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ÖZ
Küresel çaptaki Covid-19 salgını 

ile mücadele kapsamında alınan 
önlemler hem uluslararası göçü 
hem de göçmen işçileri derinden et-
kilemiştir. Bu çalışmada Covid-19 
salgınının göçmen işçilere etkisi ve 
Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO)’nun yaklaşımı incelenmiştir. 
Konu, mevcut raporlar, araştırmalar 
ve uluslararası kuruluşların sözleş-
meleri çerçevesinde göçmen işçi 
kavramının tanımı, ILO’nun göçmen 
işçilere ilişkin düzenlemeleri, Covid- 
19 salgınının göçmen işçilere etkisi 
ile ILO’nun süreçteki yaklaşımları 
başlıkları altında ele alınmaktadır. 
Covid-19 salgınınından başta mev-
simlik göçmen işçiler olmak üzere 
kısa süreli kalma niyetiyle giden 
göçmen işçiler ile düzensiz göçmen 
işçilerin orantısız şekilde etkilendiği 
sonucuna varılmıştır. ILO süreçte 

ulusal ve bölgesel odaklı çalışmaları 
ile iyi politika uygulamalarının pay-
laşılması, mevcut durumu ortaya 
konması ve öneri geliştirme konu-
sunda etkili olsa da söz konusu 
önerilerin ve iyi politika uygulama-
larının yaygınlaştırılmasında etki-
sinin sınırlı olduğu değerlendiril-
mektedir.

Anahtar Kelimeler: Göçmen İşçi, 
Uluslararası Göç, Covid-19 Salgını 
(Corona), Uluslararası Çalışma Ör-
gütü (ILO)

MIGRANT WORKERS DURING 
COVID-19 PANDEMIC AND THE 
APPROACH OF THE 
INTERNATIONAL LABOR 
ORGANIZATION

ABSTRACT
The measures taken in the fight 

against the Covid-19 pandemic 
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spread had a deep impact on both 
the international migration and mi-
grant workers. This study examines 
the impact of the Covid-19 pandem-
ic on the migrant workers and the 
approach of the International Labor 
Organization (ILO). The issue has 
been dealt through the analysis of 
the recent reports, researches and 
the conventions of the international 
organizations under the titles of the 
definition of the concept of migrant 
workers, the instruments of the ILO 
on the migrant workers, the impact 
of the Covid-19 pandemic on the 
migrant workers and the ILO’s ap-
proach in this process. It has been 
concluded that the pandemic spread 
had disproportionately influenced 
the temporary migrant workers es-
pecially seasonal migrant workers 
and irregular migrant workers. In 
addition to this it is argued that, al-
though ILO illustrated the situation 
and contribute to formulate policy 
suggestions by sharing best policy 
practices, conducting researches 
and making analysis at the national 
and regional level, it has a limited 
impact on their implementation.

Keywords: Migrant Worker, In-
ternational Migration, Covid-19 
Pandemic Spread (Corona Virus), In-
ternational Labor Organization 
(ILO).

GIRIŞ
Başlangıcı ile ilgili tartışmalar 

sürse de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 
Covid-191 salgınında ilk vakanın 
1 Dünya Sağlık Örgütü, 11 Şubat 2020 tarihinde yeni 

Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentin-
de görüldüğünü ve sonrasında kısa 
sürede tüm dünyaya yayıldığını be-
lirtmektedir. DSÖ  tarafından 11 Mart 
2020 tarihinde yapılan açıklamada 
Covid-19  “pandemi” olarak nitelen-
dirilmiş ve virüsün küresel çapta 
kamu sağlığını tehdit ettiği ortaya 
konmuştur (DSÖ, 2020). Ülkelerin 
salgına verdikleri ilk tepki sınırlarını 
kapatmak ya da yeni yöntemlerle 
sınır geçişlerini kısıtlamak olmuş-
tur. Öncelikle uluslararası göç dur-
durularak salgın kontrol altına alın-
mak istenmiştir.2 Ardından 
ülkelerin aldığı önlemler devreye 
girmiştir. Salgın ve alınan önlemler, 
ekonominin yanı sıra işçilerin sağlı-
ğını ve iş güvenliğini de etkilemek-
tedir. Uluslararası Çalışma Örgü-
tü’nün (ILO) Covid-19 salgınının 
emek piyasasına etkisine ilişkin son 
analizine göre, salgından en fazla 
15-28 yaş aralığında gençler, özel-
likle de göçmenlerin de dahil olduğu 
dezavantajlı gruplar etkilenmekte-
dir (ILO, 2020b). Ulusal önlemler ve 
üretilen ulusal politikaların hedef 
kitlesinde ise göçmen işçiler önce-
likli değerlendirilmemektedir. Ulus-
lararası Çalışma Örgütü (ILO), salgı-
nın göçmen işçilere yönelik etkisine 
ilişkin yaklaşımı ile en etkili aktör-
lerden biri olarak öne çıkmaktadır.  

Bu makale, Covid-19 salgınının 
göçmen işçilere etkisini ve ILO’nun 
konuya yaklaşımını ele almaktadır. 

koronavirüs hastalığını Covid-19 olarak adlandırmış-
tır. Bu nedenle makalenin kalanında salgın, Covid-19 
olarak adlandırılmaktadır.
2  Nisan ayı verilerine göre 167 ülke sınırlarını tamamen ya 
da kısmi olarak kapatmıştır (UNHCR, 2020).
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Makalede ilk olarak göçmen işçi 
kavramının tanımına ilişkin yakla-
şımlar ortaya konacaktır. İkinci bö-
lümde ise, ILO’nun göçmen işçilere 
yaklaşımı, ilgili sözleşme ve tavsiye 
kararları ile açıklanmaktadır. Üçün-
cü bölümde Covid-19 salgınının 
göçmen işçilere etkisi son veriler ve 
raporlar ışığında incelenmiştir. Dör-
düncü bölümde ise ILO tarafından 
yapılan açıklama, bilgi notu ve de-
ğerlendirmeler incelenerek, ILO’nun 
konuya yaklaşımı tartışılmaktadır. 
Makalede, hukuki düzenlemeler 
nedeniyle özellikle kısa süre kalma 
niyetiyle gelen göçmen işçiler ile 
düzensiz göçmen işçilerin daha de-
zavantajlı olduğu ve salgından daha 
fazla etkilendiği sonucuna varıl-
maktadır. Bu iki gruba ilişkin ulus-
larararası düzenlemelerdeki sınırlı-
lıklar, onların uluslararası göçmen 
işçi haklarından sınırlı şekilde ya-
rarlanmasına neden olmaktadır. 
Süreçte ILO’nun ulusal ve bölgesel 
seviyede yaklaşım benimsediği 
proje ve araştırmalarla öneriler ge-
liştirdiği sonucuna varılmıştır. 

1. GÖÇMEN IŞÇI KAVRAMININ 
TANIMINA ILIŞKIN TARTIŞMA-
LAR
Göçmen işçi kavramı, Tüm Göç-

men İşçiler ve Aile Fertlerinin Ko-
runmasına Dair Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi’nin ikinci maddesinde 
şu şekilde tanımlanmaktadır: “…va-
tandaşlık bağı ile bağlı olmadığı bir 
Devlette ücret ödenen bir faaliyette 
çalıştırılacak, çalıştırılmakta olan 
veya çalıştırılmış olan bir kişi”. Kav-

ram, yayınlarda kişinin kalış süresi-
ne ilişkin hukuki statüsü ve ülkede-
ki hukuki durumuna göre farklı 
şekilde tasnif edilmekte ve tanım-
lanmaktadır. İlk ayrım, kişinin farklı 
bir ülkeye çalışmak için kalma sü-
resine ilişkin niyeti ve/veya oturum 
izni türüne göre yapılmaktadır: 
uzun süreli ve kısa süreli göçmen 
işçi. Uzun süreli kalma niyetinde 
olan göçmen işçiler hukuki olarak 
daha fazla koşulu yerine getirmek-
te, uzun süreli oturum izni almakta 
ve daha fazla hak elde etmektedir. 
İkinci grupta yer alan göçmen işçiler 
ise –sınır işçisi, mevsimlik işçi,3 be-
lirli bir iş için istihdam edilen işçi– 
genellikle süreli çalışma izni alabil-
mekte, oturum izinleri çalışma 
sürelerine bağlı olmakta ve sadece 
belirli sektörlerde çalışabilmekte-
dir. Sahip oldukları sınırlı haklar ile 
sosyal güvenlik ve sağlık olanakla-
rına sınırlı erişimleri geçici işçilerin 
emek piyasasındaki olumsuzluk-
lardan daha derinden etkilenmesi-
ne yol açmaktadır. 

