
“Biliyorsunuz, bugün bile sosyal mesafe 
bizim için acı bir gülümseme anlamına 
geliyor. Mathare’de, gördüğünüz gibi, yoğun 
nüfuslu bir gecekondu mahallesiyiz. Hepimiz 
birbirimize yardım edebilmek için çok yakın 
duruyoruz. Yoksulluk bizi kelimenin tam 
anlamıyla birbirimize yapışmaya zorluyor.” 
   - Rachel Mwikali,   
   koordinatör, Halkın İnsan 
   Hakları Savunucuları 
Koalisyonu,   Mathare, Kenya

 “İzin verin yeniden kuralım. İzin verin 
yenileyelim. Bırakın yeniden tahayyül 
edelim; çünkü bu çok taraflı sistemde ne 
için savaşmamız gerektiğini belki de en iyi 
hatırlatan bu… Beraber çalışarak 
başarabiliriz; lakin birbirimize 
saygı duymalı, birbirimizi görmeli, 
duymalı ve beraberce emek 
vermeliyiz.” 
- Mia Mottley, Barbados Başbakanı

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 sürdürülebilir şehirler ve 
toplulukların ve dayanıklı altyapının 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.

Ne var ki, COVID-19 salgını öncesinde, ülkeler, 
otoriterlik, neoliberalizm ve ataerki gibi krizden 
kimin en fazla etkileneceğini ve krizden kimin 
nemalanacağını belirleyen eşitsizlikleri yaratan 
ve devam ettiren sistemler yüzünden Amaçları 
gerçekleştirme yolunda değildi. 

COVID-19 krizinin çelişkisi, otoriterliğin ve 
milliyetçiliğin yükselişinin, çok taraflılığı ve 
küresel yönetişimi zayıflatmakla tehdit ettiği bir 
zamanda, derinlemesine yerel müdahalelere 
ve benzeri görülmemiş düzeyde küresel 
dayanışmaya ve işbirliğine ihtiyacımız olmasıdır. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün mali kaynaklarını 
kesme tehdidi, sağcı diktatörlerin halk sağlığı, 
sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları 
pahasına küresel yönetişimin altını oymak için 
yapacaklarının yalnızca en son örneğidir. 

Neoliberal  ekonominin  ve  adil  olmayan ticari   anlaşmaların zorlamasıyla hizmetlerin özelleştirilmesi 
ve kamu-özel ortaklıklarının yaygınlaşması kamu altyapısına ve hizmetlerine zarar verdi ve gelir 
dağılımını daha eşitsiz hale getirdi. Bu durum bilhassa en yoksul ve en marjinalleştirilmiş kadınları 
ve kız çocuklarını etkiledi. Kamu hizmetlerine mali kaynak ayrılmadığında, bu hizmetler mali olarak 
yeterince desteklenmediğinde ya da özelleştiğinde, kadınlar ve kız çocukları bedenlerini, emeklerini, 
enerjilerini ve zamanlarını bu boşlukları doldurmak için kullanmakta. 

Bu etkenlerin sonucu olarak, kentli kadınların %50’den fazlası şunlardan en az birine sahip 
değil: temiz su, gelişmiş sıhhi temizlik tesisatı, dayanıklı konut ya da yeterli yaşam alanı. 
Erişimi olmayan kadınlar ve kız çocukları genellikle ırka veya etnisiteye bağlı azınlık mensubu, 
daha yoksul ve/veya sınırlı eğitim düzeyinden gelen en marjinalleştirilmiş kesimdir. COVID-19 
salgını bağlamında düşündüğümüzde, hayat kurtaran önlemler sık el yıkamayı ve sosyal 
mesafeyi gerektirdiğinden, bu yoksunluklar salgın koşullarında daha ölümcül olabilir.     
   
Pek çok kadın gecekondu mahallesinde ve kayıt dışı yerleşimde yaşamını sürdürüyor. Hindistan’dan 
Peru’ya ve ötesine yüzbinlerce göçmen, çoğu kayıt dışı olan ev işleri gibi, kentte çalıştıkları işler sona 
erince kırsal bölgelere geri dönmek için zorlu yolculuklar yapıyor. Kentsel kapitalist ekonomiler, bu 
işçilere kriz boyunca dayanıklılık sağlayacak türden bir koruma temin etmeksizin sömürmekteler. 

