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“Kadınlar, karantina sırasında halihazırda aile 
üyelerinin artı değer talepleriyle başa çıkmak 
zorundaydı: yemek pişirme, temizlik yapma, 
yıkama, hastalarla ilgilenme, çocuklara ev 
ödevlerinde yardım etme, kazanç açığını 
kapatmaya girişme, aileyi duaya çağırma, 
aile içi çatışmayı yönetme ve benzerleri. Şimdi 
Harold kasırgasının beklenmedik gelişiyle 
karşı karşıya kaldılar: tahliye merkezlerine 
taşınmaya yardım, kasırga süresince 
tüketilmek üzere aile için yemek hazırlığı 
ve pişirme, ailenin yaşlı ve genç üyelerinin 
güvenli yerlere yerleştiğinden emin olma. 
Kasırga sona erdiğinde yapacaklarından 
bahsetmeyelim bile: derhal temizliğe girişme, 
hasar tespiti ve aile üyelerinin taşınmasına 
yardım, aileyi doyurma ve ailenin taleplerini 
karşılamaya devam. Ve tüm bunları yaparken, 
COVID-19 nedeniyle ailenin katı hijyen 
kurallarını izlediğinden emin olma. 
- Ofakilevuka (‘Ofa) 
Guttenbeil-Likiliki, Tonga

2015 yılında dünya, sürdürülebilir kalkınma 
konusunda 17 amaçtan oluşan bir yol haritası 
çizmekte uzlaşmıştı: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları. Başarılırsa, toprağa ve okyanuslara 
saygıyla ve onların korunmasıyla, iklim krizini sona 
erdirmeye dönük eylemlerle daha adil bir dünyada 
yaşayacaktık. Bu yol haritasıyla, toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması başlı başına bir amaç olduğu 
gibi, Amaçların tamamının gerçekleştirilmesi için 
elzem ve her adımda göz önünde bulundurulması 
gereken bir amaç olacaktı. 

Ancak, COVID-19 salgınından kaynaklanan krizin 
daha öncesinde ülkeler, gücün, servetin, kaynakların 
yeniden dağıtımını engelleyen ve hakiki bir iklim 
eylemliliğine mâni olan baskı sistemlerine dayanan 
mevcut durum nedeniyle Amaçları gerçekleştirme 
yolunda değildi. Ataerki, beyaz üstünlüğü, 
ekstraktivizm, militarizm ve neoliberalizm gibi 
mefhumların hepsi, küresel yönetişime ve toplumsal 
ve ekonomik yapılara egemen olan ve çevresel 
ve iklimsel adaletsizlikler ve iklim kriziyle daha da 
derinleşen eşitsizler yaratan, her yere nüfuz etmiş, 
baskılayıcı düşüncelerdir. 

Fosil yakıt kuruluşlarından endüstriyel tarıma, 
şirketleşmiş ve kapitalist gücün yükselişi, 
kâr etmenin peşinde insanların ve çevrenin 
sömürülmesine yol açtı. Genellikle endüstriyel tarım 
veya altyapı için yapılan ve şirketler tarafından 
gerçekleştirilen arazi gaspı, ormansızlaşmaya,

biyolojik çeşitliliğin yitimine ve kadınların ve Yerli Halkların toprak hakkı dahil olmak üzere yaygın insan 
hakları ihlallerine yol açmaktadır.

Askeri güçlerin ve hükümet güçlerinin şirketlerce ele geçirilmesi, iklim krizini ağırlaştırmaktadır; çünkü bu 
şirketler, ekosistemin kapasitesini, yerli halkların özerkliğini tehdit eden ve topluluk temelli, demokratik 
kontrolle işleyen, sürdürülebilir çevresel yönetişimin ve toplumsal korumanın güçlendirilmesi potansiyelini 
sınırlandıran ekonomik modelleri, kendi kendini üreten ekonomik modellere yeğler. İklim krizi Pasifik’te 
ve Asya’da salgının göbeğinde meydana gelen kasırgalar gibi doğal afetleri tetiklerken, aynı zamanda 
toplumsal eşitsizlikleri ve sosyal hizmetlere erişimdeki dengesizlikleri de artırır. 

Bu durum, cinsiyetleri farklı etkiler; çünkü ataerki, kadınlara ve kız çocuklarına korunmasızlıklarını, 
marjinalleşmelerini artıran ve eşit katılımlarını ve liderliklerini engelleyen belirli roller atayan toplumsal 
cinsiyet normları yaratır. Kadınlar ve kız çocukları, atıkların ve doğal kaynakların yönetimi, ev için su ve 
yakıt tedariki için haddinden fazla sorumluluk üstlenmektedir. Kadınlar ve kız çocukları, bu ev ve bakım 
işlerini yapmak için çoğunlukla kamuya ait ortak kaynaklara bağlıdır; çünkü kendi toprakları yoktur ya 
da olması engellenmiştir. Kadınlar ve kız çocukları, arazi gaspı nedeniyle ormanlar da!dahil olmak üzere 
kamu kaynaklarına erişemediğinde, sorumlulukları öylece yok olmaz. Aksine, işleri yapabilmek için 
daha fazla zaman harcamaları ve daha uzağa gitmeleri gerekir. Bu da onlar için daha fazla yük ve 
risk demektir.  