İkinci tasnif ise düzenli ve dü-
zensiz göçmen işçiler arasındadır. 
Bu ayrım, Tüm Göçmen İşçilerin ve 
Aile Fertlerinin Korunmasına Dair 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Mad-
de 5’te şu şekilde ifade edilmektedir: 
Göçmen işçiye, “istihdam sağlayan 
devlete, o devletin kanunları ve o 

3  BM Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Hakları-
nın Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Madde 
2/2’de, “sınır işçisi” kavramı, “komşu bir Devlette mu-
tad ikametgâhını muhafaza eden ve normal olarak her 
gün veya en az haftada bir kez normal ikametgâhına 
dönen kişi” şeklinde;  “mevsimlik işçi" kavramı ise, 
“niteliği gereği mevsimsel şartlara bağımlı olan ve sa-
dece yılın bir kısmında yapılabilen işi yapan bir göç-
men işçi”¸
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devletin taraf olduğu uluslararası 
anlaşmalar uyarınca, girmek, otur-
mak ve kazanç getirici bir faaliyette 
bulunmak üzere izin verilmişse”, o 
işçi, kayıtlı ve düzenlidir. İzin veril-
memişse ve öngörülen şartlara uy-
muyorsa, kayıtsız ve düzensizdir. 
Göçmen işçinin istihdam sağlayan 
devletin kanunlarını yerine getir-
mediği takdirde sonradan da dü-
zensiz göçmen işçi olabilmektedir. 
Tahminlere göre tüm göçmenlerin 
yüzde 20’si düzensizdir (Birleşmiş 
Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler 
Departmanı, 2018).

 İlgili sözleşme, göçmen işçi hak-
ları alanında önemli bir belge olarak 
değerlendirilmektedir. Zira sözleş-
me, düzensiz göçmenlere de düzenli 
göçmen işçiler kadar olmasa da ge-
niş haklar tanımlamaktadır.4  Ayrıca 
düzensiz göçmen işçileri de göçmen 
işçi kavramı altında ele alması bakı-
mından önemlidir. Bu çalışmada, 
BM’nin Tüm Göçmen İşçilerin ve 
Aile Fertlerinin Korunmasına Dair 
Uluslararası Sözleşmesi’nin göçmen 
işçi yaklaşımından hareketle dü-
zensiz göçen işçiler de göçmen işçi 
kavramı içerisinde değerlendiril-
mektedir. Söz konusu yaklaşım bir 
sonraki bölümde ele alıancak 
ILO’nun göçmenlere ilişkin belgele-
rinden esinlenilerek ortaya konmuş 
ve ILO’nun haklar temelli yaklaşı-
mını genişleterek tek bir belgede 
daha bütüncül şekilde ele almakta-
dır. 

4  Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının 
Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme’de Bölüm 
IV’te sadece düzenli göçmen işçilere tanınan haklar yer 
almaktadır.

