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Savaş, doğal afet, çatışma ve salgın hastalık gibi durumlarda sahada
konumlanarak insanların mağduriyetlerini en aza indirmeye çalışan başta BM
olmak üzere çok sayıda uluslararası örgüte göre, bugüne kadar yaşanan hiçbir
kriz cinsiyet nötr olmadı. Koronavirüs de bunlardan farklı değil.
Koronavirüsün sosyoekonomik etkileri, kadınlar açısından daha büyük
olumsuzluklara neden oldu.
Bu olumsuzlukların başında kadın istihdamında yaşanan küçülmeler ve gelir
kayıpları, ev işleri ve bakım sorumluluklarında kadınların omuzlarındaki yükün
orantısız artması ile ev ve aile içinde kadına yönelik şiddette yaşanan artışlar
geldi.
Kadın istihdamı; daha düşük ücretler karşılığında çalışma, emek yoğun
sektörlerde yoğunlaşma, yarı zamanlı ve kısa dönemli çalışma ve kayıt dışı
sektörlerdeki yoğunluk sebebiyle koronavirüs salgınının iş gücüne getirdiği
olumsuzluklardan daha çok etkilendi.
Koronavirüs salgını sebebiyle hem kadınların hem de erkeklerin evde yapması
gereken ücretsiz iş miktarında artış yaşanmış olsa da kadınlar, bu işlerin daha
büyük bir kısmını üstlenmek zorunda kaldı.
Koronavirüs salgınının kadınlar tarafından daha çok hissedilen sosyoekonomik
olumsuzluklarının bir diğeri de ev ve aile içinde kadına yönelik şiddet
vakalarının artması oldu. Kadınlar içerisinde de engelliler gibi çeşitli
dezavantajları olanların daha çok etkilendiği şiddet vakaları artmasına rağmen
çoğu durumda bunların yetkili mercilere yeteri kadar bildirilemediği tespit
edildi.
Kadın çalışanlar başta olmak üzere tüm kadınların bir şekilde deneyimlemek
durumunda kaldığı koronavirüsün cinsiyet nötr olmayan etkileri ile mücadelede
işverenler, yerel ve merkezi düzeydeki politika yapıcılar, üniversiteler, STK’lar,
medya ve ilgili diğer tüm paydaşlara istihdam desteğinden ücretsiz işlerin aile
içinde eşit paylaştırılmasına, gerekli zihniyet değişikliklerinden kadına yönelik
şiddetin azaltılmasına kadar farklı alanlarda çok önemli görevler düşüyor.

