
80 yaşında Arnavut Romanı bir kadın olan 
Liliya, bakımlarını üstlendiği iki torunuyla 
birlikte yaşıyor. Yıllarca kayıt dışı sektörde 
çalıştı; bu yüzden emekli maaşı almıyor. 
Emekli maaşı veya başka türlü bir finansal 
destek olmayınca, üçünün bir arada 
yaşadığı 
odayı ısıtamıyor. Liliya enerji yoksulluğu 
yaşayan milyonlarca kadından, kız 
çocuğundan ve cinsiyet normlarına 
uymayanlardan bir tanesi. COVID-19 
salgını çoklu, kesişen 
marjinalleştirilmiş kimlikleri olan 
kişilere orantısız bir şekilde zarar veriyor. 

2020 Mart’ının sonunda Liliya gibi yoksulluk 
içinde yaşayan, temel hizmetlere erişimi 
olmayan milyonlarca insanla birlikte 
küresel bir salgın şiddetle devam ederken 
ve petrole olan talep benzeri görülmemiş 
şekilde azken, kötü tanınan Keystone XL boru 
hattının arkasındaki şirket olan TC Energy, 
inşaata başlamak için Kanada Alberta 
hükümetinden 1,1 milyar dolar aldı. 

Boru hattının inşası devam ederse, hat 
ABD’de yerlilere ait topraklardan geçecek 
ve buradaki toplulukların sağlığını tehlikeye 
atacak. ABD’deki Amerikan Yerlileri Sağlık 
Hizmeti, salgın dışında dahi yerli halkın 
sağlık ihtiyaçlarına cevap vermekte 
yetersiz kalmasına sebep olan “yapısal 
eksikliklerden” mustarip. Bunun yanında, 
şiddet oranlarının hâlihazırda yükselmekte 
olduğu bir zamanda, işçilerin ikamet edeceği 
“erkek kampları” çoğunlukla kadına yönelik 
şiddet alanları olmaktadır. Öte yandan, 
salgın zamanı ABD’deki eyalet hükümetleri, 
sivil 
itaatsizliği ve boru hattına karşı 
yapılan protestoları kriminalize 
ederken, diğer tarafta petrol ve 
bağlı altyapıyı “elzem” kabul edip
 korumak amacıyla harekete 
geçti.  

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 temiz ve erişilebilir enerjinin ve 
sürdürülebilir üretim ve tüketimin 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.

Ancak uygulamanın beşinci yılında, ülkeler ataerki, 
ekstraktivizm ve şirket iktidarının pekişmesi gibi 
krizden kimin en fazla etkileneceğini ve krizden 
kimin nemalanacağını belirleyen eşitsizlikleri 
yaratan ve devam ettiren sistemler yüzünden 
2030 Amaçlarını gerçekleştirme yolunda değildi. 

Yerinde sığınma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla, 
güvenli elektrik ve tertibat bu denli önemli hale 
geldi. Fakat ne var ki halen 1 milyar kişinin halen 
elektriğe erişimi yok; 3 milyar kişinin de temiz 
pişirme tesisatına erişimi yok ve bunun yerine 
bioyakıta, kömüre ve gazyağına bel bağlamış 
durumdalar. 

Bu durum bilhassa kadınlar ve kız çocukları için 
yıkıcı bir etkiye sahiptir, çünkü ataerkil toplumsal 
cinsiyet normları, pişirme, ısıtma ve yakıt tedariki 
de dahil olmak üzere ev ve bakım işlerinin yükünü 
onların omuzlarına yükler. Salgın koşullarında 
ücretsiz bakım emeği artmaktadır. Enerjiye erişim 
yoksunluğu yaşayan insanlar için bunun yanı sıra 
yiyecek ve yakıt temini, depolaması ve hazırlığı, 
yanı sıra temizlik ve hijyen taleplerinin artışı 
etrafında gelişen başka zorluklar ve stres mevzu 
bahistir. 