2. ULUSLARARASI ÇALIŞMA 
ÖRGÜTÜ’NÜN GÖÇMEN IŞÇILE-
RE YÖNELIK DÜZENLEMELERI
ILO’nun kuruluşundan itibaren 

göçmen işçiler gündeminde yer al-
mıştır. 1919 tarihli anayasa taslağı-
nın dibacesinde göçmen işçilerin 
yaşam ve çalışma koşullarına iliş-
kin kaygılar açıkça ifade edilmiştir 
(Hasenau, 1991, s. 688). Aksi belirtil-
mediği sürece ILO sözleşme ve tav-
siyeleri göçmen işçiler için de ge-
çerlidir. Bu çerçevede ILO genel 
olarak göçmen işçiler ile yerel işçiler 
arasında ayrım yapmayan bir yak-
laşım sergilemektedir.5 Ancak 
ILO’nun göçmen işçiler ile doğrudan 
ilgili iki dokümanı 97 sayılı İstihdam 
Amacıyla Göç (Revize 1949) Sözleş-
mesi ve ilgili Tavsiye Kararı (No. 86) 
ile 143 sayılı Göçmen İşçiler (Ek Hü-
kümler 1975) Sözleşmesi ve ilgili 
Tavsiye Kararı (No. 151). 97 sayılı ILO 
Sözleşmesi temelde düzenli statü-
deki göçmenlere yönelik haklar ile 
ilgilidir. Göçmen işçilerin ülkelerin-
den ayrılmaları, seyahatleri, göç 
alan ülkeye kabulleri, işe alım ve ça-
lışma koşulları Sözleşme ve ekle-
rinde ele alınmaktadır. Sözleşme, 
işe alım ve istihdam ile ilgili alanlar-
da göçmen işçilere ilk kez eşit mua-
mele sağlamak için önlemler içer-
mesi bakımından önemlidir (Ruhs, 
2013: 14). 

143 sayılı ILO Sözleşmesi 1975 yı-
lında petrol krizinin gölgesinde, dü-
zensiz göçe ilişkin kaygıların arttığı 

5  ILO’nun 111 sayılı Ayrımcılık Sözleşmesi, göçmen işçiler-
le vatandaşlar arasında ülkelere ulusal mevzuat aksini be-
lirtmediği sürece farklı muameleye izin vermektedir.
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bir dönemde imzalanmıştır. Anlaş-
manın birinci bölümü düzensiz gö-
çün önlenmesi ve düzensiz göç-
menlere yönelik uygulamalara 
ilişkin hükümleri içermektedir (Er-
doğdu, 2013). Düzensiz göçmen işçi-
lere sınırlı da olsa haklar tanımlan-
maktadır. Sözleşmenin ikinci 
bölümünde ise düzenli göçmen işçi-
lere eşit muamelenin yanı sıra bir 
çok alanda fırsat eşitliği de sunul-
maktadır. Haklardaki bu genişleme 
Sözleşmeye taraf ülke sayısının sı-
nırlı olmasına neden olmaktadır.6 
ILO ‘nun 97 ve 143 sayılı sözleşmele-
ri, BM’nin Tüm Göçmen İşçiler ve 
Aile Fertlerinin Korunmasına Dair 
Uluslararası Sözleşmesi’nin ilham 
kaynağı olarak değerlendirilmekte-
dir (Ruhs, 2013: 15).

3. COVID-19 SALGINININ GÖÇ-
MEN IŞÇILERE ETKISI
Dünya Bankası tarafından ya-

yımlanan raporda, 270 milyondan 
fazla kişinin doğduğu ülke dışında 
yaşadığı ve 620 milyar dolardan faz-
la işçi dövizini anavatanlarına gön-
derdikleri ifade edilmektedir. Rapor 
aynı zamanda Covid-19 vakalarının 
yüzde 90’ının Çin hariç yirmi ülkede 
yaşandığını, bu ülkelerin dünyadaki 
göçmen nüfusunun yüzde 50’sine 
ev sahipliği yaptığını ve işçi dövizle-
rinin yüzde 55’inin bu ülkelerden 
gönderildiğini ortaya koymaktadır 
(Moroz, Shrestha, & Testaver, 2020: 
1-3). Göçmen işçilerin, yoğun olarak 

6  Mayıs 2020 itibarıyla 143 sayılı ILO Sözleşmesi 25 ülke 
tarafından onaylanırken, 97 sayılı Sözleşme 50 ğlke tara-
fından onaylanmıştır.