Ne çok şey söylendi, ne çok şey yazıldı 2020 yılının başrol oyuncusu koronavirüse dair.
2019 yılına geri dönme şansımız olsa ve o zamanki kendimize dünyayı bir virüsün ele
geçireceğini, milyonlarca insanın hastalanacağını, çok sayıda can kaybının yaşanacağını,
evlere kapanılacağını, dışarıya sadece maskelerle ve korkar adımlarla çıkılabileceğini
söylesek muhtemelen inanmaz, güler geçerdik. Ama durumun pek de gülünecek bir
tarafı olmadığını neredeyse bir yıldır yaşadıklarımızla tecrübe ettik. Umut vaat eden aşı
çalışmalarına rağmen ne kadar süre daha hayatımıza bu şekilde devam edeceğimizi ne
yazık ki bilmiyoruz. Çemberin git gide daraldığı, ölüm korkusunun çevremizi hatta
ailemizi sardığı günlerin pek çoğumuzun bugüne kadar yaşadığı en enteresan, en korku
dolu ve bazen de en sevindirici günler olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
31 Aralık 2019 tarihinde Çinli yetkililerin ülkenin Hubei eyaletinde bulunan Wuhan
kentinden ilk vakaları bildirmesi ile başlayan süreçte bir yıl geride kalmak üzere.1 Bu bir
yılda hayatımızın köklü bir şekilde değişime uğradığı aşikâr. 2020 yılını geride
bıraktığımız şu günlerde dünyanın 191 ülkesinde 95 milyonun üzerinde kişiye bulaşan
ve 2 milyondan fazla insanın canına mal olan koronavirüs; eğitimden sağlık sistemlerine,
turizmden alışveriş yöntemlerine kadar birçok şeyi salgın bitse bile muhtemelen
eskisine dönmesi zor olacak bir biçimde değiştirdi. Dünya üzerindeki yansımaları bu
kadar büyük olan bir salgının işlerimizi ve iş yapış biçimlerimizi etkilememesi
düşünülemezdi. Nitekim bu dönemde evden çalışma (home-office), kısmi çalışma, ücretli
ya da ücretsiz izin gibi süreçler daha yaygın hale geldi. İnsandan insana etkileşimin
temelini oluşturduğu hizmet sektörü başta olmak üzere bazı alanlarda ise talebin sert
bir şekilde düşmesi sonucunda kepenk indirmek zorunda kalan çok sayıda esnaf ve
işletme oldu. Türkiye özelinde baktığımızda restoranlar, kafeler, kahvehaneler, müzik
hizmetleri ile berber ve kuaförler gibi çeşitli meslek grupları, virüsün bulaşmasını
önlemek amacıyla getirilen önlemlerden en çok etkilenen meslekler oldu. Hal böyleyken
ve koronavirüsün iş hayatındaki etkileri bazı sektörler için son derece yıkıcıyken, bu
süreci bir de cinsiyetler ekseninde incelemek, salgının etkilerinin cinsiyet nötr olup
olmadığını anlamak ve gerekli politikaları hayata geçirmek açısından faydalı olacaktır.
1. Koronavirüs, Dünya Genelinde Kadın Çalışanları Nasıl Etkiledi?
BM Kadın Birimi (UN Women) tarafından paylaşılan verilere göre krizler, bugüne kadar
hiçbir zaman cinsiyet nötr olmadı.2 Koronavirüs salgını da dünyanın son yıllarda
yaşadığı en büyük krizlerden biri olarak küresel çapta milyonlarca insanı olumsuz
etkilese de salgının sosyoekonomik yükünün büyük kısmını kadınların omuzlamak
zorunda kaldığı ifade ediliyor. Buna sebep olan bazı faktörler öne çıkıyor. Bu faktörlerin
başında kadınların yoğun olarak istihdam edildiği sektörlerin koronavirüs salgınından
olumsuz etkilenmesini, kadınların daha fazla üstlendiği ücretsiz çalışma yükünde
yaşanan artışları ve ev içi şiddette kadınların daha fazla mağdur olmasını sıralayabiliriz.
Dünyadaki istihdam verileri incelendiğinde sağlık ve eğitim hizmetleri, ilk yardım, otel
ve seyahat hizmetleri, konaklama, gıda, perakende ve eğlence gibi insan ilişkilerinin
yoğun olduğu bazı sektörlerde çalışanların büyük çoğunluğunun kadınlar olduğu
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görülüyor. Nitekim BM verilerine göre, dünya genelindeki sağlık çalışanlarının ve ilk
yardım elemanlarının %70’i kadın ve sektördeki kadın çalışanların erkek
meslektaşlarına göre koronavirüse yakalanma riski üç kat daha yüksek.3 Durumun en
ciddi boyutu olan sağlık kısmının bir basamak altına inildiğinde kadınların, koronavirüs
salgını sebebiyle işlerini kaybetmeye ve yoksullaşmaya daha yakın olduğu ifade ediliyor.
McKinsey&Company tarafından yapılan bir çalışmaya göre, kadınların yoğunlukta olduğu
işler erkeklerin egemen olduğu işlere kıyasla koronavirüs döneminde istihdam kaybı
bakımından %19 daha riskli.4 Söz konusu çalışmaya göre, dünya genelinde istihdam
edilen erkeklerin %3,8’inin işi koronavirüs salgını sebebiyle risk altındayken, bu oran
kadınlarda %4,5.5
BM tarafından Ağustos 2020’de yayımlanan “Sezgiden Eyleme: COVID-19 Sonrasında
Cinsiyet Eşitliği” başlıklı raporda, dünya genelinde istihdam edilen kadınların %40’ına
tekabül eden yaklaşık 510 milyon kadının koronavirüs salgınından en çok etkilenen
sektörlerde çalıştığı kaydedildi.6 Kadınların çoğunlukla daha kötü ve güvensiz koşullarda
çalıştığı, aynı kariyer basamağındaki benzer eğitim seviyesine sahip erkeklerden daha
düşük ücret aldığı, emek yoğun sektörlerde istihdam edildiği ve işten çıkarılmaya daha
yakın olduğu BM, Dünya Bankası ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi kurumlar
tarafından her fırsatta dile getiriliyor. Küresel ölçekte kadınların erkeklerden ortalama
%23 daha az kazandığı dünyamızda7, ekonomik kazanç konusunda cinsiyet eşitliğinin
sağlanabilmesi için 108 yıla ihtiyaç var.8 Görüldüğü üzere, koronavirüs salgını olmasaydı
bile kadınların çalışma koşulları cinsiyet eşitliğini sağlamaya bir hayli uzaktı. Bunun
üstüne bir de salgının eklenmesinin çarpan etkisi yaratmasına ve durumu daha da
kötüleştirmesine şaşırmamak lazım.
Koronavirüs salgınının dünyadaki kadınlar üzerinde istihdam yönünden yarattığı
etkilere ilişkin çarpıcı örnekler de mevcut. Nitekim dünya genelinde ev işlerinde çalışan
yardımcıların %72’si kadın ve bu kadınların %80’i koronavirüs sebebiyle işini kaybetti.
Koronavirüs salgını dolayısıyla kadın istihdamının erkek istihdamına göre daha çok risk
altında olduğuna ilişkin bir diğer veri ise serbest meslek sahibi kadınların işlerini
kaybetme oranının aynı kategoride yer alan erkeklerden daha yüksek olması. Öyle ki
Avrupa ve Orta Asya’da kendi işini yapan kadınların %25’i koronavirüs sebebiyle işini
kaybederken, bu oran aynı bölgedeki serbest meslek sahibi erkekler arasında %21
olarak gerçekleşti.9 Salgının yol açtığı ve açmaya devam etmesi beklenen tüm bu
istihdam kayıpları sebebiyle dünyada son 20 yıldır düşme eğiliminde olan aşırı

3

A.g.e.
McKinsey&Company, (2020), COVID-19 and gender equality: Countering the regressive effects,
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/covid-19-and-gender-equality-countering-theregressive-effects Erişim Tarihi: Aralık 2020
5
A.g.e.
6
UN Women, (2020), From Insights to Action: Gender Equality in the wake of COVID-19,
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/genderequality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142 Erişim Tarihi: Aralık 2020
7
UN, (2020), Equal pay for work of equal value, https://www.un.org/en/observances/equal-pay-day Erişim
Tarihi: Aralık 2020
8
World Economic Forum, The Global Gender Gap Index 2018, http://reports.weforum.org/global-gender-gapreport-2018/shareable-infographics/ Erişim Tarihi: Aralık 2020
9
A.g.e.
4

