz.
„Reformlar“ olarak adland r lan bu geli meleri irdeledi imizde, bunlar n
ne tesadüf ne de geçici bir olay oldu unu görüyoruz. Bugün güncel olan
Hartz IV yasas n n hem bir geçmi i hem de bir gelece i var. En az ndan
2010 y l na kadar sosyal haklara kar bir sava aç ld , “Ajanda 2010“
„reform paketiyle“ ilan ediliyor. Bu paket “so uk sava ” döneminden
sonra tek kutuplu bir dünyada „Avrupa Birli inin“ yukardan a a ya
dayatt bir program.
Hartz yasalar , iddia edildi inin tersine, ne i sizli i ortadan kald rmak
ne de bütçe aç klar ndan dolay yap l yor. Sosyal s n flar n maddi
durumlar na ve i piyasas ndaki geli melere bak ld nda, bu yasalar n,
zengini daha zengin, fakiri daha fakir etti i otaya ç k yor. Nihai hedef,
kapitalizmin i ine gelmeyen toplumsal kesimleri, açl kla ba ba a
b rakmak. Böylece „sosyal devlet“ denen olgu art k geçmi te kalacak.
Üretimin devam için ihtiyaç duyulan i gücü de aç kalmaktansa, çok
ucuza çal maya boyun e ecek. Ve halklar soyulup askeri gücü
artt r lan bir Avrupa, dünyan n sömürülmesinden daha çok pay almak
için seferber olacak. Evet, bunlar içinizi daha çok karartmak için
yazm yoruz. Hepsi bir bir hayata geçecek gibi görünüyor … e er biz
susmaya devam edersek !!!
Bugünün ve yar n n nesillerini çok olumsuz yönde etkileyecek olan bu
„reformlar“ hakk nda yeterli bilgi sahibi olmam z gerekti i ortada. Bu
konularda kapsaml türkçe metin bildi imiz kadar yla yok. Onun için biz
bu bro ürle, insanlar m z bir yandan Hartz IV yasas hakk nda etrafl bir
biçimde bilgilendirmek isterken, öbür yandan da „sosyal k y mlara“ kar
kay ts z kalmay p tav r almalar na katk da bulunmak istiyoruz.
Umar z faydal bir bro ür sunduk. Ele tiri ve katk lar n z beklerken,
„gelece imizin hiç de öyle karanl k olmamas bizim elimizde“ oldu unu
vurgulamak isteriz.
2010 Reform Paketi ve Hartz IV Kar t Göçmenler Platformu
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Vorwort
Wir erleben wie in den letzten Jahren unsere sozialen Rechte unter
dem Begriff „Reformen“ -eins nach dem anderen- abgeschafft werden.
Wenn wir genau hinschauen, stellen wir fest, dass dieser Prozess
weder zufälliger noch vorübergehender Natur ist. Das aktuelle Gesetz,
„Hartz IV“, hat sowohl eine Vorgeschichte als auch eine
Nachgeschichte. So wird mit der „Agenda 2010“ den sozialen Rechten
zumindest bis zum Jahr 2010 ein Krieg angekündigt. Das ist das
Programm des Gebildes „Europäische Union“, das in der unipolaren
Welt nach Ende des „kalten Krieges“ von oben nach unten
durchgedrückt wird. Die Hartz-Gesetze sind im Gegensatz zu ihrer
Begründung, weder um die Arbeitslosigkeit zu beenden noch aufgrund
von Haushaltsdefiziten notwendig. Die finanzielle Situation sozialer
Schichten und die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt weist aber auf,
dass „die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden“.
Das Endziel ist, dass die für den Kapitalismus „Überflüssigen“ ihrem
Schicksal überlassen werden. Somit wird der „Sozialstaat“ der
Vergangenheit angehören. Und die noch benötigten Arbeitskräfte
werden, anstatt in erdrückender Armut leben zu müssen, sich dem
Niedriglohn beugen. Und Europa, dessen Bevölkerung ihrer sozialen
Rechte beraubt aber dafür um so mehr militärisch ausgerüstet wird,
wird sich einer Mobilisierung widmen, um mehr Anteile an der
Weltausbeutung zu ergattern. Diese Tatsachen und Prognosen zählen
wir nicht auf, um euch mehr Angst einzujagen als es eh geschieht. Aber
diese Entwicklung läuft wie vorgezeichnet … wenn wir dagegen nichts
unternehmen!!!
Es steht ausser Frage, dass wir uns über die Hartz-Gesetze, die
sowohl gegenwärtige als auch künftige Generationen hart betreffen, zu
informieren haben. Soweit uns bekannt, gibt es keine umfassenden
Texte zu diesem Thema in der türkischen Sprache. Daher wollen wir
die türkisch sprachige Bevölkerung einerseits informieren und
andererseits zu ihrer kritischen Haltung beitragen.
Plattform von MigrantInnen gegen Agenda 2010 und Hartz IV
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Ajanda 2010 Reform Paketi
Avrupa
2000: Lizbon

2000 y l n n Mart ay nda Avrupa Birli i’ne (AB)
üye 15 ülkenin devlet ba kanlar ve ba bakanlar
Lizbon’da Avrupa halklar n n kaderini belirleyecek
stratejik bir karar ald lar: Al nan karar tarihe
“Ajanda 2010” olarak geçti. “Avrupan n sosyal ve
ekonomik yenilenmesi” olarak da adland r lan bu
“reform paketinin” hedefi, AB’nin 2010 y l na kadar
“dünyan n en güçlü ve dinamik ekonomik bölge”
olmas olarak tan mlan r.
2002: Sevilla Bu hedefe nas l var laca AB devlet ba kanlar ve
ba bakanlar n n
2002
y l nda
Sevilla’da
kararla t rd klar bir programla belirledi. “So uk
sava ” döneminden sonra tek kutuplu bir dünyada
ne kadar sosyal hak varsa hepsinin bir bir ortadan
kald r lmas . Ve böylece Almanya, ngiltere,
Fransa, talya, Hollanda ve daha bir çok ülkede
• çal ma saat ve ücretlerinde,
• i ten at lma konusunda,
• i sizlik sigortas nda
• emeklilik konusunda,
• e itim ve sa l k dal nda,
• kazanç ve gelir vergisinde
i çi ve i sizlerin aleyhinde, i verenlerin lehinde
korkunç k s tlamalara gidiliyor. Bu kapsaml
k s tlamalar n yap l rken, askeri giderle art r l yor.
AB’nin en
Dünya pazar nda, giderek daha etkin olabilmek,
büyük güç
pazar n hem geni letilmesini hem de askeri olarak
olma emelleri korunmas n gerektirir. Uluslararas tekellerin
ulusu yok, fakat yine de bellerini, ç karlar n en iyi
koruyacak bir devlet veya devlet birli ine dayarlar.
Örnek olarak: uçak ve silahlanma dal nda dünya
piyasas nda rekabet eden iki büyük irketlerden
Boeing’in ç karlar Amerikan Birle ik Devletleri
(ABD) taraf ndan savunulurken, Airbus’un ç karlar
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AB Anayasa
Tasla