Elektriğe, ısınmaya ve temiz pişirme tesisatına 
erişimin olmaması, yalnızca ücretsiz bakım 
emeğini artırmakla kalmaz; aynı zamanda 
ölümcüldür de çünkü iç mekânda hava kirliliğine 
daha fazla maruz kalınır. Bu durum kadınları ve kız 
çocuklarını orantısız bir biçimde etkilemektedir. 
Ev içi hava kirliliğinin yüksek oranlarda olduğu 
yerlerde COVID-19 yayıldıkça ve buna bulunulan

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

WOMEN’S MAJOR GROUP TAVSIYELERI    
Kötü niyetli aktörler, eşitsizlikleri derinleştirmek için endişeden, kaostan ve kafa karışıklığından 

faydalansa da hükümetler adil, eşit ve sürdürülebilir adımlar atabilir. Aşağıdaki tavsiyeleri 
izleyerek, COVID-19 krizinden herkes için adil bir gelecek kurmaya ve 2030 Amaçlarını 

gerçekleştirmeye hazır bir şekilde çıkabiliriz.

• Fosil yakıt endüstrisine ve bioyakıt enerjisine ayrılan ödenekleri kaldırın. Bu fonları temel 
kamu hizmetlerine ve sosyal koruma programlarına yönlendirin. 

• Toplumsal cinsiyet eşitliği, enerji adaleti, iklim değişikliği ve doğal kaynakların kullanımı 
arasındaki bağlantıları göz önünde bulundurarak sürdürülebilir enerji erişimini ve 
temiz pişirme çözümlerini COVID-19 kurtarma planlarının bir parçası haline getirin. 
Uygunluklarını ve sürdürülebilirliklerini sağlamak için bu planları doğrudan kadınlarla ve 
kız çocuklarıyla birlikte tasarlayın.

• Enerjinin şirketlere değil topluluklara ait olduğu ve topluluklar tarafından idare edildiği 
enerji demokrasisini destekleyin. Enerji üretimi, dağıtımı ve kontrolü konusunda pazar 
odaklı, yukarıdan aşağıya yaklaşımları tersine çevirerek aşağıdan yukarı bir yaklaşımla 
merkezsizleşmiş, vatandaşa ait enerjiye odaklanın.  

• Enerji ve iklim planlarını geliştirip yürüterek yerel, bölgesel, ulusal her düzeydeki aktörün 
enerji konusunda sorumluluk üstlendiğinden emin olun.  

• COVID-19 krizini atlatabilmelerini garantilemek için kadınların enerji girişimlerine ve kadın 
girişimcilere finansal, politik ve hukuki destek sağlayın. 

• En yoksul ve en marjinalleştirilmiş toplulukları ve kadınları hedefleyen esnek ödeme 
planları, ödeme muafiyetleri veya nakit transferleri yoluyla salgın süresince elektriğe 
erişimi teminat altına alın. 

• Mini şebekeler ve şebeke dışı sistemler gibi sürdürülebilir kaynaklar aracılığıyla tüm sağlık 
kuruluşlarının elektriğe erişimini hızlıca sağlayın.  

• Bilgi edinme hakkı, toplanma ve ifade özgürlüğü ile tacize, tehdide ve şiddete karşı 
korunma dahil olmak üzere toprak, çevre ve kadın insan hakları savunucularının 
haklarını koruyun.

mekândan ayrılmama emirlerinin etkisi de eklenince, kadınların ve kız çocuklarının ölüm oranlarının 
artışına şahit olabiliriz.  

Hastanelerin ve kliniklerin güvenilir enerjiye erişimi olmadığı yerlerde elektriğin olmaması ölümcül 
sonuçlara yol açabilir. Sözgelimi, Sahra Altı Afrika’nın bazı bölgelerindeki sağlık kuruluşlarının yalnızca 
%28’inin güvenilir elektriğe erişimi var. 

Kadınlar ve kız çocukları bu talepleri karşılamak için emek verirken ve merkezsizleşmiş, daha temiz 
ve daha erişilebilir enerjiyle önemli bir bağlantı olan kadın enerji girişimcileri hayatta kalmak için 
mücadele ederken, fosil yakıt şirketleri, güçlerini pekiştirmek ve kendileri için özel güvence ve menfaat 
elde etmek için bu fırsattan faydalanıyor. Fosil yakıt endüstrisi doğrudan finansal destek, serbestleşme 
ve hatta protestoların suç sayılması için lobi yapmaktadır. Bu şirketlerin girişimlerinin çoğu, Hükümetler 
arası  İklim Değişikliği Paneli’nin bilimsel tavsiyeleriyle doğrudan çelişmektedir ve işçilerin ve toprak, 
çevre ve insan hakları savunucularının insan haklarını ihlal etme potansiyeline sahiptir.     
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