3

yoksulluğun tekrar yükselişe geçmesi bekleniyor.10 BM tarafından yayımlanan
yoksulluğa ilişkin bir rapora göre, 2021 yılında 96 milyon kişi koronavirüs salgını
sebebiyle günlük 1,90 doların altında yaşayacak yani aşırı yoksulluğa sürüklenecek ve
bu kişilerden 47 milyonu kadınlar ile kız çocukları olacak.11
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından kadın istihdamının daha çok
etkilenmesi ve kadınların aşırı yoksulluğa sürüklenme ihtimalinin endişe vermesinin bir
diğer sebebi ise kadınların yüksek oranda kayıt dışı istihdamda yer alması. Nitekim
dünya genelinde istihdam edilen kadınların %58,1’i, erkeklerin ise %63’ü kayıt dışı
ekonomiden geçimini sağlarken, düşük gelirli ülkelerde bu oran kadınlarda %92,1’e,
erkeklerde ise %87,5’e kadar çıkıyor.12 Sokak satıcısından ev işlerinde çalışan
yardımcıya, geçimlik tarım işçisinden mevsimlik çiftçiye kadar kadınların yüksek oranda
yer aldığı kayıt dışı istihdamın birçok türü emeklilik, ücretli izin, istirahat hakkı, kıdem
tazminatı ve ihbar süresi gibi birçok sosyal haktan çalışanları mahrum bırakıyor ve işten
daha kolay çıkarılmalarına olanak sağlıyor.13 BM verilerine göre 740 milyon kadın, kayıt
dışı ekonomide istihdam ediliyor ve bu kadınların geliri, salgının ilk ayında %60 azaldı.14
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle kadın çalışanların
gelirlerinin azalması ya da işten çıkarılmaları dışında bu dönemde kadınların daha fazla
üstlenmek zorunda kaldığı ve iş hayatlarını az ya da çok, bir şekilde etkileyen diğer
husus ise ev ve bakım işleri gibi sorumlulukları kapsayan ücretsiz çalışma. Karşılığı
ödenmeyen, bu sebeple toplumda genel olarak çok fazla gözetilmeyen söz konusu
çalışma türü ILO tarafından “bir evdeki ya da topluluktaki diğer bireylerin iyiliğini ve
bakımını sürdürebilmek için doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan ve karşılığında
herhangi bir ödeme alınmayan iş” şeklinde tanımlanıyor.15 ILO’nun tahminlerine göre,
her gün 16,4 milyar saat ücretsiz iş için harcanıyor ve bunun dörtte üçünü kadınlar
gerçekleştiriyor. Bir başka veriye göre ise salgın öncesinde kadınlar günde ortalama 4,1
saatlerini ev işleri ya da bakım sorumlulukları için ayırırken, erkekler aynı işler için
günde ortalama 1,7 saat ayırıyordu.16 Kısacası, koronavirüs salgını öncesinde de gerek
toplumsal cinsiyet rolleri gerekse erkeklerin iş gücüne daha fazla katılması sebebiyle ev
işleri ile çocuk, yaşlı ve özel ihtiyaç sahibi bireylerin bakımı büyük çoğunlukla kadınlara
düşüyordu.
Koronavirüsün Çin’den başlayarak neredeyse tüm dünyaya yayıldığı süreçte çoğu ülkede
alınan önlemlerin başında sokağa çıkma kısıtlamalarının getirilmesi, restoran ve kafe
gibi yerlerin geçici süre ile kapatılması, okulların ve üniversitelerin çevrimiçi eğitime
geçmesi ve işi uzaktan çalışmaya elverişli olan kişilerin kısmen ya da tamamen
evlerinden çalışmaya başlaması geldi. İnsanların ekmeklerini evde yapması, dışardan
gelen her şeyi dezenfekte etmesi, okul çağında çocuğu olan ebeveynlerin internetten
10
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ders ve ödev takibi yürütmesi gibi hayatımızın “yeni normalleri” haline gelen bazı
rutinler, eskiden yapılan gündelik işler ile birleşince ortaya çoğu zaman zor yetişilen
koşturmacalar ve ücretli işler ile çakışan ücretsiz sorumluluklar çıkardı. Bu süreçte hem
kadınların hem de erkeklerin ev işi ve bakım sorumlulukları arttı.17 Ancak ülkeler
özelinde ve dünya genelinde yürütülen birçok çalışma, bu işlerin eşit şekilde
paylaşılmadığını, kadınların omzuna daha fazla yük bindiğini ortaya koydu (bkz. Şekil 1).
Şekil 1: Koronavirüs sebebiyle daha fazla zaman harcanan ücretsiz işlerde cinsiyete göre yaşanan
artış (%)