Almanya
2003: Berlin

Avrupa Birli i (AB) taraf ndan savunulur. Her iki
devlet birli i de irketlerine milyarlar de erinde
sipari
verirler ve birbirlerini haks z te vik
yapmakla suçlarlar.
Tek kutuplu dünyada, Avrupa dünya politikas nda
daha etkin olmak için askeri stratejik planlar n
devreye sokuyor. Bu süreçte güncelle en bir
konuda „Avrupa Anayasas “.
Avrupa Birli i Anayasa Tasla
üye ülkelerin
silahlanmalar n
ve
“askeri
yeteneklerini
iyile tirmelerini” zorunlu k l yor. Askeri donanmay
h zland racak bir „silahlanma acentas n n“ her
türlü parlamenter denetimden muaf tutulmas
öngörülüyor.
Tasla a
göre
Avrupa
parlamentosunun yaln zca bilgilendirme ve
dan ma hakk varken, as l emir verme yetkisi ülke
hükümetlerinin temsil edildi i Avrupa Konseyi’nde
bulunacak. Özellikle silahlanma irketlerinin i ine
gelen bu anayasa tasla n n AB-ülkesi halklar na
onaylat lmadan yürürlü e konmas planlan yor.

16 y ll k CDU/CSU/FDP-hükümetinden sonra
1998’de DGB’nin de kampanyalarla destekledi i
“yeni bir siyasi ç k ” beklentisi SPD ve Ye iller’in
olu turdu u
koalisyonla
sonuçland .
Sol
görünümlü bu partilerden olumlu beklentiler söz
konusu iken, k sa sürede as l kimlerin ç kar n
gözettikleri belli oldu. “Ajenda 2010” program
Almanya için Ba bakan Schröder taraf ndan 2003
y l nda ilan edildi. Riester, Hartz und Rürup gibi
isimlerin ba kanl n yapt komisyonlar n sosyal
k y m önerileri “reformlar” olarak yassalla t r ld .
Almanya gibi bir ülkede sosyal güvence sisteminin
alt üst edilmesini, kitlesel protestonun en alt
düzeyde
tutulmas yla
ba armak,
ancak
sosyaldemokrat önderli indeki bir iktidar n marifeti
olabilir. Sosyal olmayan reformlar n yak n
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zamanda en geni toplumsal kesimleri yoksulluk
ve i sizlikle ba ba a b rakaca n n bilincinde olan
sendika önderleri halen SPD’ye sad k tutumlar n
sürdürmeye devam ediyorlar.

Hartz I, II, III yasalar
Hartz kim?

Hartz ismi, hükümet taraf ndan olu turulan “reform
komisyonunun” ba kanl n yapm olan VW’nin
personel
efi Peter Hartz’dan geliyor. Bu
komisyonun
öngürdü ü
kapsaml
sosyal
k s tlamalar bugüne kadar Hartz I,II ve III yasalar
olarak gerçekle ti.
Hartz IV yasas na geçmeden önce, önceki Hartz
yasalar n özet olarak vermekle yetinece iz.
Federal
Alman
Parlamentosu
(Bundestag)

Sa l k

2004’ün ba ndan beri
yor.
•
.
• D
• Ev doktorunu ziyaret için -her üç ayda bir- 10
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•

zorunlulu u getirildi.

ek ödemeler yapmak zorunday z.
• Hastanede kalma ücreti, günlük 10 Euro oldu.
•
• Taksi ile, hastaneye ya da doktora gitme
yor.
•
’ünü,
hastanedeki tedavilerinde %15’ini üstlenmek
zorunda kal yorlar.
1 Temmuz 2005’ten itibaren takma di için brüt
gelirin %0,4 de erinde ek sigorta kesintisi
öngörülürken, hastal k paras
için yaln zca
çal an n kar layaca %0,5 oran nda kesintiler
yap lacak.

Çal anlar
tarifeli i
bar

omik, sosyal,
yorlar. „

“ iyiden iyiye ortadan kalk yor.

günleri
mesa
vergilendiriliyor.
(Kündigungsschutz)
yor.
Emekliler

•
ve malüller için, 60’tan 62’
• yeri emeklisi olanlar 2004’ün ba ndan beri
sa l k sigortas kesintisinin yar s yerine tümünü
kar lamakla 1,6 Milyar Euro kayba u ruyorlar.
•
enflasyona göre art r lmas durdurulacak.

10

• 1 Nisan 2005’den itibaren emekliler, bak m
sigortas kesintisinin tümünü ödemekle %0,85
bir kayba u rayacaklar.
•
2020’de
%20’ye,
2030’da
%
22’ye
yükseltilecektir.
• Emeklilik kasas na 45 sene aidat ödeyenler
azami
n, emeklilik

Yani gelecek nesillerin emekliliklerinde, mütevazi
, ancak ek sigorta
Gençler
sunan
ba lan

e itimi
, velilerinin para kasas na

konus

Hartz IV-yasas
Hartz IV nedir?
olu um
1 Ocak 2005’te yürürlü e girecek olan Hartz IV
hikayesi
yasas (Sosyal Güvenlik Yasas , SGB II)
SPD/Ye iller hükümeti ve ana muhalefetin
deste iyle
Federal
Almanya
Meclisinde
(Bundestag) karara ba lan p 9 Temmuz 2004’de
de Eyaletler Meclisinde (Bundesrat) onayland .
Hartz IV esas olarak imdiki sizlik yard m n n ve
sosyal yard m n yerine, sizlik paras II (Alg II)
gibi bir ödeme öngürmektedir. 1.1.2005 öncesi
al nan i sizlik paras ise yeni k s tlamalarla birlikte
i sizlik paras I (Alg I) diye adland r lacak. Sosyal
yard m ise sosyal para (Sg ) olarak isim de i tirip
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Formlar

