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“Şu anda çok korkmuş durumdayız; 
tarlaya gitmek bile çok zor hale geldi. Bizi 
korona öldürmezse açlık öldürecek.”  
- Victoire, Kamerun kırsalından bir kadın  

 “İnsanların üzerinden kazanç elde etme 
haline geldi.” - Cyndi Murray, manav 
çalışanı, ABD

 “Hükümet, salgının ortasında kürtaj kar-
şıtı yasanın daha da sertleştirilmesi için 
taslağı tartışmaya başlayabiliyor. Bir 
araya gelemiyoruz ama hala protesto 
edebilir ve güçlü bir ‘hayır’ diyebiliriz.  - 
Zaneta Gotowalska, Polonya

2015 yılında dünya, sürdürülebilir ve adil kalkınma 
konusunda 17 amaçtan oluşan bir yol haritası 
çizmekte uzlaşmıştı: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları. 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. 

Kadınlar, kız çocukları ve cinsiyet normlarına 
uymayanlar bedenlerinin kontrolünü ele alabilmek 
için her gün savaşıyor. Ataerkiyi, neoliberalizmi ve 
şirketlerin denetlenmeyen iktidarını barındıran 
sistemler neyi ne zaman yiyeceğimizi, ne zaman 
destek isteyeceğimizi ve hangi desteğe erişebilir 
olduğumuzu belirliyor. Toplumların hayatta 
kalabilmeleri için yeniden üretim emeğimize 
ihtiyacı olsa da, sokağa çıkma yasakları ve 
bunların sonucunda geçim kaynaklarının, 
hizmetlerin ve özgürlüklerin yitimi, bedenlerimize 
özen göstermemizi daha zor hale getirdi.  

Küresel düzeyde, ataerkil toplumsal cinsiyet 
normlarının sonucu olarak, COVID-19 krizi 
öncesinde evli ve birliktelikleri olan kadınların 
yarısından biraz fazlası cinsellik, korunma ve 
sağlık hizmeti alma konusunda kendi kararlarını 
verebiliyordu. Kriz esnasında ise kadınlar, besleyici 

yiyecekleri giderek daha az tüketerek ve bu yiyecekleri temin için daha fazla zaman harcayarak aileleri 
için “tampon” görevi görüyor. Kriz bu eşitsizlikleri ve yükleri derinleştirdi. Sonuç itibariyle, açlığı sona 
erdirme ve herkes için sağlık da dahil olmak üzere 2030 Amaçlarını gerçekleştirmek için kaydedilen 
ilerlemenin gerisine düşme riskiyle karşı karşıyayız.  

Neoliberalizm, adalettense kârı önceleyerek ve kamu hizmetlerinin özelleştirilmesini öne sürerek gıda 
ve sağlık gibi temel insan haklarına meta muamelesi yapar. Bugünün ölümcül salgın koşullarında, 
yıllarca özelleştirme ve tasarruf tedbirleri sebebiyle yeterli yatırım yapılmaması nedeniyle sağlık 
sistemi büyük zorluklarla mücadele ediyor; bu da nitelikli hizmet verilememesine ve büyük çoğunluğu 
kadın olan sağlık çalışanlarının kötü koşullarda çalışmasına yol açıyor. 

Önceki kriz dönemlerinde sağlık sistemleri, kadınların, kız çocuklarının ve cinsiyet normlarına 
uymayanların tüm çeşitlilikleriyle ihtiyaç duydukları hizmetleri, özellikle cinsel sağlık ve üreme 
sağlığı hizmetlerini sunmakta başarısız oldu. COVID-19 salgını bağlamında pek çok kadın ve kız 
çocuğu, karantinalar yüzünden ya da virüs alma korkusuyla cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine 
erişmekte ve güvenli kürtaja ulaşmakta güçlük çekiyor. Bunun da ötesinde, ataerkil hükümetler, 
üreme sağlığı haklarını ihlal etmek için salgını bir bahane olarak kullanıyor. Örneğin, bu hizmetin 
gerekli olmadığını söyleyerek ya da kürtaj bakımının kişisel koruma ekipmanı gibi temel medikal 
malzemeleri tüketeceği şeklinde yanlış yönlendirme yaparak kürtaja erişimi kısıtlıyor. 

Gıda ve tarım sistemlerimiz, doğal kaynaklara, biyoçeşitliliğe, yerel gıda güvenliğine ve işçi haklarına, 
Diğer konular için lütfen serinin tamamına bakınız. WMG’nin ayrıca seri içindeki konulara paralel olarak 

ayrıayrı bulabileceğiniz bir dizi tavsiyesi mevcuttur.