çalıştığı sektörler de dikkate alındı-
ğında, Covid-19 salgınından ekono-
mik olarak orantısız şekilde etki-
lendiği tahmin edilmektedir. 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ör-
gütü (OECD) ülkelerinde salgından 
en çok etkilenen sektörlerde çalı-
şan işçilerin yaklaşık yüzde 30’unu 
göçmenlerin oluşturduğu ifade edil-
mektedir (BM, 2020: 8). Dünya Ban-
kası, düşük ve orta gelirli ülkelere 
işçi dövizi akışının bu yıl geçen yıla 
göre yüzde 20 azalacağını öngör-
mektedir (Chishti & Bolter, 2020).

Göçmen işçiler, genellikle “3-D” 
olarak kısaltılan ve yerli işçilerin il-
gisini çekmeyen pis (dirty), tehlikeli 
(dangerous) ve nitelik gerektirme-
yen (demeaning) işlerde çalışmak-
tadır. Bu durum düşük ücretlerle 
yüksek verimlilik sağlayarak reka-
bet gücünü arttırma çabasının ucuz 
ve niteliksiz işçi talebi yaratmasın-
dan kaynaklandığı değerlendiril-
mektedir (Taran, 2009: 152). İşçilerin 
yasal statüler/sahip oldukları hak-
lar ile işçi sağlığı ve iş güvenliğine 
erişimlerinin doğru orantılı olması, 
göçmen işçilerin emek piyasasında 
dezavantajlı grupta yer almasına yol 
açmaktadır. Civan ve Gökalp (2011: 
147-148) göçmen işçilerin farklı ül-
kelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanında birçok sorunla karşı karşı-
ya kaldığını ortaya koymaktadır.

Salgın, göçmen işçiler içerisinde 
de bazı grupları daha derinden etki-
lemektedir. Bu çerçevede, daha de-
zavantajlı durumdaki özellikle kısa 
süreli oturma iznine sahip göçmen 
işçiler ile düzensiz statüdeki göç-
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men işçiler için Covid-19 salgınının 
sonuçları daha büyük olmaktadır. 
Bu durum, iki grubun da kalabalık 
ortamlarda çalışma ve yaşaması, 
salgında toplumun sağlıklı, tok ve 
güvende olmasını sağlamak için ön 
saflardaki işlerde çalıştırılmaları, 
sağlık hizmetlerine erişimde daha 
fazla sorunla karşılaşmaları (sigor-
tasızlık, masraf, dil engeli vb.), ay-
rımcılığın hedefinde yer almaları ve 
sosyal güvenlik yardım ve imkanla-
rından yararlanamamaları ile ilişki-
lendirilmektedir (Gelatt, 2020; Chis-
hti & Bolter, 2020; Moroz, Shrestha, 
& Testaver, 2020; Avato, Koettl, & 
Sabates-Wheeler, 2010; Watterson, 
2020; ILO, 2004; ILO, 2020a).

4. COVID-19 SALGININDA 
ILO’NUN GÖÇMEN IŞÇILERE 
ILIŞKIN YAKLAŞIMI
Covid-19 salgını ile mücadele sü-

recinde göçmen işçiler süreçten 
orantısız bir şekilde olumsuz etki-
lenmektedir. Süreçte, ILO, göçmen 
işçilere yönelik çalışma standartla-
rının uygulanmasının yanı sıra te-
mel insan haklarının güvence altına 
alınması ile şiddet, taciz ve sosyal 
gerilime karşı korunmaları nokta-
sında da kritik öneme sahiptir. Göç-
men işçiler, sağlık ve iş güvenliği 
alanında sorunların yanı sıra süreç-
te toplumsal şiddet ve aile içi şidde-
tin de hedefi haline gelebilmekte ve 
ihtiyaç duydukları korumaya birçok 
zaman erişememektedir.