Hartz IVdaireleri

Alg II kimlere
verilecek ?

günde 3 saatten fazla çal am yacak durumda
olan ki ilere veya Alg II alan birinin hane
bütçesine üye olan di er fertlere verilmesi
öngürülmektedir.
19 Temmuz’dan itibaren gönderilen 18 sayfal k
formlar n bir an önce içeriye verilmesi için kural
d bask c yöntemler uygulan yor. Formlar bir an
önce içeriye verme zorunlulu u kesinlikle yok.
31.12.2004’ye kadar zaman n z var! Ayr ca formel
bir ba vuru yap p, bütün di er form ve belgeleri
1.1.2005’ten sonra da içeriye verme hakk n z var.
Fakat, ödemelerde gecikmeler olabilir. Alg II
ba vurunuzu içeriye vermeniz için sizenle yap lan
randevuya, güvendi iniz birini beraberinizde
götürme hakk n z var. Hakk n zda imdiye kadar
ne gibi bilgilerin kaydedildi ini ö renmeniz için,
bilgi koruma yasas na göre (Datenschutzgesetz)
i acentalar na ba vuruda bulunabilirsiniz.
Eskide i sizlik yard m ,
ve çi Bulma Daireleri
olarak bilinen Arbeistamt taraf ndan, i sizlik
sigortas ndan ödenirdi. Alg II ise
ehir ve
belediyelere göre de i erek, yeni Çal ma
Acentalar
(Bundesagentur
für
Arbeit),
belediyelere ba l Sosyal Daireler (Sozialamt)
veya ikisinin ortak olu turdu u yeni kurulu lar
(Arbeitsgemeinschaften, Berlinde: Jobcenter)
taraf ndan vergilerden ödenecek.
Alg II’yi prensip olarak
• günde en az üç saat çal abilir durumda olan,
• yard ma muhtaç olan (Bedürftigkeit),
• Alg I’i alamayan,
• 15 ile 65 ya aras i sizler
alabilir. Alg II al c s n n hane bütçesindeki di er
fertleri’de çal abilir ve yard ma muhtaç ise Alg
II’nin temel ödene ini talep edebilirler, çal amaz
ise sosyal para alabilirler. Alg II ve sosyal paran n
verilip verilmemesi, ba vuran n ve onunla ayn
hane bütçesinden geçinen fertlerin formlarda
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Hane bütçesi
(Bedarfsgem
einschaft)

bildirdikleri mal-mülk, para serveti ve gelirlerine
ba l d r. Alg II için yap lacak ba vuru hane bütçesi
üyelerinin her biri taraf ndan da yap labilinir.
Hane bütçesi (Bedarfgemeinschaft, Haushalt),
geçimini ortak kar lad klar n bildiren fertlerden
olu makla beraber, as l olarak
• evli/veya olmayan ve ayn çat ya ad klar n
bildiren(!) çiftleri,
• onlar n velilerini,
• re it olan çocuklar n ve
• re it olmayan, fakat bekar ve geçimini kendi
sa layamayan çocuklar n
kapsar.
Fakat polisçe ayn
eve kay tl
ki ilerden
(Wohngemeinschaft”) her biri, di erlerinden
ba ms z tek ki ilik bir hane bütçesi gösterebilir.
Bu durumda di er kirac lar hakk nda hiç bir bilgi
verme zorunlulu u yoktur.
Hane bütçesinin gelir ve serveti üyelerinin
geçimini sa layabildi i sürece hiç bir yard m
verilmeyecek.

Alg II nas l hesaplan yor?
Temel ödenekler
Tek ba na
Tek ba na ya ayanlar:
ya ayanlar
• eski eyaletlerde 345 €
• yeni eyaletlerde 331 €
Çiftler

Çocuklar

Çiftler:
• eski eyaletlerde 622 €
• yeni eyaletlerde 596 €
• 14 ya ndan küçük: temel ödene in % 60’
• 14 ya ndan büyük: temel ödene in % 80’i

Para, gelir ve servet durumu
Muaf tutulan A a da s ralanan para, gelir ve servetlere
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para, gelir ve
servetler
(Freibetrag)

Muaf
tutulmayan
para, gelir ve
servetler

dokunulmayacak:
• Her bir ya için 200 €. Örnek: 40 ya nda bir
ba vuru sahibi, 8000 €’ya kadar paraya sahip
olabilir.
• Emeklilik dönemi için öngürelen paralar dahil
edildi inde, hem i siz hemde e i için ah s
ba na her bir ya için 200 € ek bir muafiyet
mevcuttur. Burada da azami miktar her e
ba na 13.000 €’dur. 01.01.1948’den önce
do anlar için muafiyet miktar her bir ya için
520 € olup en fazla 33.800 €’dur.
sigortan za
dokunulmas n
• Hayat
istemiyorsan z, 65 ya na kadar sigortadan hiç
bir ödenti alamayaca n za dair bir antla may
delil olarak göstermeniz yeterlidir! Bu delile göre
yine her bir ya için ek 200 € daha fazla paraya
dokunulmaz.
• Kendiniz kullanman z kayd yla ”uygun” bir
ta nmaz (konut) sahibi olabilirsiniz.
• Uygun bir araba sahibi olabilirsiniz.
• E itim ve bak m paralar na dokunulmaz.
Yukar da s ralanan para, gelir ve servete, belirtilen
miktar n (Freibetrag) üstünde sahipseniz Alg II’yi
alamay p, ancak bunlar tamamen harcad ktan
sonra tekrar Alg II’ye ba vurabilirsiniz.
Hane bütçesi üyelerinin a a da s ralanan gelir ve
servetleri hesaplanan Alg II’den bire bir kesintilere
yol açacak:
• i sizlik paras ,
• hastal k paras ,
• emeklilik maa ,
• çocuk yard m ,
• antik e yalar,
• alt n gibi de erli e yalar ve
• Alg II al n rken çal arak elde edilen brüt gelirin
yakla k %85 ile %90 aras nda de i en bir
oran
Alg II’yi hiç alamamaya veya kesintilere yol
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açabilecek servet ve gelirlerinizi bildirme
konusunda dikkatli olmak gerekiyor! Bildirilmesi
zorunlu bilgiler, Almanya d ndaki gelir ve mal
varl n da kapsamaktad r. Alg II’ye muhtaç
olmayan ve hane bütçenizde de yer almayan
birinin üzerine kay tl mal varl na dokunulamaz !