Dijital cinsiyet uçurumu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önünde her daim bir engel olmuştur. Düşük ve 

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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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
Aşağıdaki tavsiyeleri izleyerek, COVID-19 krizinden 2030 Amaçlarını gerçekleştirmeye hazır bir 
şekilde çıkabilir, herkes için adil ve eşit bir dünya kurabiliriz. 
  

• COVID-19 krizine insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, hesap verebilirlik, dayanışma 
ve uluslararası işbirliği ilkelerine dayalı, çok taraflı bir müdahaleyle destek verin. 

• İnterneti bir kamu malı olarak görün ve geniş kapsamlı bilgi ve iletişim teknolojilerine 
ücretsiz erişimi yaygınlaştırarak, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesini 
sağlayarak ve ataerkil toplumsal cinsiyet normlarını değiştirerek dijital cinsiyet 
ayrımını ortadan kaldırmak için acil ve uzun vadeli adımlar atın.

• Kentsel alanlardaki kadınlar ve kız çocuklarıyla aktif bir şekilde ilgilenin ve COVID-19 
salgını sırasında ve sonrasında COVID-19 krizine müdahale önlemlerinin insan haklarını 
temin etmesini ve ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayın.

• Şunları yaparak suya, sıhhi temizliğe, barınmaya ve enerjiye erişimin insan hakkı 
olduğunu savunun: 

• Gecekondu mahallelerinde ve kayıt dışı yerleşim yerlerinde yaşayanlar ve 
çalışma kamplarındaki göçmenler de dahil olmak üzere, tüm zorla tahliyeleri ve 
yerinden edilmeleri derhal durdurun.

• Engelli kadınların ve kız çocuklarının, refakatsiz çocukların ve LGBTİ’lerin 
ihtiyaçlarına özel bir dikkat göstererek evsizliği suç olmaktan çıkarın ve herkes 
için güvenli ve yeterli barınma sağlayın.  

• Su, doğalgaz veya elektrik gibi ödemeleri bir süreliğine durdurun.
• Topluluk temelli örgütlerle işbirliği yaparak, bilhassa kayıt dışı yerleşim yerlerinde 

ve kırsal ve uzak bölgelerde yaşayanlar olmak üzere, herkes için temiz suya 
erişimi derhal sağlayın. Kriz sona erdiğinde herkes için kamusal su ve sıhhi 
temizlik hizmetlerini yaygınlaştırmak için bu işbirliklerine devam edin. 

• Kamu-özel ortaklıklarını ya sona erdirin ya da yeniden düzenleyin; böylelikle 
hükümetler, hayat kurtaran temel kamu hizmetlerini, kâr odaklı değil, toplumsal 
cinsiyet eşitliğini ve adaleti teşvik eden hak temelli bir şekilde sağl!"!#$%$&'(

orta gelirli ülkelerde, 433 milyon kadının internete erişimi yoktur ve cep telefonuna sahip olma ihtimali 
erkeklere oranla %14 daha düşüktür. Bu uçurum öylece oluşmadı. Ataerkil sistemlerde kadınların ve 
kız çocuklarının telefonları olmaz; çünkü erkeklerden ve oğlan çocuklarından daha az paraları vardır 
ve eğitim düzeyleri daha düşüktür. Ayrıca, telefon sahipliğini düzenleyen sınırlayıcı cinsiyet rolleri ve 
telefon satın alma amaçlı kamusal alana çıkıp çıkamama durumu söz konusudur.         

COVID-19 krizi esnasında bazı yardım, çalışma, eğitim ve sosyalleşme imkanları çevrimiçi hale geldi-
ğinden, internete ve iletişim teknolojilerine erişimden yoksunluk toplumsal soyutlanmaya, elde edi-
lememiş kazançlara ve eğitimde telafi edilmesi mümkün olmayan bir başarı kaybına sebep olabilir. 
Ayrıca, internete erişimin olmayışı bilhassa şiddet gören ve internet dışında başka bir yolla yardım ve 
koruma araması mümkün olmayan kadınlar ve kız çocukları için tehlikeli olabilir.    
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