ILO’nun yayımladığı politika bilgi 
notunda, salgın sürecinde politika 
yaklaşımı üç temel başlıktadır: (1) 

Göçmen işçilerin ulusal Covid-19 
önlemleri kapsamında ele alınması, 
(2) göçmen işçilerin kendi ülkeleriy-
le çalıştıkları ülke arasında ikili ve 
bölgesel ilişkiler geliştirilmesi ve (3) 
işveren ve işçi örgütlerinin Covid-19 
önlemlerinin geliştirilmesine katılı-
mı (ILO, 2020a).  ILO farklı yayınla-
rında bu üç alan altında değerlendi-
rilebilecek altı somut öneri 
getirmiştir. İlk öneri, Covid-19 sonu-
cunda geçim kaynaklarını kaybe-
den göçmen işçilere yönelik mali 
yardım ve ekonomi politika önlem-
leri geliştirilmesidir. Söz konusu 
öneri ILO’nun 1969 tarihli ve 130 
No’lu Tıbbi Bakım ve Hastalık Yar-
dımları Sözleşmesi ve 1969 tarihli ve 
134 No’lu Tıbbi Bakım ve Hastalık 
Yardımları Tavsiye Kararı ile destek-
lenmektedir. İkinci öneri, göçmen 
işçilerin sağlık hizmetlerine ve sos-
yal korumaya erişimini genişlet-
mektir. Üçüncü öneri ise göçmen 
işçilere yeterli ve erişilebilir bilgi 
sağlanması yönünde çalışmalar ya-
pılmasıdır. Dördüncü öneri ise özel-
likle düzenli statüdeki göçmen işçi-
lerin süreçte düzensiz statüye 
düşmemelerini sağlama konusunda 
çalışmalara odaklanılmasıdır. Be-
şinci olarak ILO, kalabalık ortamlar-
da yaşamak durumunda kalan göç-
men işçileri bekleyen tehlikelerin 
ele alınmasını önermektedir. Son 
olarak da Covid-19 krizinin çalışma 
dünyasında şiddet ve tacizi ele ala-
bilmek için hukuk ve politikanın 
farklı alanlarında girişimler ve ön-
lemlere geliştirilmesi önerisi dile 
getirilmiştir. Bu çerçevede, göçmen 
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işçilerin Covid-19 salgını sürecinde 
işlerini kaybetmeleri sebebiyle ev-
sahibi ülkeden ayrılırken sınır kol-
luk makamlarından daha çok şiddet 
ve taciz riski ile karşı karşıya kal-
dıkları ifade edilmektedir (ILO, 
2020c). Konu ile ilgili ILO, 190 No’lu 
Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin 
onaylanmasının ve 206 No’lu Tavsi-
ye Kararı’yla birlikte uygulanması-
nın önemini vurgulamaktadır.

ILO, Covid-19 salgını sürecinde 
göçmen işçilerin sağlığı ve geçim 
kaynakları üzerindeki etkileri ile il-
gili sendikalar ve Göçmen İşçi Kay-
nak Merkezleri ile politika oluştur-
mayı desteklemektedir. Özellikle 
Asya’daki projeleri ile ILO, ilgili pay-
daşlarla birlikte ülkelerine dönen 
göçmenlerin sorunlarına ve kadın 
göçmen işçilerin korunmasına iliş-
kin çalışmalar yürütmektedir. Afri-
ka, Asya ve Latin Amerika’da ise ILO 
ulusal sağlık ve güvenlik, sosyal ko-
ruma ve ekonomi politikalarının 
tüm göçmen işçileri de kapsaması 
için ilgili hükümetlerle çalışmakta-
dır.  Süreçte ILO, ülkelerine dönen 
işçilerin işgücü piyasasına yeniden 
entegrasyonuna da odaklanmıştır 
(ILO, 2020a). Bu çerçevede becerile-
rin tanınması gibi konularda teknik 
kılavuzlarını ve araçlarını güncelle-
mektedir.