Ek ödentiler
konut ve
s nma
giderleri

Temel ödene e ek olarak, konut ve s nma
giderleri de „uygun“ görülürse ödenir. Bir konut
yerle im bölgesine göre ki i ba na 45 m² ve
bunun d nda her bir yeti kin için 15 m² ve çocuk
için 9 m² uygun kabul ediliyor. Ödenecek kira
yard m n n m² ba na, yöreye göre 4 ile 6 €
aras nda olaca tahmin ediliyor. Is nma için, tek
ki ilik bir hane bütçesine, yerle im bölgesine göre
40 ile 45 € aras nda, hane bütçesinin di er üyeleri
için ki i ba na 15.-€ ile -20.- € aras nda bir
yard m ödenebilir. Bu rakamlar yaln zca yakla k
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Fazla ihtiyaç
yard m

Sosyal
sigortalar

lk temel
ihtiyaç
yard m

Alg I’den Alg
II’ye geçenlere
ek yard m

rakamlar! Konut giderleri uygun görülmedi i
taktirde en geç 6 ay içinde ucuz ve „uygun“ bir eve
ta nmaya zorlanabilirsiniz. Yeni bir ev bulmak için
yeterince çaba sarf etti inizi ispatlarsan z, ev
buluna kadar, konut giderleriniz üstlenilir.
• Hamilelerin,
• Tek ba na çocuk yeti tirenlerin,
• Özürlülerin ve
• Özel beslenme ihtiyac olanlar n
fazla masraflar kar lanmaktad r.
Alg II’yi alanlar n hastal k ve bak m sigortas
üstlenilmektedir. Emeklilik sigortas primleri en az
miktar üzerinden de ödenmektedirler. Bu ayda 78
€ dur. Bununla ancak en dü ük emeklilik hakk
elde edilmektedir. Sosyal para alanlar genelde aile
fertleri üzerinden hastal k ve bak m sigortas na
dahildir.
• Kiyafet,
• evin temel e yalarla donanmas ve
• s n f gezileri için
ek yard mlar kasan n durumuna göre ba vuru
üzerine yap labilinir.
2005’ten itibaran Alg I olarak adland r lacak,
sizlik paras ndan Alg II’ye geçenlere daha önce
al nan Alg I ve konut paras ile ALG II aras ndaki
fark n belli bir oran ek yard m olarak verilir. Bir
sene boyunca fark n üçte ikisi ödenmekte olup, bu
miktar yaln z ya ayanlar için en fazla 160 € ve
e ler için ise 320 €’dur. Çocuk ba na azami 60 €
ödenmektedir. kinci y l bu ek yard m yar yar ya
azal yor ve sene sonunda bitiyor.

Di er önemli noktalar
Mümkün
Bilgi koruma yasas na göre (Datenschutzgesetz)
oldukça az
• Telefon numaras ,
bilgi verme
• Email adresi,
• Ev sahibinin/bürosunun isim ve adresi,
• Ev sahibinin/bürosunun konto numaras
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gibi bilgileri vermek zorunda de ilsiniz:
Ayr ca kira sözle mesi (Mietvertrag) yerine ev
sahibinin ödenen kirayla ilgili bir belgesi yeterli
say labilir.
Ev bask nlar Alg II için yapt n z ba vuruda verdi iniz bilgileri
ve sa l k
kontrol etmek için ev bask nlar n n gündeme
kontrolleri
gelmesi söz kounusu. Hiç kimseyi evinize alma
zorunlulu u olmad n bilmelisiniz! Temel ödenek
yard m talebinde bulundu unuz sürece 40-45 sene
öncesinde oldu u gibi, gerekti inde t bbi veya
pisikolojik
muayeneye
tabii
tutulmak
gibi
a a layac yöntemler yine gündemde.
Konto
Kontonuzun girdi ve ç kt lar bir sene öncesini
denetimi
kadar takip edilebiliniyor. Göstermeniz gereken
konto belgesinde (Kontoauszug) Alg II ba
vurusuyla alakas
olmad n
dü ündü ünüz
kay tlar karalayabilisiniz.
Nafaka
Nafaka ödemekle yükümlü bir ki i e er Alg II
al yorsa, art k nafakay ödemek zorunda de il,
çünkü ald Alg II yard m 730 €’ nun çok alt nda.
Bu durumda çocuklar na yaln z bakanlar (kad nlar n
oran %85, erkeklerin %15) nafakay belediye
gençlik dairelerinin nafaka ön ödeme kasas ndan
almaya çal acaklar. Bu kasalar ise genelikle en
fazla 6 sene ve çocu un 12. ya na kadar
ödeyebiliyorlar.
Ölümden
(imdi hesaba kat lmayan mal-mülk ve para
sonra bile
varl n za en geç ölümünüzden sonra el
gasp’a devam konulacak. Ölümünüzden sonra son 10 sene içinde
ald n z Alg II para miktar miras olarak b rakt n z
mal-mülk-para varl n zdan kesilecek.
hayat na
Her ne kadar Hart IV’ün i sizleri tekrar çal ma
at lma
sürecine kazand rma i levi oldu u iddia edilsede,
te vikleri
bu do rultudaki te vikler bir yandan k s tlan rken
k s tlan yor
öbür yandan da art k ”olabilir yard mlar” olarak
tan mlan yor, yani
hukuksal bir hak iddia
edilemiyor. Bütçede para var oldu u sürece
yap labilinecek te viklerin bir k sm unlar: mesleki
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Hukuki itiraz

e itim, ba ka bir yere ta nma yard m , i yeri
ararken olu an masraflara katk vb. Normal i sizlik
paras (Arbeitslosengeld I) alanlar ise te vikler
konusunda yasal hak sahibidirler.
Bütün bu kay plara kar
yapaca n z itiraz
(Widerspruch) veya açaca n z davalar n (Klage)
kay plar erteleme etkisi yok. Konuyla ilgili dava
sosyal mahkemelerde (Sozialgericht) aç lmas
gerekiyor.