Diğer konular için lütfen serinin tamamına bakınız. WMG’nin ayrıca seri içindeki konulara paralel 
olarak ayrı ayrı bulabileceğiniz bir dizi tavsiyesi mevcuttur.



Kadın Sesi
Voice of Women

SES Derneği, kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet odaklı çalışmalar yürüten ve
BM Sürdürülebilir Kalkınma süreçlerinin resmi paydaşı olan Women’s Major Group’un üyesidir.

WOMEN’S MAJOR GROUP TAVSIYELERI  
Serinin diğer bölümlerindekilerle birlikte aşağıdaki tavsiyeler ihtiyacımız olan bütünsel 
çözümleri sunmaktadır. Aşağıdaki tavsiyeleri izleyerek, COVID-19 krizinden herkes için 
adil ve eşit bir dünya kurmaya ve 2030 Amaçlarını gerçekleştirmeye hazır bir şekilde 
çıkabiliriz. 

• İklim krizini sona erdirme çabalarını önemli derecede artırın ve tüm cinsiyetler 
için adil bir geçiş ve yeniden inşa için COVID-19 kurtarma paketlerine toplumsal 
cinsiyete duyarlı iklim eylemliliğini yerleştirin. 

• Fosil yakıt ödeneklerini sivilleştirin ve sona erdirin. Bunun yerine, kaynağını 
insan haklarından, toplumsal cinsiyet eşitliğinden ve iklim krizini sona erdirmek 
konusunda sistemli bir yaklaşımdan alan bütünsel, toplumsal cinsiyete duyarlı, 
dönüştürücü çözümleri destekleyin. 

• Tüm kurtarma paketlerine çevre ve insan hakları koruma koşullarını dahil edin. 
• Tüm kurtarma paketlerinde, toplulukların ve işçilerin ihtiyaçlarını, şirketlerin 

çıkarlarının, bilhassa fosil yakıt şirketlerininkilerin önünde tutun. Şirketler 
bu paketlerde desteklenecekse, bakım ve düşük karbon salınımlı altyapı 
endüstrilerini önceleyin. 

• Kriz sırasında, çevre düzenlemelerini ısrarlı bir şekilde uygulamaya devam edin 
ve krizin ardından iklim krizini sona erdirmek ve 2030 Amaçlarına ulaşmak için 
harekete geçmeyi hızlandıracak yeni düzenlemeler uygulayın.

• Ortak toprak hakları da dahil olmak üzere toprak haklarına saygı duyarak ve bu 
hakları yeniden yürürlüğe koyarak ve çevre ve kadın insan hakları savunucularını 
her türlü tehdit, tacizden ve şiddetten koruyarak güvenli arazi kullanımını 
teşvik edin; böylelikle kadınlar ve Yerli topluluklar topraklarını güvenli bir şekilde 
yönetebilirler.

• Çevre, toprak ve kadın insan hakları savunucularının bilgi edinme, toplanma ve 
ifade özgürlüğünün yanı sıra taciz, tehdit ve şiddetten korunma da dahil olmak 
üzere insan haklarını koruyun. Herhangi bir insan hakkı ihlalinden tüm devlet ve 
devlet dışı aktörleri sorumlu tutun. 

İklim değişikliği ve arazi tahribatı nedeniyle şimdilerde daha da sıklaşan afetler meydana geldiğinde; 
araştırmalar gösteriyor ki kadınlar hem kaynaklara ve bilgiye erişimi hem de cinsiyetler arası iş 
bölümünü tesis eden yaygın toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri nedeniyle daha fazla ölüyor ve erkeklerden 
daha genç yaşta ölüyor. Örnek verecek olursak, barınak bulmak için dışarıya çıkmak da dahil 
olmak üzere, kısıtlayıcı toplumsal cinsiyet normları nedeniyle kamusal alanda özgürce dolaşmaları 
sınırlandırılabilirken, bakım verme sorumluluğuna sahip kişiler olarak uygun barınağı aramaları ve 
bulmaları güçleşebilir. Genel itibariyle, servetin eşitsiz dağılımı, gelir eşitsizliği ve cinsiyete dayalı iş 
bölümü kadınlar arasında daha yüksek düzeylerde yoksulluk yaratmaktadır. Bu da ekonomik anlamda 
dayanıklı olmalarının ve finansal anlamda, afetin ve çevreye bağımlı emeklerinde meydana gelecek 
yıkıcı değişikliklerin üstesinden gelebilmelerinin önüne geçmektedir. 

İnsan haklarını, sorumlulukları, kaynakları ve imkanları kapsamlı bir toplumsal cinsiyet bakış açısıyla 
ayrı ayrı veriler halinde göz önünde bulundurmayan çözümler, mevcut eşitsizlikleri çoğaltacak ve hatta 
daha da kötüleştirecek ve iklim krizine yol açan ve COVID-19 krizini  ağırlaştıran adaletsiz toplumsal ve 
çevresel rejimleri kalıcılaştıracaktı"#!!
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