0

5

10

15

20

25

30

40

45

50
49

Temizlik

33
37

Çocukların bakımı

26
36

Çocukların dersi
Yemek ve servis

35

28
37
16
24

Alışveriş

23
Kadın

Erkek

Kaynak: BM Sezgiden Eyleme: COVID-19 Sonrasında Cinsiyet Eşitliği Raporu

Bu noktada artan ücretsiz işlere ilişkin birçok farklı boyutun olduğunun altını çizmek
gerekiyor. Bekâr ve tek yaşayan bir kadının ya da erkeğin koronavirüs sebebiyle evde
artan işleri tek başına yerine getirmesi gerektiği aşikâr. Ancak Hindistan’da yapılan bir
araştırmada da ortaya koyulduğu üzere, salgın döneminde evli kadınların iş yükü, bekâr
kadınların iş yükünden daha fazla arttı.18 Evli kadınlar arasında ise okul çağında ya da
daha küçük yaşta çocuğunun olması, çocukların sayısı, evde bakıma muhtaç yaşlı ya da
engelli bireylerin varlığı ve herhangi bir yardımcının olup olmaması gibi birçok faktör,
bu dönemde kadınların omuzlarına daha fazla düşen ev ve bakım işlerinin şiddetinde
önemli rol oynadı.
Son olarak, koronavirüs salgınının yarattığı sosyoekonomik olumsuzluklardan
kadınların daha çok etkilenmesine zemin hazırlayan bir diğer alanın ise şiddet olduğunu
söylemek mümkün. Nitekim yürütülen birçok çalışmada koronavirüs döneminde evlere
kapanılması ile kadınların ev ve aile içinde yaşadıkları fiziksel, cinsel ve duygusal
şiddette artış yaşandığı tespit edildi.19 Bu dönemde şiddete eğilimi olan eşlerin ya da aile
bireylerinin evde olmayı kendi zihniyetleri doğrultusunda kullandığı, karantina
önlemleri sebebiyle sosyal teması azalan ve yardım alma imkânı kısıtlanan kadınların ise
17
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seslerini daha az duyurabildiği belirtiliyor. BM verilerine göre Arjantin, GKRY, Fransa ve
Singapur başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde ev ve aile içi şiddet vakalarına ve
istismara ilişkin acil yardım hatlarını arayan kadın sayısında karantina önlemlerinin
getirilmesi ile birlikte artış yaşandı. Öte yandan bu dönemde acil durum telefonlarını ya
da yardım hatlarını arayabilen kadın sayısının gerçeğin çok altında olduğu düşünülüyor.
Bunun, karantina önlemleri neticesinde aile üyelerinin çoğunlukla evde olması sebebiyle
şiddete maruz kalan kadınların telefona erişimde ve rahat konuşmada ya da evden çıkıp
yardım isteyebileceği kişilere ulaşmada zorluk yaşamasından kaynaklandığı ifade
ediliyor.
2. Koronavirüs, Türkiye’deki Kadın Çalışanları Nasıl Etkiledi?
Koronavirüsün Türkiye’de ve AB’de çalışan kadınlar üzerindeki etkileri incelendiğinde,
dünyadaki eğilimlere paralel bir gidişatın varlığını görmek mümkün. Türkiye’de bu
alanda yayımlanan çalışmalar, genellikle anket sonuçlarına dayanıyor. Bunlardan ilki
olan ve BM Türkiye Ofisi tarafından 18-25 Nisan 2020 tarihlerinde SAM Araştırma
Danışmanlık iş birliğinde hayata geçirilen anket kapsamında 759’u kadın, 749’u erkek
olmak üzere toplam 1.508 kişi ile telefon görüşmesi sağlandı.20 Dünyanın dört bir yanına
yayılan koronavirüs salgınının Türkiye’de çalışan kadın ve erkeklerin çoğunluğunu
olumsuz etkilediği, ancak diğer ülkelerdeki etkilere benzer şekilde Türkiye’de de
kadınların erkeklerden daha çok etkilendiği tespit edildi. Nitekim ankete katılan ve
salgından önce çalışan kadınların %18,8’i koronavirüs sebebiyle işini kaybederken, bu
oran erkeklerde %14,4.21 Ankete katılanlar arasında kendi işini yapanların salgın
sebebiyle işlerini kaybetmesinde de kayda değer bir cinsiyet ayrımı dikkat çekiyor. Öyle
ki kendi işini yapan kadınların %26,9’u bu dönemde işini kaybederken, kendi işini yapan
erkek katılımcıların %16’sının artık işini devam ettiremediği tespit edildi.
Türkiye’de koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin yarattığı tahribatı azaltmak için
16 Nisan 2020 tarihinde İş Kanunu’na eklenen madde ile işten çıkarmalar yasaklanırken,
ücretsiz izinlerin önü açıldı.22 BM Türkiye Ofisi girişimi ile hayata geçirilen ankete göre,
salgın döneminde ücretsiz izne çıkarılan kadın çalışanların oranı (%15,7) erkek
çalışanların oranından (%11,2) daha yüksek. Bu dönemde Türkiye’deki çalışma
hayatında yaşanan gelişmelerden bir diğeri ise BM Türkiye Ofisi tarafından da açığa
çıkarılan evden çalışma modelinin kadınlar arasında erkeklere kıyasla daha yaygın
olmasıydı. Ankete göre kadınlar arasında %18 olan koronavirüs döneminde evden
çalışma oranı, erkekler arasında %14,2 olarak gerçekleşti. Anketin bir diğer sonucu ise
dünyadaki eğilime paralel olarak Türkiye’de de kadın ve erkek çalışanların koronavirüs
salgını dolayısıyla yapmak durumunda kaldıkları ev işleri ile bakım sorumluluklarında
artış yaşandığını ancak ülkemizde de bu durumun kadınların aleyhine gerçekleştiğini
açığa çıkardı. Nitekim ankete katılan kadınların %77,6’sı eskisinden daha çok temizlik
yaptığını söylerken, bu oran erkekler arasında %47 olarak hesaplandı. Benzer şekilde
20