Bask ve ceza
„Zumutbarkeit“:s „Zumutbarkeit“, yani katlan lmas mümkün, gibi
udan ucuz i
bask c yapt r mlarla art k herkesi çok ucuza
gücü
çal t rma ko ullar yarat l yor.
1-2 €’luk i çilerin piyasaya sürüldü ü ko ullarda
büyük-küçük
bütün
i letmelerin
bunlardan
faydalanma i tah kabaracak. Siemens, Daimler
Chrysler, Opel ve VW gibi dev irketler imdiden
mevcut i çilerine daha rahat göz da verebiliyor.
Çal an i çiler, i yerlerini kaybetmemek için, i
verenin her türlü dayatmas na katlanma e ilimi
gösteriyor. „
yerini kaybetme veya hiç i
bulamama korkusu“ insanlar sindiriyor. Hartz IV’ün
amaçlar ndan biri de insanlar sindirip teslim amak.
Hartz IV’ün as l i levi ya am n kendi i gücüyle
kazanma durumunda olan toplumsal kesimleri
sindirip, su’dan ucuz modern köleler haline
getirmektir.
Dayatma
Alg II veya sosyal para alan her ki i – a a da
belirtilen istisnalar hariç- yap lan her i teklifini sosyal sigortal olup olmad na bak lmaks z nücreti o bölgede ödenen ücretlerin (dikkat! tarifeli
ücretler kastedilmiyor !) %30 alt na dü müyorsa
kabul etmeye zorlanacak (Zumutbarkeit). Kabul
etmedi i taktirde, ald
Alg II yard m ad m ad m
s f ra indirilecek: Bir i teklifi red edildi inde üç ay
için büyüklerde, Alg II temel ödene inin %30'u, 25
kesilecektir. Bu üç ay içinde bir i teklifi tekrar red
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edildi i zaman, büyüklerde %30’luk bir kesinti daha
ay içinde,

stisnalar

1 €’luk i ler

Boyun
e meye
zorlanma

Teklif edilen bir i yeri çok uzaktaysa ta nmaya da
zorlanabilirsiniz.
Teklif edilen bir i in ücereti, o bölgede ödenen
ücretlerin %30 alt na dü üyorsa, yarg ya göre o i
adaba ayk r say l yor ve kabul edilmek zorunda
de il. Ayr ca tek ba na ya ay p 3 ya n alt nda
çocuklu olanlar veya bir akraban n bak m ndan
sorumlu olanlar, bir i teklifinin dayat lmas ndan
muaf tutulmaktad rlar.
ALG II veya Sosyal Para al nmaya devam edildi i
sürece saat ücreti 1.- €’luk i ler dayat lacak.
Ekonomi bakan Clement imdiden 600.000 tane 1
€’luk i yerinin müjdesini verdi. Hümanist geçinen
protestan ve katolik kiliseleri kendilerine ba l hay r
kurulu lar nda (ya l lar n ve çocuklar n bak m ,
sa l k ocaklar ve hastahane vs.) on binlerce 1-2
€’luk i yeri sunacaklar n aç klad lar.
hayat na girmek için te vik olanaklar
k s tlan rken, Hartz IV’ün kural ve yapt r mlar n
yükümlülük
olarak
içeren
bir
kontrata
(Eingliederungsvereinbarung”)
imza
atmaya
zorlanacaks n z. Aksi taktirde birinci a amada
alabilece iniz Alg II’den hemen %30 kesinti
yap lacak ve Alg I’den Alg II’ye geçmi olanlar n
ald ek yard m da kesilecek.

Hartz IV anayasa’ya ayk r
Federal idare mahkemesinde (BundesverwaltungsHartz IV
gericht) hakim olarak görev yapan Prof. Uwe Berlit
yasas
Hartz IV yasas n n bir çok noktas n Ayayasa’ya
Alman
(Grundgesetz, GG) ayk r buluyor:
Anayasa1. „Eingliederungsvereinbarung“ olarak adland r lan
s na ayk r
antla man n
zorla
imzalanmas
„antla ma
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özgürlü ü’ne” (Vertraggsfreiheit”, madde 2, GG) bir
nispetsiz müdahele te kil ediyor.
2. Bu antla ma biçimi, “sosyal devlet emrine”
(Sozialstaatsgebot”, madde 20, GG) ters dü üyor,
çünkü i sizler yapt r mlar tehdidi ile hukuken boyun
e meye zorlan yorlar.
3. 1-2,- €’luk i lerin dayat lmas , “zorla
çal t r lmay ”
yasaklayan
Anayasaya
(Zwangarbeit”, madde 12, GG) ayk r .
4. Yard mlar n miktar “ihtiyac kar lama ilkesini”
(Bedarfdeckungsprinzip)
çi niyor,
çünkü
bu
yard mlar yoksullu u önleyecek düzeyde de il.
5. Konut, s nma ve di er ek ödentilerin hangi
kriterlere göre “uygun” oldu unun bir kararname ile
belirlenmesi
“belirlilik
emrine”
ayk r
(Bestimmtheitsgebot, madde 80, GG).
Hartz IV, yaln z Alman Anayasas n n baz
maddeleri de il, insanca ya amay ifade eden bir
çok ulusal ve uluslar aras yasa ve antla maya da
ayk r (En ba ta Birle mi Milletler’in “Insan Haklar
Evrensel Beyannamesi”).

20

Hartz IV ve sonuçlar
Genel
Kaç ki i nas l
etkileniyor ?

Eski eyaletlerde i sizlik yard m n alanlar n %20’si,
yeni eyaletlerde ise %30’u Alg II veya sosyal para
alamayacak. Bunun nedeni, Alg II’de evlilik ve
benzeri ili kisi olanlar n gelirinin daha önceye
nazaran daha yo un bir
ekilde hesaba
kat lmas d r. sizlik yard m n n dü ürülmesinden
dolay , devlet 3,6 Milyar € tasaruf edecek. Berlin’de
460.000 ki inin Alg II ve sosyal para gibi yoksulluk
paras ile geçinmek zorunda kalacak. Hartz IV’ün
Berlin’de al m gücünün y lda 300 Milyon €’dan fazla
dü mesine neden olaca tahmin ediliyor.