Avrupa, ABD, Kanada gibi ülke-
lerde göçmen işçilere ilişkin ILO ça-
lışmalarının daha çok mevsimlik 
göçmen işçilere odaklandığı sonu-
cuna varılmıştır. Özellikle Avru-
pa’da mevsimlik göçmen işçiye ba-
ğımlı tarım sektörü karantina 

önlemleri çerçevesinde sınırların 
kapatılmasından etkilenmiştir. Av-
rupa’da ürünün tarlada çürümesi 
riski ile karşı karşıya kalınmıştır. 
Tarım sektörü için mevsimlik göç-
men işçilere yönelik karantina ön-
lemlerinde istisnalar geliştirilmiştir. 
Bu çerçevede ülkeler farklı politika-
lar uygulamıştır. ILO, ülkelerdeki 
uygulamaları paylaşarak ve konuya 
ilişkin araştırmaları ulusal çapta 
destekleyerek “iyi” politika örnek-
lerinin yaygınlaşmasında etkili ol-
duğu değerlendirilmektedir (ILO, 
2020d; Zırh, ve diğerleri, 2020). Sal-
gın ile tarım sektöründeki mevsim-
lik göçmen işçilerin, uzun çalışma 
saatleri, çalışma koşulları, güvence-
siz istihdam, sağlık hizmetlerine sı-
nırlı erişim, sosyal güvenceden yok-
sunluk gibi sorunları daha da 
belirginleşmiştir (ILO, 2019). Konuya 
ilişkin ILO tarafından geçmişteki 
çalışmalar hatırlatılarak kapsamlı 
öneriler getirilmiştir (ILO, 2020d).

ILO’nun Covid sürecindeki rapor, 
bilgi notu ve haberleri incelendiğin-
de, süreçte öneri geliştirme ve sun-
ma konusunda etkili olsa da, bunla-
rın hayata geçirilmesinde etkili 
olamadığı ya da etkisinin sınırlı kal-
dığı değerlendirilmektedir. ILO’nun 
çalışmalarının özellikle Asya, Afri-
ka, Ortadoğu ve Latin Amerika’ya 
odaklandığı sonucuna varılmıştır. 
Başta Avrupa olmak üzere, Batılı 
sanayileşmiş ülkelerde ise konu 
daha çok mevsimlik işçiler ile ele 
alınmakta ve gündeme getirilmek-
tedir.  ILO’nun çalışmalarını değişen 
ihtiyaç ve konular nedeniyle ülke 
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ve/veya bölge odaklı sürdürdüğü 
dikkati çekmektedir (ILO, 2020e; 
ILO, 2020f). ILO’nun yirmi yıl önce 
ortaya atılan insana yakışır iş ve ge-
lir (decent work) yaklaşımının sal-
gın sürecinde özellikle göçmen işçi-
ler için daha fazla vurgulanmasına 
ihtiyaç duyulduğu değerlendiril-
mektedir (Rantanen, Muchiri, & 
Lehtinen, 2020). Sürecin göçmen 
işçiler açısından uluslararası kuru-
luş tarafından yönlendirilmesindeki 
sınırlılıkların kaçınılmaz olduğu 
gerçeği göz önüne alınmakla birlik-
te, başta kadın göçmen işçiler ol-
mak üzere dezavantajlı gruplardaki 
bireylerin karşı karşıya kaldıkları 
tehlikelerin gündeme getirilmesine 
yönelik çalışmaların da sınırlı oldu-
ğu sonucuna varılmıştır.

SONUÇ
Normalde özellikle uluslararası 

işçi göçü ile işçilere tanınan haklar 
arasında yaşanan gerilimin (Ruhs, 
2013, s. 111-113), Covid-19 salgını sü-
recinde İspanya ve Portekiz gibi bazı 
ülkelerde ortadan kalktığı dikkat 
çekmektedir. Sözkonusu ülkelerde, 
sınırlı haklara sahip özellikle mev-
simlik göçmen işçilere ve düzensiz 
göçmen işçilere bu süreçte ulusal 
seviyede haklar tanınmış ve yar-
dımlar sunulmuştur (BBC, 2020; 
Euronews, 2020; ILO, 2020d). Bir ter-
cih konusu olarak sunulan kamu 
sağlığı ve güvenliği ile göçmen işçi-
lerine sunulan imkanlar/haklar, 
Portekiz ve İspanya gibi bazı ülkeler 
tarafından Covid-19 salgını sürecin-
de ikilem olmaktan çıkarılarak, biri-

birini tamamlayan süreçler şeklinde 
değerlendirilmektedir. Ancak bu 
yaklaşım yaygın değildir. 