BM Türkiye, (2020), UN Women research finds COVID-19 pandemic has different socioeconomic impacts for
women and men, https://turkey.un.org/en/86280-un-women-research-finds-covid-19-pandemic-has-differentsocioeconomic-impacts-women-and-men Erişim Tarihi: Aralık 2020
21
A.g.e.
22
Sputnik, (2020), Resmi Gazete'de yayınlandı: 3 aylık işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı,
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009041042777181-resmi-gazetede-yayinlandi-3-aylik-isten-cikarmayasagi-2-ay-dahauzatildi/#:~:text=17%20A%C4%9Fustos'ta%201%20ay,d%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda%2C%203%20ay%20s%C3
%BCreyle%20i%C5%9Fveren Erişim Tarihi: Aralık 2020
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yemek yapma ve servis sorumluluklarının arttığı kadın katılımcıların %59,9’u tarafından
dile getirilirken, salgın öncesi döneme kıyasla bunları daha fazla yapan erkek
katılımcıların oranı %23,9 oldu.
Benzer bir çalışma ise BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından 18-19
Mayıs 2020 tarihlerinde 2.407 katılımcı ile hayata geçirildi ve sonuçları “Covid-19
Küresel Salgın Sürecinde Türkiye’de Bakım Ekonomisi ve Toplumsal Cinsiyet Temelli
Eşitsizlikler” başlıklı araştırma notu kapsamında yayımlandı.23 Önceki çalışmanın
bulgularını tasdik eden sonuçlar, evden çalışmaya başlayan erkeklerin ev ve bakım
sorumluluklarının virüs öncesine göre beş kat arttığını ama kadınların bunları
erkeklerden dört kat daha fazla yapmak durumunda kaldığını ortaya çıkardı.24
Kadınların ev işlerinden kaynaklanan ücretsiz işler ile uzaktan çalışmalarını gerektiren
ücretli işlerine yetişebilmek için çalışma saatlerini artırdığı tespit edildi. Dünyadaki
gidişata paralel olarak Türkiye’de de koronavirüs salgını döneminde çalışan kadınların
erkek meslektaşlarına göre daha fazla olumsuzluk yaşadığının vurgulandığı UNDP
araştırma notunda, işlerini bırakmak zorunda kalan ve işten çıkarılan kadınların
sayısının erkeklerden daha fazla olduğu kaydedildi. Ayrıca çalışan kadınların
erkeklerden daha fazla izin almak durumunda kaldığı ve evden çalışmaya geçmek için
daha çok ısrar ettikleri ortaya koyuldu.
Son olarak Kasım 2020’de Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türk
Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi
tarafından “COVID-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri” başlıklı bir rapor
yayımlandı.25 Bu konunun sadece kamu sektörü ve sivil toplum ile sınırlı kalmayarak,
özel sektörün ve çatı kuruluşların da gündeminde yer alması, salgının olumsuz
etkilerinin bertaraf edilmesinde ve cinsiyete duyarlı politikaların geliştirilmesinde daha
kapsayıcı adımlar atılabilmesi yönünde umut verici bir gelişmeydi. Mart-Haziran 2020
döneminde yapılan ankete farklı sektörlerde faaliyet gösteren 339 işletme tarafından
verilen cevaplar doğrultusunda hazırlanan çalışmaya göre, kadınların %99’unun salgın
süresince karşılaştığı en büyük zorluk artan ev işleri ve çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı
gibi sorumluluklar oldu. Bunu, %97 ile uzaktan çalışma sisteminde daha fazla saat
çalışılması, %95 ile stres ve kaygı gibi psikolojik problemler, %94 ile teknoloji ve
internete erişim ve %89 ile ev ve aile içi şiddetin artması takip ediyor. Erkeklerde ise bu
dönemde karşılaşılan en büyük zorluk %74 ile ücret ve gelir yetersizliğiyken; ardından
%69 ile teknoloji ve internete erişim, %65 ile psikolojik problemler ve %57 ile uzaktan
çalışma sisteminde daha uzun saatler çalışılması geliyor.
3. Koronavirüs, AB’deki Kadın Çalışanları Nasıl Etkiledi?
Türkiye’de koronavirüs salgınının kadın çalışanlar üzerindeki sosyoekonomik etkilerini
inceledikten sonra yönümüzü AB’ye çevirmek ve koronavirüs döneminde büyük
23