Göçmen ve mülteciler nas l etkileniyor
Ayr mc
Hartz IV yasas , toplumun az nsanmayacak bir
piyasas
kesimini
yoksulu un
e i ine
getirirken,
göçmenlerin ve mültecilerin durumu bir kat daha
olumsuzla acak. Bilindi i gibi, Hartz IV yasas ,
birinci derecede, i siz olan ve sosyal yard m
alanlar etkiliyor. sizlik oran ve sosyal yard m
alma oran göçmen ve mülteciler aras nda kat kat
daha yüksek:
Berlin(2003/200):
• Berlin’de i sizlik oran %9 iken, „yabanc lar“
aras nda %12 (yakla k 53.000 ki i). Ba ka bir
ifadeyle i sizlerin %17,4’ü „yabanc “. Berlin’de
ya ayan çal abilir durumda olan Türkiyelilerin
%40’ i siz.
• Sosyal yard m alanlar n genel oran %7,6 iken,
“yabanc lar aras nda %16 (yakla k 71.000 ki i).
Ba ka bir ifade ile sosyal yard m alanlar n
%27,4’ü „yabanc “.
Almanya:
• Almanya genelinde i sizlik oran %9,9 iken,
istatistiklere halen „Ausländer“ olarak kaydedilen
insanlar aras ndaki i sizlik oran %25.
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Göçmen ve mülteciler, Almanlara nispeten, ek
olarak, almanca yetersizli i, çal ma yasa veya
s n rl çal ma izni, s n rl oturma müsadesi, i ve
meslek yeri ararken rkç yasal uygulama ve
ayr mc muamelelerle kar kar ya kalmaktad rlar.

Irkç yasal
uygulamalar

Çal ma yasa
olan göçmenler/mülteciler ve
AsylbLG’e tabii olan mülteciler -i sizlik paras
alm
alm s olsalar dahi- Alg II ödentisini
alamayacaklar. Hartz IV mültecilerin i sizlik
sigortalar na ödenen paralar n gasp ederken, u
anki sosyal yard mdan %30 daha az olan
mülteciler yard mana mahkum k l yor (AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz).
Ayr ca, sizlik yard m yerine Alg II alacak olan
göçmenlerin, süresiz oturma müsadesi alma
olanaklar kald r l yor. Sezon i çisi veya yurt
d nda antla mal (Werkvertrag) olarak getirilip
Almanya’da
çal m
„yabanc lar“
Alg
II
alamayacaklar.
Alg II’yi alma, alman vatanda l na geçme ve aile
fertlerini yan na getirmeyi olumsuz etkilerken, bu
yard m uzun süreli alma durumlar nda yurt d
eldilmeye’de yol açabilir.
Bir i in önce Almanlara verilmesi gibi rkç
uygulama bundan böyle daha da vahim sonuçlar
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Kültürel ve
ekonomik
etkenler

yaratacak. Çal ma Acentas taraf ndan sunulan
bir i
art k Almanlar taraf ndan da red
edilemiyece i için, bir göçmenin veya ilticac n n i
hayat na girmesi neredeyse imkans z olacak.
Bundan böyle, sadaka gibi verilecek Alg II’nin
neticede ödenecek miktar hesaplan rken, bütün
aile fertlerinin gelir ve servetlerinin daha çok
dikkate almas ndan göçmenler daha çok
etkilenecek, çünkü göçmenlerin hane bütçesine
dahil üye say s Almanlara nazaran daha çok.
Matematiksel olarak hesapland nda genel olarak
hane bütçesinin üye say s ne kadar az olursa ki i
ba na ödenecek Alg II miktar daha çok
olmaktad r.
Hartz IV, alman olsun, göçmen olsun, herkesin
biriktirdi i „servete“ göz dikerken, birinci ku ak
göçmenler aç s ndan durum daha da vahim. Ve
Bugün daha emekli olamad için Alg II’ye muhtaç
kalacak insanlar m z n onlarca y l al n terleriyle
biriktirdikleri
servet
i sizlik
paras
yerine
harcanacak.

