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“Sorun yaratan kişiler için polise ve askere 
’vurun ve öldürün’ emri verdim ve bu 
kişilerin hayatı tehlike altında. Hükümeti 
tehdit etmeyin. Hükümete meydan 
okumayın.” .  
  - Filipinler’in Devlet Başkanı  

Rodrigo Duterte tarafından 
gecekondu sakinlerinin 

karantina süresince 
yardım alamamaları üzerine başlattıkları 

bir protestonun ardından söylendi. 

“Covid ile mücadele önlemlerinin ırk 
ayrımcılığına yol açtığını ve bilhassa kapalı 
alanlarda, kiralık iş gücü pazarlarında
ve diğer gündelik ev işlerinde geçimini 
sağlamaya çalışan kadınlar ve düşük 
gelirliler olmak üzere pek çok savunmasız 
Ugandalıda önlenmesi mümkün bir ıstıraba 
yol açtığını gözlemledik.”

-Bir protestoda tutuklanmadan 
önce Ugandalı akademisyen 
ve aktivist Stella 
Nyanzi tarafından 
söylendi. 

2015 yılında dünya, sürdürülebilir kalkınma 
konusunda 17 amaçtan oluşan bir yol haritası 
çizmekte uzlaşmıştı: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları. Başarılırsa, pek çok başka gelişmenin 
yanında, bilhassa yoksulluğun sona erdiği, 
nitelikli nitelikli eğitimin, temiz su ve sanitasyonun, 
barışın ve adaletin olduğu 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. 

COVID-19 salgınından kaynaklanan krizin daha 
öncesinde ülkeler, ataerki, neoliberalizm, 
militarizm ve otoriterlik gibi krizle daha da 
derinleşen eşitsizlikleri yaratan ve devam ettiren 
sistemler yüzünden Amaçları gerçekleştirme 
yolunda değildi. 

Ataerki, kadınlara ve kız çocuklarına tüm bakım 
ve ev içi emek işlerini yerine getirme öncelikli 
sorumluluğunu verecek biçimde toplumları 
ve ekonomileri düzenledi. Toplumların ve 
ekonomilerin işlevini sürdürmesi için bu karşılıksız 
emeğe ihtiyacı var. Bunun bir sonucu olarak, 
kadınlar ve kız çocukları eğitime, çalışma hayatına 
ve yaşamsal olanaklara erkeklere ve oğlan 

çocuklarına göre daha az eriştiğinden, daha yoksul hale gelmektedir.   

Tasarruf   tedbirlerinin, neoliberal  ekonomi politikalarının ve adil olmayan ticaret anlaşmalarının 
getirdiği zorunluluklarla, hükümetler kamu hizmetlerine ayrılan bütçeleri azaltmakta ve 
2030 Amaçlarının teşvik ettiği kamu-özel ortaklıkları da dahil olmak üzere kamu hizmetlerini 
özelleştirmekteler. Bu durumun, özellikle, devletin kamu sektöründen ve kamu sektörünün elzem 
kıldığı insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmekten çekilmesiyle oluşan boşluğu doldurmak 
zorunda kalan yoksul ve marjinalleştirilmiş toplulukların mensubu olanlar olmak üzere, kadınlar ve 
kız çocukları üzerinde yıkıcı etkileri söz konusu. 

Militarizm, orduya ve militerleşmiş polis güçlerine büyük bütçeler gerektiriyor. Bu bütçeler, insanların 
hayatlarını iyileştirebilecek olan kamu hizmetlerine kullanılabilecek kaynakları tüketiyor. Bunun yanı 
sıra, salgına karşı müdahaleyi tanımlamak için kullanılan militaristleşmiş dil, kaç ülkenin virüsle 
mücadele ettiğinin bilgisini maskeleme girişiminde kendini gösterdi.     

Otoriterliğin yönlendirdiği hükümetler ya kendi halklarına saldırıyor ya da onları devlet veya devlet dışı 
aktörlerin şiddetinden korumakta başarısız oluyor. Otoriter hükümetler, dikkati kendi politikalarından 
başka yöne çekmek, muhalefeti azaltmak ve halkı korkuyla bir araya getirmek amacıyla sık sık sivil 
toplum gruplarını, azınlıkları ve insan hakları savunucularını şeytanlaştırıyor; bunların başında 
kadınlar ve LGBTI+ toplulukları gelmektedir. Dünya COVID-19 salgınıyla boğuşurken bile bu girişimler 
kuvvetlenmektedir. Bu rejimler, tam da en fazla ihtiyacımız olduğu noktada çok taraflılığı, küresel 
dayanışmayı ve işbirliğini baltalamaktadır. 
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Bütün bunlar olsa da, COVID-19 salgınının daha kötü sonuçlara yol açması 
gerekmiyor. Aşağıdaki tavsiyeleri izleyerek, COVID-19 krizinden 2030 Amaçlarını 
gerçekleştirmeye hazır bir şekilde çıkabilir, herkes için adil ve eşit bir dünya 
kurabiliriz.  