Women’s Major Group TAVSIYELERI

Durum kötü olsa da, aşağıdaki tavsiyeleri izleyerek, COVID-19 krizinden herkes için adil ve 
eşit bir dünya kurmaya ve 2030 Amaçlarını gerçekleştirmeye hazır bir şekilde çıkabiliriz.  

• Yerel, çeşitli ve dayanıklı gıda sistemlerini destekleyin. Üretimlerini geliştirmek, 
pazarlara erişimlerini kolaylaştırmak ve tüketicinin ürünlerine erişimlerini 
sağlamak amacıyla, küçük çiftlik sahipleri, köylü kooperatifleri ve balıkçılar da 
dahil olmak üzere yerel üretim ve gıda sistemlerine kamu desteği sağlayın. 

• Haklarına saygı gösteren, sağlıklarını ve güvenliklerini koruyan müdahale 
paketleri hazırlamak için gıda tedarik zincirinin her adımında çalışan gruplarıyla 
çalışın. 

• Feminist örgütler ve yardımlaşma dernekleri ile işbirliği içinde, durumdan en 
fazla etkilenen kişilere gıda malzemelerinin ve diğer acil karnelerin dağıtımını 
yapın. İnsanların güvenli bir şekilde gıda satın alabildiği yerlerde kendilerine ve 
ailelerine uygun yiyeceği tespit etmeleri ve çoğunluğu kadınlardan menkul küçük 
ölçekli çiftçilere ve gıda tedarikçilerine destek vermeleri için hızlı, süreğen nakit 
transferleri sağlayın.  

• Kadınlar, kız çocukları ve cinsiyet normlarına uymayanlar için yaşa, becerilere 
veya evraklara bakılmaksızın, ayrım gözetmeden işleyen evrensel sağlık sigortası 
sağlayan kamu sağlığı sistemlerini güçlendirin ve onlara finansal destek sağlayın: 

• Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, HIV ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı 
hizmetlerinin tümünü evrensel sağlık sigortası paketlerine dahil edin. 
Bu hizmetleri temel hizmetler olarak tanımlayın ve kriz dönemlerinde 
dahi bu hizmetlerin mevcut, erişilebilir olduğundan ve nitelikli bir şekilde 
verildiğinden emin olun. 

• Doğum öncesi ve anne sağlığı bakım hizmetlerine ayrımcılık, baskı ve 
şiddetten azade, nitelikli erişimi garanti altına alın.  

• Yüksek kaliteli kişisel koruyucu ekipman, şiddetten koruma, güvenli 
çalışma koşulları, çocuk bakım servisleri ve maaş artımı sağlayarak, sağlık 
çalışanlarının sağlığını ve haklarını destekleyin ve koruyun. 

• Ruh sağlığı hizmetlerini sosyal sigorta paketlerine dahil edin ve bu 
hizmetlerin teminini COVID-19 krizi esnasında ve sonrasında artırın. 

• COVID-19 testlerinin, tedavilerinin ve nihai COVID-19 aşılarının ve diğer medikal 
malzemelerin, ekipmanın ve temel ilaçların fonlarla gelişimi ve dağıtımı için işbirliği 
içinde çalışarak evrenselliğe, eşitliğe, dayanışmaya ve adalete dayalı bir küresel 
sağlık müdahalesi oluşturun ve BM ve bağlı kuruluşları, özellikle Dünya Sağlık 

sağlığına ve güvenliğine zarar vermek pahasına şirketler tarafından ele geçirilmiş durumda. Küresel 
olarak tüketilen gıdanın çoğunu küçük üreticiler üretmesine rağmen, büyük ölçekli ticari çiftlikler ve 
süpermarketler, kriz süresince devlet desteğinden öncelikli olarak faydalanmıştır. Bunun yanı sıra, pek 
çok hükümet yerel pazarları kapatarak, insanlar karınlarını doyurma mücadelesi verirken bile küçük 
üreticinin ürününü satmasını engellemiştir. 

Hükümetler ve işverenler, manav ve gıda işleme tesisi çalışanları gibi gıda sistemlerindeki diğer işçileri 
koruyamıyor. Bu işçiler çoğunlukla, ayrımcılığın ve eşitsizliklerin çoklu ve kesişen biçimlerinden ötürü 
halihazırda büyük risk altında olan marjinalleştirilmiş topluluklardan geliyor. 

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.
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