„Reformlar n“ arkas na gizlenen emeller

Almanyan n ekonomik verileri
Küçük
ekonomik
büyümeye
kar n …

… al m
gücünde
dü ü var

sw adl sosyal-ekolojik ekonomi ara t rma
enstitüsünün 2004 yar y l raporuna göre,
Almanyan n ekonomik büyümesinde %1,75’lik bir
art
kaydediliyor. Bu art
a rl kla ihracat n
yükselmesine ba lan yor (bir önceki y la nazaran
%13,2’).
Çok az da olsa genel ekonomik büyümeye kar n
iç talepte ve yat r mlarda bir dü ü var. Bu
durumun, i çi ücretlerindeki dü ü ve di er yo un
sosyal kesintilere dayand
ortada. Çal ma
saatleri art r l rken, ücretler ya donduruluyor yada
dü ürülüyor. Bunun yan s ra noel ve izin paralar
kesiliyor. Yaln z çal anlar n gelir kay plar dikkate
al nd nda, al m gücünün bir önceki y la nazaran
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%2 azald
ortaya ç k yor. Emeklilikte yap lan
kesintiler, sa l k alan nda getirilen ek masraflar ve
i sizlik say s n n ula t
yüksek rakam dikkate
al nd nda, al m gücündeki dü ü ün daha da
yüksek oldu u anla l yor.
Bu e ilim Hartz IV ile daha yüksek bir ivmeyle
devam edecek. S rf Hartz IV nedeniyle (1,7 Milyon
ki i daha az veya hiç para alamayacak) 2005’ten
itibaren al m gücü milyarlarca Euro de erinde
kay ba u rayaca bekleniliyor.
Tüketimin %75 Tüketim talebinin üçte ikilik bir oran (kitle tüketimi
kitlelerin
ve devlet tüketiminin toplam ) insanlar n ücret ve
gelirine ba l
gelir durumu ile çok yak ndan ilgili.
ücretlerindeki dü ü ten dolay bu y l n ilk
yar s nda ücret vergisinde (Lohnsteuer) 3 Milyar
€’l k bir gerileme kaydedilirken, sat vergisinde
(Umsatzsteuer) 1 Milyar €’luk bir kay p var.
Yükselen
Büyük irketlerin karlar nda çok büyük art lar
karlar ve
kaydedilirken, devletin eline geçen kazanç
kaybolan
vergisinde (Gewinnsteuer) neredeyse hiç bir art
vergiler…
yok. SPD ve Ye illerin 2001 y l nda uygulamaya
ba lad klar vergi reformu sayesinde 2001 -2004
aras nda tam 101 Milyar € kazanç vergisi devlet
kasas na girmedi. Kazanç vergisi toplam vergilerin
ancak on da birini (1/10) te kil ediyor.
Yükselen
Almanya ihracat’ta dünya rekorunu korurken
karlar ve
yat r mlarda %0,7 bir dü ü var. hracata yol açan
gerileyen
d talep, tekeller taraf ndan mevcut kapasite ve
istihdam
üretkenli in bilgisayar sayesinde art r lmas ile
kar lan yor. Yani, ek d talepler kar s nda, yeni
i yerleri aç lm yor. Aksine, mevcut i çilerin
ücretleri art r lmadan hem daha fazla çal malar
dayat l yor hemde ç k lar veriliyor. 2000 y l ndan
bu yana i letmelerin yat r mlar y ldan y la
dü erken, karlar hep yükselmi tir. Federal
istatistik dairesinin verilerine göre, i letme ve
varl k
gelirleri
(Unternehmensund
Vermögenseinkommen) 2004 y l n n ikinci üç ayl k
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periodunda önceki senenin ikinci üç ayl k
perioduna nispeten %20,7 artm t r.
Siemens bu y l n ilk dokuz ay nda, vergiler
ç kar ld ktan sonra, bir önceki senenin kar
rekorunu %60 bir art la k rarken, DaimlerChrysler
2004 y l n n yar s nda kar n üç kat na ç kard .
Alman borsa endeksine (DAX) ba l 30 irketin
karlar nda 2004 y l nda %54, 2005’te ise 22 %
oran nda art bekleniyor. RWE ve E.on gibi enerji
irketleri petrol, elektrik ve gaz’a getirdikleri
zamdan dolay kar üstüne kar kat yorlar. EADS
adl hava ve silahlanma irketi net kar n 2004
y l n n ilk yar s nda %119 art rd .
Ucuzla an i gücü
Yeni i yerleri Büyük irketlerin karlar nda kriz’in k’s bile yokken
yerine ucuzpazar s k nt s ndan dolay kar artt rman n tek yolu
la t r lan i
personel masraflar n indirmekte görülüyor: Yani,
gücü
ücretleri dondurmak veya dü ürmek, çal ma
saatlerini kar l ks z art rmak vb.. DaimlerChrysler
500 Milyon €’luk personel tasarruf paketini
sendikalara kabul ettirerek, di er irketlerin de
bunu örnek almalar n n zeminini yaratt . Daralan
dünya pazar nda kar etmenin neoliberal çözüm
yolu, üretim masraflar n n dü ürülmesinde,
özellikle de i
gücünün ucuzla t r lmas nda
görülüyor. Hartz IV yasas n n isim babas VW’nin
personel
efi Peter Hartz VW’nin bat
Almanya’daki fabrikalar nda çal an i çilerin
maa lar n iki sene dondurmak ve 2011 y l na
kadar personel masraflar n %30 indirmek istiyor.
Neredeyse tek kayg s „i yerlerini korumak“ olan
sendika yönetimleri bu tür dayatmalara buyun
e me e ilimi gösteriyor. Görülüyorki, her tarafta
kriz havas estirilirken sermaye’de kriz yerine
bayram havas ya an yor. Görülüyorki, Hartz
IV’ün i sizli i yar ya indirmek gibi bir hedefinin
oldu u, demagojiden ba ka bir ey de il, çünkü
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i sizli i ortadan kald rmak gibi bir dertleri yok.
Aksine i sizlik ne kadar çok olursa, dayatma
güçleri de o kadar fazla olur.
Çal nan Milyarlar
Kasalar
„Reformlar “ kamuoyuna kabul ettirmenin bir
bo mu?
yöntemi de, devlet , sosyal ve sa l k sigorta
kasalar n n bo oldu u yalan n medyada aral ks z
i lemek. Milyarlar n kimin cebine aktar ld
hep
gizli tutulur. A a da, sosyal kesintilerin arkas nda
yatan sosyal soygunun bir bölümünü verilerle
aktarmak istiyoruz.
Çal nan
1999’da
NATO’nun
Yugoslavya’ya
kar
Milyarlar
sald r s na kat lmakla beraber, ba ka ülkere’de
askeri müdaheler yapma haz rl nda bulunan
Almanya, 6 sene içinde ülke d
askeri giderleri
1,8 Milyar €’ya ç kararak 10 kat artt rm oldu.
2020 y l na kadar 7,5 Milyar € silahlanma için
harcama yap laca planlan yor. Alman ordusuna
(Bundeswehr) 2004 y l nda ayr lan bütçe 24,4
Milyar €.
Vergi ödeyenler birli inin (Bund der Steuerzahler)
yapt
incelemeye göre 2004 y l nda vergilerden
toplam 30 Milyar € harcama gereksiz yap lm .
2000 y l ndan beri irketlerden y l ba na ortalama
25 Milyar € kazanç vergisi eksik al n yor.
80 Milyonluk Almanya nufüsunun 1 Milyon’dan az
toplam para servetinin %70’ini (2900 Milyar €)
elinde bulunduruyor.
“Laik“ geçinen Alman devleti, 500 Milyar servete
sahip protestan ve katolik kilisesine, y lda 14
Milyar yard m yap yor (Bu rakama, kilise vergisi ve
kiliselere ba l sosyal kurulu lara ayr lan para
dahil de il!).