UNDP Türkiye, (2020), Gender Gaps in the Care Economy during the COVID-19 Pandemic in Turkey,
https://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/library/corporatereports/COVID-gender-surveyreport.html Erişim Tarihi: Aralık 2020
24
A.g.e.
25
TÜSİAD, (2020), COVİD-19 SALGINININ KADIN ÇALIŞANLAR AÇISINDAN ETKİLERİ ARAŞTIRMASI AÇIKLANDI. İŞ
DÜNYASI COVİD-19 SALGININDA EŞİTLİKÇİ UYGULAMALAR İÇİN HAREKETE GEÇİYOR.
https://tusiad.org/tr/basin-bultenleri/item/10661-covid-19-salgininin-kadin-calisanlar-acisindan-etkileriarastirmasi Erişim Tarihi: Aralık 2020
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sınavlardan geçen Üye Devletlerin bu alanda sergiledikleri performansı görmek faydalı
olabilir. AB’de de Türkiye’deki ve dünyadaki genel eğilime benzer şekilde sağlık
çalışanlarının, bakım elemanlarının ve ev işlerinde destek sağlayan yardımcıların büyük
çoğunluğu kadınlardan oluşuyor.26 Öyle ki son verilere göre, AB’deki sağlık
çalışanlarının %76’sının, bakım elemanlarının yaklaşık %90’ının ve ev işlerine yardımcı
olan çalışanların %95’inin kadın olduğu ifade ediliyor.27 Çocuk bakımında çalışanların ve
yardımcı öğretmenlerin %93’ü ile sağlık hizmetlerindeki kişisel bakım çalışanlarının
%86’sı da kadın.28 Ayrıca Üye Devletlerdeki vatandaşların evlerinde uzun dönemli
bakım hizmeti sağlayan yaklaşık 5,5 milyon kişiden 4,5 milyonu da kadınlardan
oluşuyor. Hizmetler sektörünün diğer alanlarında da son derece aktif olan kadınlar,
mağazalarda çalışan satış personellerinin %64,6’sı ile kasiyer ve bilet görevlerinin
%82,3’ünü oluşturuyor.29
Bu çalışanların bir yandan hizmetler sektöründe yüz yüze temasın en çok olduğu işlerde
görev yapmasından dolayı koronavirüse yakalanma riskleri daha yüksekken, diğer
yandan da çalıştıkları meslek grupları ekonomik kırılganlıklara daha açık. Nitekim AB’de
özellikle bu mesleklerdeki kadınların erkek meslektaşlarından daha düşük ücretlerle
çalıştığı, yarı zamanlı çalışma ve kendi işini kurma oranının kadınlar arasında daha
yüksek olduğu, sosyal güvenliğe ilişkin hakların korunmasının ise kadınlar arasında
daha düşük olduğu vurgulanıyor. Ayrıca kayıt dışı istihdamda kadınların daha çok yer
aldığı ve tüm bunların salgının olumsuz etkilerini kadınların daha çok hissetmesine yol
açtığı birçok yerde dile getirilmiş durumda. Hâlihazırda AB’de 15-64 yaş arasında
çalışan kadınların %27’si düşük ücretler karşılığında ve çoğunlukla 12 aydan kısa
sözleşmeler ile çalışırken, bu oranın aynı yaş grubundaki çalışan erkekler için %15
olması, kadın istihdamının AB’de koronavirüs öncesi dönemde de kırılgan olduğunu
gözler önüne seriyor.30
Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde ev işleri ve bakım sorumlukları konularında
Türkiye’deki kadınların yaşadığına benzer durumlar ile Üye Devletlerde de sıkça
karşılaşıldığı dile getirildi. AB’de de karşılığında ücret alınmayan evle ilgili birçok
sorumluluk, kadınlar tarafından üstleniliyor. Nitekim salgın öncesinde de Üye
Devletlerdeki kadınlar, ev ve bakım işlerine haftada erkeklerden 13 saat daha fazla
zaman ayırıyordu.31 Çocukların eğitimi ile ilgilenmek ve yaşlı ya da yardıma muhtaç
bireylerin bakımını üstlenmek, AB ülkelerinde salgın öncesi dönemde de kadınların
sorumluluğunda görülen bakım işleriydi. Öte yandan salgının patlak vermesi ile birlikte
Türkiye’deki ve dünyadaki gidişata benzer şekilde AB’de de hem kadınların hem de
erkeklerin ev ve bakım işlerinde aldığı sorumluluk arttı. Ancak yine diğer ülkelere
paralel olarak toplumsal cinsiyet rolleri neticesinde salgın döneminde artan sorumluluk,
AB’de de kadınlar tarafından daha fazla üstlenildi (bkz. Şekil 2). Küçük çocuğu olan
26