• Sosyal koruma programlarına ayrılan fonları, özellikle daha önce bu 
programlardan çıkartılan kayıt dışı çalışanlar ve kadınlar için kalıcı şekilde 
genişletin ve artırın.  

• Kadınlara ve kadın liderliğindeki işletmelere koşulsuz nakit transferi sağlayın. 
Finansal hizmetlere erişimi olmayan kadınlara nakit sağlamak için yenilikçi 
yöntemler bulun ve ekonomik olarak güçlenmeleri için uzun vadeli planlar 
oluşturun. 

• Özellikle sosyal programlarla ve kamu hizmetleriyle ilgili olmak üzere, tasarruf 
tedbirleri uygulamasından kaçının. Kamu hizmetlerini özelleştirmeye son verin. 

• Her düzeyde, okulların kapalı olduğu dönemde kadınlar üzerindeki bakım 
yükünü artırmaksızın gerekli destek ve teknolojiyi temin ederek ve okullar tekrar 
açıldığında okula geri dönüş için teşvik ederek, her düzeyde, kız çocuklarının 
eğitim hakkının gereklerini yerine getirin. 

• Özellikle el yıkama ve menstrüel hijyen yönetimi dahil olmak üzere, suya, sıhhi 
temizliğe ve hijyen hizmetlerine erişimi artırın. Kriz sona erdiğinde, eşitsizliklere 
odaklanan ve suyu ve sıhhi temizliği insan hakkı ve kamu malı olarak gören, 
toplumsal cinsiyete duyarlı uzun vadeli çözümler geliştirin. 

• Tüm liderler, COVID-19 salgını esnasında yükselen yabancı düşmanı, ırkçı ve 
ayrımcı nefret diline karşı sesini yükseltmelidir. 

• Salgınla kriminalleştiren, militerleştiren ve aşırı derecede güvenlikçi mücadele 
biçimlerinden kaçının ve gelecekteki ihlalleri önlemek adına, krize müdahale 
etmek için gerçekleştirildiği söylenenler de dahil olmak üzere, devlet ya da 
devlet dışı aktörleri icra ettikleri insan hakları ihlallerinden sorumlu tutun.

• Olağanüstü haller de dahil olmak üzere, her türden acil durum tedbirinin hak 
temelli, yasal, orantılı, elzem olduğundan ve ayrımcı olmadığından emin olun.

• Askeri bütçeye ayrılan fonları sosyal korumaya ve temel kamu hizmetlerine 
yönlendirin. 

• 

Sonuç itibariyle, kadınların ve kız çocuklarının erkeklerden ve oğlan çocuklarından daha yoksul olduğu, 
daha az sosyal güvenceye ve daha düşük eğitim seviyesine sahip olduğu, sağlıklı içme suyu olmayan 
hanelerin yüzde 80’inde su temininden mesul oldukları, erkeklere ve oğlan çocuklarına göre 2,6 kat 
daha fazla bakım verdiği ve ev işi yaptığı bir dünyada yaşıyoruz. 3 milyar insanın temel el yıkama 
tesisatı yok, dünya nüfusunun yarıdan fazlasının sosyal güvencesi yok ve 2019 yılında 300’den fazla 
çevre ve insan hakları savunucu öldürüldü.  

COVİD-19 krizi bu durumu daha da kötüleştirdi ve kötüleştirmeye de devam edecek, çünkü: kadınlar 
ve kız çocukları üzerindeki bakım emeği yükü, eğitim ve iş gücü fırsatlarını sınırlandırarak birden artış 
gösterdi; okullar yeniden açılırsa ya da açıldığında kız çocukları okula geri dönmekte zorlanacak ve 
krizden en fazla darbe alan endüstrilerde sayıca ağır bastıklarından, kadınların yoksulluğu derinleşecek 
ve yeterince sosyal güvenceleri olmayacak. Bunun yanında, otoriter hükümetler sivil alanı sınırlandırıyor, 
azınlıkları şeytanlaştırıyor ve insan hakları savunucularını korumakta başarısız oluyor.  
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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.