Ne Yapmal ?
siz kalmak,
siz kalmak, yard ma muhtaç olmak, asalakl k
yard ma muhtaç de il sosyal ko ullar n bir sonucudur.
olmak ne kader As l asalak olanlar:
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• Zengin bir az nl k ve onlar n ç karlar için
sat lm parti ve politikac lard r.
• Karlar n art rmak için insanlar daha çok
çal t r p daha az ücret verenlerdir.
• Milyarlarca vergiyi polise, orduya, silahlanmaya
ve sava a harcayanlard r.
• Milyarlarca vergiyi toplumun yarar na olmayan
prestij objelerine harcayanlard r.
• Milyarlarca vergiyi kaç ranlard r.
• Üçüncü dünya ülkelerini ya malay p ceplerini
dolduranlard r.
Bu soygun, talan ve yalana dayal düzenin kimin
ç kar na i ledi ini görmeyip, i sizlik ve sosyal
yard m
alan
insanlar
asalak
olarak
de erlendirmek çok yayg n bir dü ünce. Bu bak
aç s , s rf ba kalar n “küçümseme” psikolojisiyle
aç klanamaz. Medyada çok yo un bir biçimde
i lenen bu anlay , ayn “kaderi” payla an
insanlar kar kar ya getirmesiyle, düzenden
ç kar olanlar n i ine geliyor. Yani bir nevi “bölyönet” oyunu halen çok etkili oluyor. (ansöliye
Schröder yard ma muhtaç insanlar ,“devleti
yolanlar”
olarak
suçlarken,
yine
hedef
a artmaya çal yor.
Ortak duygu
Olumsuz
gidi at n
sorumlulu unu,
yak n
çevremizde
eme iyle
geçinmek
isteyen
insanlarda
aramayal m.
Yar n
daha
da
zorla acak günleri önlemenin yolu, ayn zorluklar
payla an/veya payla acak insanlarla birlikte as l
sorumlulara kar
ortak duygu, tav rlar ve
poltikalar geli tirmekten geçer. Herkesin insanca
ya ama ko ullar na sahip olmas n savunmak en
do al ve onurlu bir tutumdur.
Herkese
nsanca ya amak, en az ndan u kriterlerin
insanca ya ama yerine gelmesi ile ba lar:
hakk
• yoksul kalmamak
• istedi i mesle i ö renme ve icra etme hakk
• seyahat özgürlü ü
nede
asalakl kt r!
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Herkesin
insanca
ya amas
mümkün!

• yerle im bölgesi ve konut seçme özgürlü ü
• sosyal-kültürel ya amda yer alma hakk
• Eme iyle kazand serveti koruma hakk
• daha az çal sma- daha çok bo vakit
• herkese çal ma olanaklar sunma
Bütün bu hak ve özgürlükler, ka t üzerinde
verilebilir. Nitekim, Alman anayasas nda bir çok
hak ve özgürlükler yer almaktad r. Burjuva
hukukunda bir çok „özgürlükler“ var, ama bu
ço unluk için aç kalma „özgürlü ü“ anlam na da
geliyor. Fakat önemli olan, hak ve özgürlükleri –
kimseye fazla görmeden- hayat’a geçirebilmenin
maddi olanaklar na da sahip olmak. Bu
gerçekle emez bir hayal de il !
Almanya’daki mevcut zenginlik ve üretim
kapasitesi -kapitalist ko ullarda dahi- hiç
kimsenin i siz kalmay p –veya bir k sm n n
rotasyon sistemiyle çal mamas durumunda bileuygun ücretle çok az çal mas sonucu, maddi
s k nt n n çekilmedi i bir ya am standard n
sa layacak güçte. Ancak, bunun az da olsa
gerçekle mesi için asgari
artlar n yerine
getirilmesini gerektirir:
• irketlerin sürekli daha fazla kar h rs
frenlenmesi
• irketlerin karlar , zenginlerin servetleri daha
çok vergilendirilmeli
bütçesinden,
sosyal
ve
sa l k
• Devlet
sigortalar ndan sosyal yarar olmayan hiç bir
harcama – en ba ta silahlanma- yap lmamal
• Ayn ücrete daha az çal arak herkese i
olana sunulmal
Yukar da say lan asalaklar n ve haybeye
harcamalar n
bir
an
olmad n
dü ündü ümüzde, inan nki hiç kimsenin i siz
kalmay p, herkesin çok az çal arak yaratt
de erler, toplumun insanca ya amas na yeterde
artar!
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Sorunlar m z
hep birlikte
seslendirelim

Böl-yönet
oyununa
gelmeyelim

Yukar da krokisi çizilen „insanca ya am n“ hayata
geçirilmesi, mevcut hiç bir parti taraf ndan
planlanm yor. Bizi, bizden ba ka kimse temsil
edip hakk m z savunamaz. „A lamayana meme
verilmez“ ata sözünden hareketle art k sesimizi
toplu halde ç karmaya ba lamal y z.
Ba ta en yak n çevremizde, kahvelerde, i
yerlerinde, mahallerde ve okullarda, yani hayat n
her alan nda, sosyal adaletsizli i sohbet ve
tart ma konusu yapmal y z. Herkesin kendi
durumunun en iyi çözümü için, bireysel
giri imlerde bulunmas do alsa da, sorunun
toplumsal boyutlu bir sorun oldu u göz ard
edilmemeli.
Yap lan sald r lar en güçsüz kesimlere yönelerek
ba l yor ve s rayla herkesi buluyor. 1993’te
mültecilerin sosyal haklar %30 dü ürülürken,
di er kesimlerden pek fazla itiraz gelmedi. Ama
daha o gün biliniyorduki, hep birlikte ses
ç kar lmay nca ba ka kesimlere de s ra gelecek.
Ba kalar na
yap lan
bir
sald r ya
kar
gelmeyenler s ra kendilerine gelince yaln z
kalabiliyor. Ama art k bölünme ve tek tek
yönetilme oyununa gelinmemeli.
Bu gidi ata kar duyulan üzüntü, öfke ve tepkiler
ortak hareket etmeye, ses ç karan eylemliliklere
i sürece, bugüne kadar elde edilen
n bir bir yok edilmesi devam eder.
-Grüne),
muhaletiyle (CDU/CSU/FDP) üzerimize üzerimize
gelmektedir.
Sosyal haklar ve insanca ya amaya yönelik
sald r lara kar ba ar l olman n bir yoluda, bizi
genç-yabanc diye

Ancak güçlü bir enternasyonal nitelikli sosyal
direni hareketi geli tirebilirsek, sahte reformlara
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