Avrupa Komisyonu, (2020), Coronavirus Pandemic – Impact on Gender Equality,
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_covi
d19-gender-equality_factsheet.pdf Erişim Tarihi: Aralık 2020
27
A.g.e.
28
European Institute for Gender Equality, (2020), Frontline workers, https://eige.europa.eu/covid-19-andgender-equality/frontline-workers Erişim Tarihi: Aralık 2020
29
A.g.e.
30
Europen Institute for Gender Equality, (2020), Economic hardship and gender, https://eige.europa.eu/covid19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender Erişim Tarihi: Aralık 2020
31
European Institute for Gender Equality, (2020), Unpaid care and housework, https://eige.europa.eu/covid19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework Erişim Tarihi: Aralık 2020
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çalışan ebeveynler arasında koronavirüsün iş-yaşam dengesi üzerindeki etkilerini açığa
çıkarmak için AB ülkelerinde yürütülen bir çalışmaya göre, kadınların bu dönemde
aileleri ve işleri arasındaki dengeyi sağlamak için erkeklere kıyasla daha fazla zorluk
yaşadığı tespit edildi.
Şekil 2: AB’de çocuk sahibi kadınlar ile erkeklerin koronavirüs döneminde iş-yaşam dengesine ilişkin
yaşadığı zorluklar (Nisan 2020, %)
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Zorlukların özellikle kadınlardan oluşan tek ebeveynli ailelerde daha ağır yaşandığı dile
getiriliyor. Koronavirüs ile mücadele sürecinde hem uzaktan çalışması gereken hem de
çocuk ya da çocuklarıyla tek başına ilgilenmek durumunda kalan AB genelinde yaklaşık
8 milyon aile olduğu tahmin ediliyor ve bunların %85’i kadınlardan oluşuyor.32 Tek
ebeveynli ailelerin büyük çoğunluğu Danimarka, Estonya ve İrlanda’da yaşıyor.
Koronavirüs salgınında bu ailelerin yaşadığı zorluklara bir örnek vermek gerekirse,
Almanya’da annelerden oluşan ailelerdeki kadınların sadece %15’i salgın döneminde
işine devam ederken, %30’u çocuğuna ya da çocuklarına bakmak için izin almak zorunda
kaldı ve geri kalanı da işinden ayrıldı.33
Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre, AB’de kadınlardan
oluşan tek ebeveynli ailelerin yoksulluk ve sosyal dışlanma ile karşılaşma ihtimali daha
yüksek. Yalnız annelerin %48’i yani neredeyse yarısı yoksulluk riski ile karşı karşıya.34
Koronavirüs salgını öncesinde kadınlardan oluşan tek ebeveynli aileler arasındaki
yoksulluk oranının %50’den fazla olduğu Bulgaristan, İrlanda, Yunanistan, Hırvatistan,
Litvanya ve Malta’da salgının durumu daha da kötüleştirmesinden ve bu ailelerin
istihdam kayıpları neticesinde daha da yoksullaşmasından endişe ediliyor.
Küresel gidişata paralel olarak AB ülkelerinde bu dönemde yaşanan bir diğer gelişme ise
ev ve aile içinde kadına yönelik şiddet vakalarında yaşanan artış oldu. DSÖ verilerine
32

A.g.e.
A.g.e.
34
A.g.e.
33
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göre, Nisan 2020’de acil hatlara gelen ev içi şiddete yönelik ihbar sayısı %60 arttı. AB
genelinde bu alanda henüz çok kapsayıcı veriler olmamakla birlikte Fransa’da
koronavirüs önlemleri kapsamında hayata geçirilen kapanma önlemlerinin ilk
haftasında ev içi şiddet vakalarının %32 artış gösterdiği raporlandı.35 Litvanya’da da üç
haftalık kapanma sürecinde 2019 yılının aynı dönemine kıyasla ev içi şiddet vakalarında
%20 artış yaşandığı bildirildi.36 Koronavirüs salgını ile mücadele etmek amacıyla
getirilen karantina önlemleri neticesinde GKRY’de %30 ve İspanya’da ise %47 oranında
arttığı tahmin edilen ev ve aile içi şiddetin iş kayıplarının artması, karantina önlemlerini
sıkılaştırılması ve sağlık ile ekonomik gidişata ile ilişkin endişelerin yükselmesi
sonucunda daha da tırmanmasından korkuluyor.37
Koronavirüs salgınında artan ev ve aile içi şiddette özellikle engelli bireyler dezavantajlı
durumda bulunuyor. Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü verilerine göre, AB’de 61
milyonu kadın ve 47 milyonu erkek olmak üzere 100 milyondan fazla engelli birey
bulunuyor.38 Herhangi bir engeli bulunmayan kadınların %19’u yakın partnerinden
şiddet görürken, bu oran engelli kadınlarda %34’e kadar çıkıyor. Bu da demek oluyor ki
engelli bireyler de dâhil olmak üzere dezavantajlı grupta yer alan kadınların ev ve aile
içinde şiddet görme olasılıkları ne yazık ki daha yüksek. Bu konu, hem Üye Devletlerin
koronavirüs ile mücadele için hazırladığı planlardaki önceliklerinin başında geliyor hem
de Avrupa Komisyonu tarafından önemseniyor.
4. Koronavirüsün Kadın Çalışanlar Üzerindeki Olumsuz Etkilerini Azaltmak
için Neler Yapılabilir?
Dünyayı saran koronavirüs salgını ile mücadele edilen günlerde bir yandan virüsün
bulaşmasını engellemek ve hastalanan kişileri tedavi etmek için yoğun bir çaba sarf
edilirken diğer yandan da virüsün diğer cephelerdeki ikincil etkileri ile başa çıkmak için
hummalı savaşlar veriliyor. Bu cephelerden biri olan koronavirüs salgınının kadın
çalışanlar üzerindeki etkilerini hem küresel ölçekte hem de AB ve Türkiye özelinde ele
aldıktan sonra bu etkileri en aza indirmek ve mümkünse yok etmek için neler
yapılabileceğini incelemek gerek koronavirüs döneminde gerekse gelecekte
yaşanabilecek benzer krizler ile mücadelede yol gösterici olacaktır. Aynı zamanda
sürdürülebilir kalkınma amaçlarından beşincisi olan toplumsal cinsiyet eşitliği
kapsamında bugüne kadar elde edilen kazanımlardan taviz verilmemesi ve herhangi bir
geriye gidiş olmaması için de merkezi ve yerel ölçekteki politika yapıcılara önemli
görevler düşüyor.
Koronavirüsün yol açtığı istihdam kayıpları, eğitime erişimde yaşanan zorluklar ve artan
iş yükü gibi birçok faktörün iş gücüne katılan ve katılmayan kadınlar ile kız çocukları
açısından sadece bu dönemde değil uzun yıllar sürecek etkilerinin olması bekleniyor. 39
UNESCO tarafından yapılan tahminlere göre, koronavirüs salgını bitse bile salgın

