Avrupa Kadın Lobisi ‘Kadınlar COVID-19’un bedelini ödememeli’

Avrupa Kadın Lobisi (AKL/EWL), COVID-19 salgınının şu anki küresel bağlamında, bu sağlık krizinin tüm
Avrupa ve ötesinde önemli ve uzun vadeli etkilerini ve bunun kadınlar ve kız çocukları tarafından
orantısız bir şekilde omuzlanacağı gerçeğini kabul ediyor. Avrupa genelindeki AKL üyeleri ve AKL’nin
Brüksel merkezli sekreteryası politika belgesini hazırlamak için bir araya geldi: ‘Kadınlar COVID-19’un
bedelini ödememeli’. Makalemiz, tüm AB Üye Devletleri ve Avrupa Komisyonu için önemli eylem
çağrılarını ortaya koymaktadır.
Bu politika özeti, krizin en derin etkisinin kadınlar ve kız çocukları üzerinde ve özellikle ırk veya etnik
köken, din veya inanç, engellilik, yaş, cinsel yönelim, sınıf ve / veya göç durumu gibi diğer faktörlerle
birlikte cinsiyet temelinde birden fazla ayrımcılığa maruz kalanlar üzerinde olacağının farkındadır.
Özellikle endişe verici olan, tek ebevenyler ve bakımdan sorumlu olanlar, erkek şiddetine maruz
kalanlar, güvencesiz iş veya ekonomik belirsizlik yaşayanlar, tüm güvenli kalacak yer bulunmayanlar,
bakıma ihtiyaç duyanlar veya zaten sosyal dışlanma ile karşı karşıya kimseler gibi sistemimiz tarafından
savunmasız hale gelen kadınların ve kız çocuklarının durumu.
Belge ayrıca, şu an herkese bakım ve destek sağlama yolunda ilerleyen insanların çoğunluğunun ezici
bir oranda kadın olduğunu, toplumun işlemeye devam etmesini ve toplulukların öz-tecrit içinde
yaşamasını sağladıklarını işaret ediyor. Bu krizle başa çıkmada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya
çalışan herkesle dayanışma içindeyiz.
AB Üye Devletlerinin ve Avrupa Komisyonu’nun kadınları krizin yükünü taşımaktan korumak ve bu anı
toplumlarımız için bir dönüm noktası haline getirebilmek adına kıta genelinde dayanışma içinde
hareket ederek sorumluluk almaları ve adım atmaları çok önemlidir. Gerçekten de, bu kriz bize bakımın
toplumumuzun bel kemiği olması gerektiğini ve temel ihtiyaçlarımıza odaklanmamız gerektiğini
hatırlatıyor. Onlarca yıl süren kemer sıkma politikalarının ve sosyal hizmetlere ve sağlık sistemine
getirilen kısıtlamaların ardından kriz, toplumumuzun ve ekonomimizin yanlış yönde ilerlediğine dair acı
verici bir uyanış çağrısı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi daha alçakgönüllü olma ve gerçekten neyin
önemli olduğuna odaklanma zamanı: Avrupa projesinin merkezinde yer alan dayanışma değerlerimize
odaklanmalıyız.
Toplumsal katılım, dayanışma ve bu krize yanıt verme konusundaki kolektif yaklaşımların yüksek
oranından ötürü sürekli mutluluk duyarak şaşırıyoruz: şimdi AB çapında eylemleriyle aynı kolektif
yaklaşımı göstermek Avrupa Kurumlarına ve tüm Üye Devletlere kalmış.
Aşağıda, Avrupa çapında AKL üyelerinin deneyimlerini ve mevcut bağlamda özellikle önemli olan kilit
alanlarla ilgili önerilerimizi ortaya koyduk:
-

Demokratik ilkelerimizi korumak,
Erkek şiddeti ile mücadele etmek,
Feminist ekonomi ve
Eşit sağlık sistemini gerçekleştirmek –
Ve Üye Devletler ve Avrupa Komisyonu’na yönelik, kadınların COVID-19 krizinin bedelini
ödememelerini sağlamaları için tavsiyelerimiz