Bu makale, Covid-19 salgınının 
göçmen işçileri nasıl etkilediğini ve 
ILO’nun sürece yaklaşımını incele-
mektedir. Salgın ile birlikte karanti-
na önlemleri çerçevesinde ilk olarak 
sınırlar kapatılmış ve insan hare-
ketliliğini yani işçi göçü durma nok-
tasına getirilmiştir. İkinci aşamada 
ise salgına karşı getirilen önlemler 
ekonomik bir kriz ile karşı karşıya 
kalınmasına yol açmıştır. Bu durum 
işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında 
tüm işçileri özellikle de göçmen iş-
çileri etkilemiştir. Bu makalede 
göçmen işçiler, düzenli-düzensiz ve 
uzun süreli-kısa süreli kalma niye-
tiyle gelenler olarak ele alınmıştır. 
Bu tasnif çerçevesinde düzensiz 
göçmen işçiler ile kısa süreli kalma 
niyetiyle gelen göçmen işçilerin, sa-
hip oldukları sınırlı haklar nedeniyle 
daha dezavantajlı olduğu ve Co-
vid-19 salgını sürecinden orantısız 
etkilendiği sonucuna varılmıştır.

ILO, bu süreçte değişen ihtiyaç-
ları dikkate alarak ulusal ve bölgesel 
çalışmalar yürütmektedir. Ancak 
genel olarak çalışmalarında göç-
men işçilerin ulusal önlemleri kap-
samında ele alınması, göçmen işçi-
lerin kendi ülkeleriyle çalıştıkları 
ülke arasında ikili ve bölgesel ilişki-
ler geliştirilmesi ile işveren ve işçi 
örgütlerinin Covid-19 önlemlerinin 
geliştirilmesine katılımının destek-
lenmesine odaklanmaktadır. Bu 
çerçevede, çalışmalarında hükü-
metler, sendikalar, sivil toplum gibi 
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farklı paydaşlarla göçmen işçilerin 
sağlığının tesisi, mevsimlik göçmen 
işçilere ilişkin konular, göçmen işçi-
lerin evlerine geri dönüş süreçleri 
gibi konulara odaklanmakta, ilke 
karaları oluşturmaktadır. Bugüne 
kadar yürütülen ILO çalışmalarının 
göçmen işçilerin küresel çapta karşı 
karşıya kaldığı sorunları ortaya 
koyması ve öneri geliştirmesi bakı-
mında önemli olduğu, ancak henüz 
ILO tarafından önerilerin ve bölge-
sel/ulusal projelerin ötesine geçen 
adımlar atılmadığı, bunların hayata 
geçirilmesi konusunda etkili ola-
madığı değerlendirilmektedir. Bu 
çerçevede, özellikle düzensiz göç-
menler ile kısa süreli kalma ama-
cıyla gelen başta mevsimlik göçmen 
işçiler olmak üzere dezavantajlı 
gruptakilerin karşı karşıya kaldığı 
sorunlar ile başetme konusunda in-
san hakları bağlamında ILO’nun ça-

lışmalarının yetersiz kaldığı savu-
nulmaktadır. 

Özellikle Orta ve Kuzey Avru-
pa’da aşırı sağ partiler, salgının kü-
resel çapta yayılması ile ilgili göçü 
ve göçmen işçileri günah keçisi ilan 
etmekte ve ekonomik kriz döne-
minde aşırı sağ göçmen karşıtı söy-
lemler etkisini arttırmaktadır. Her 
ne kadar salgın sonrasındaki dünya 
ve ekonomik durum üzerine öngö-
rülerde bulunmak için erken olsa 
da, salgın sonrasında sınırların açıl-
ması ve ekonomik krizin etkisini 
derinleştirmesiyle göçmen işçilerin 
haklar bağlamında tekrar sıkıntı 
yaşayacağı düşünülmektedir. Bu 
süreçte başta ILO olmak üzere, göç-
men işçilerin haklarını savunan 
uluslararası kuruluşların çalışmala-
rına ve etkinliklerinin artırılmasına 
her zamankinden de fazla ihtiyaç 
duyulacağı değerlendirilmektedir.
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