Kadınlar COVID-19'un bedelini ödememelidir!
Kadın-erkek eşitliğini Avrupa genelinde COVID-19'a verilen yanıtın merkezine koymak
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Giriş
Avrupa Kadın Lobisi (AKL/EWL), COVID-19 salgınının şu anki küresel bağlamında, bu sağlık krizinin tüm
Avrupa ve ötesinde önemli ve uzun vadeli etkilerini ve bunun kadınlar ve kız çocukları tarafından
orantısız bir şekilde omuzlanacağı gerçeğini kabul ediyor.
Krizin en derin etkisi, ırk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik, yaş, cinsel yönelim, sınıf ve / veya
göç durumu gibi diğer faktörlerle birleştirilmiş cinsiyet temelinde çoklu ayrımcılık biçimleri yaşayan
kadınlar ve kız çocukları üzerinde olacaktır.
Şu anda sistemimiz tarafından savunmasız hale getirilen belirli kadınlar ve kız çocukları:
● Hane halkının tek bakıcısı olan ve tecrit ve ekonomik güvensizlik durumlarında olan kadınlar;
● Evde yakın partner şiddeti riski taşıyan kadınlar, güvenli ev sahibi olmayan veya barınaklarda
yaşayanlar veya cinsel sömürü mağdurları da dahil olmak üzere fuhuştan etkilenen kadınlar;
● Erkek şiddet deneyimleri yoğunlaşırken barınaklar, standart altı sığınma kampları veya merkezleri
gibi öz-izolasyonun imkânsız olduğu tesislerde yaşayan kadınlar;
● Yaşlı kadınlar, Roman kadınlar, göçmen ve / veya belgesiz kadınlar, evsiz kadınlar, engelli kadınlar,
güvencesiz çalışan kadınlar ve hapishanelerdeki kadınlar gibi toplumlarımızda zaten dışlanmış olan
kadınlar;
● Bakım ve yardıma ihtiyacı olan kadınlar.
Şu an herkese bakım ve destek sağlama yolunda ilerleyen insanların çoğunluğunu ezici bir oranda
kadılar oluşturuyor, toplumun işlemeye devam etmesini ve toplulukların öz-tecrit içinde yaşamasını
sağladıklarını işaret ediyor. Bu krizle başa çıkmada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan
herkesle dayanışma içindeyiz.
AKL olarak söz konusu salgından etkilenenlerle ve şu anda toplumdaki herkesi korumak için bakım ve
destek sağlayan öncülere - ezici bir çoğunlukla kadınlara – kalpten dayanışıyoruz. Toplumsal katılım,
dayanışma ve bu krize yanıt verme konusundaki kolektif yaklaşımların yüksek oranından ötürü sürekli
şaşırıyoruz: AB Üye Devletleri’nin ve Avrupa Komisyonu'nun kıta genelinde dayanışma içinde hareket
etmek ve kadınları krizin yükünü taşımaktan korumak üzere öne çıkmaları adına ve bu anı
toplumlarımız için bir dönüm noktasına dönüştürmek üzere değerlendirmeleri için şu an çok büyük bir
önem taşıyor.
Aşağıda, Avrupa çapından EWL Yönetim Kurulu'nun katkılarıyla AKL üyelerinin görüşlerini ve şu anki
salgın sırasında ve gelecek için aşağıdaki kilit alanlardaki önerilerimizi sunuyoruz:
1. Eşitliği desteklemek ve demokratik ilkelerimizi korumak
2. Erkek şiddetiyle mücadele
3. Feminist ekonominin ortaya çıkarılması

4. Eşit bir sağlık sistemi inşa etmek
5. Üye Devletlere ve Avrupa Komisyonuna Tavsiyeler
Artık dünyamızda en önemli olanın toplumumuz olduğunu her zamankinden daha net görebiliyoruz;
“bakımı” değer sistemimizin merkezinde tutmak ve “sosyal zemin” in yükseltilmesini; kadınlara ve kız
çocuklarına yönelik şiddeti sona erdirirken sosyal ve ekonomik güvenliğin herkes için öncelikli olmasını
sağlamak ve gerçekleştirmenin garanti altına alınması gerekiyor.