35

European Institute for Gender Equality, (2020), Gender-based violence, https://eige.europa.eu/covid-19-andgender-equality/gender-based-violence Erişim Tarihi: Aralık 2020
36
A.g.e.
37
A.g.e.
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European Institute for Gender Equality, (2020), People in vulnerable situations, https://eige.europa.eu/covid19-and-gender-equality/people-vulnerable-situations Erişim Tarihi: Aralık 2020
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sebebiyle 11 milyon kız çocuğu eğitimlerine geri dönmeyebilir.40 Tek başına bu verinin
bile yıllar içerisinde bir nebze de olsa ilerleme sağlanan cinsiyet eşitliğinde geriye gidiş,
çocuk yaşta yapılan zorunlu evlilikler ve istenmeyen hamilelikler, kız çocuklarının
büyüdüklerinde vasıflı işlerde çalışamaması ve kariyer basamaklarını tırmanamaması
gibi sonuçları dikkate alındığında alarm çanlarının çalması gerektiği açığa çıkıyor.
Kadınların istihdam ve gelire ilişkin bu dönemde yaşadığı kayıpların, salgından sonra
bile çok çabuk geri döndürülemeyeceği dile getiriliyor. Salgının olumsuz sonuçlarından
en çok etkilenmesi beklenen kadınların; özellikle mülteci ve göçmenler, azınlık ırklar,
etnik gruplar, tek ebeveynli aileler, gençler ve yoksullar arasında bulunan kadınlar
olması öngörülüyor.
Koronavirüs salgınının çalışan kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için
atılması gereken adımların başında bu etkilerin tam anlamıyla tespit edilmesi geliyor.
Bunun için ise salgının çalışan kadınlar üzerindeki iz düşümlerine ilişkin verilerin
sağlıklı bir şekilde toplanması büyük önem taşıyor. Ancak BM Kadın Birimi Baş
İstatistikçisi Papa Seck tarafından belirtildiği üzere veriler ya toplanamıyor ya da
toplansa bile cinsiyet, yaş, yer, etnik köken ve göçmenlik durumu gibi parametrelere
göre ayrıştırılmıyor.41 Bu durum ise koronavirüs salgını da dâhil olmak üzere birçok
önemli gelişmenin ya da krizin etkilerinin tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmesine
engel oluyor.
Salgının etkilerine ilişkin sağlıklı verilerin toplanması ile ilgili eksikliklerin
giderilmesinin ardından çalışan kadınlar üzerindeki yansımalar daha net bir şekilde
ortaya koyulduktan sonra merkezi ve yerel hükümetler tarafından kamu ve özel sektör,
STK’lar, medya ve üniversiteler başta olmak üzere ilgili paydaşlar ile iş birliği içerisinde
hayata geçirilebilecek önemli girişimler bulunuyor. Kadınlara doğrudan nakit desteği
verilmesi, kadınlara ait ya da kadınlar tarafından yönetilen işletmelere vergi kolaylığı
sağlanması ve kişisel koruyucu ekipman ile gıda gibi temel ürünlerin temin edilmesi gibi
adımlar, kadınların bu dönemde karşılaştıkları olumsuzluklar ile başa çıkmalarında can
suyu görevi görebilir.
Benzer şekilde kadın çalışanlara yönelik sağlanacak diğer bazı destekler de salgının en
az yara ile atlatılmasında kilit rol oynayabilir. Bu kapsamda sağlanabilecek desteklerin
başında; sosyal güvenlik sistemlerinin cinsiyet duyarlı bir biçimde tasarlanması, kaliteli
ve düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerinin hayata geçirilmesi, kadınlar ile erkekler
arasındaki ücret farkının düşürülmesi ve eşit işe eşit ücret politikasının
yaygınlaştırılması öne çıkıyor. Dünya genelinde ağır tahribatlara yol açan koronavirüs
salgınının olumsuz etkileri altında daha fazla ezilen kayıt dışı sektörlerde çalışan ve
işlerini kaybeden kadınlara nakit yardım desteği sağlanması ve işsizlik ödeneğinden
yararlanmaları da bu dönemde hükümetler ve politika yapıcılar tarafından atılabilecek
önemli adımlar arasında yer alıyor.
Koronavirüsün kadın çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için politikaların
hayata geçirilmesi gereken bir diğer alan ise kadınların daha çok sarf etmek durumunda
kaldığı ücretsiz emek. Salgın süresince evlere kapanmanın, dışarıdan alınan yardımlarda
yaşanan düşüşün ve temizlik gibi salgın ile mücadelede öne çıkan gerekliliklerin
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karşılıksız emeği orantısız şekilde ve kadınların aleyhine artırdığı aşikâr. Ancak özellikle
çocuk ve yaşlı bakımı gibi toplumsal cinsiyet rolleri sebebiyle bugüne kadar “kadın işi”
gibi görülen bakım hizmetlerinde daha eşitlikçi bir yapının oluşturulması büyük önem
taşıyor. McKinsey&Company tarafından kadınların omuzlarındaki karşılıksız bakım
işlerinin maddi değeri 10 trilyon dolar olarak hesaplandı ve bu da küresel hasılanın
yaklaşık %13’üne tekabül ediyor.42 Bu da demek oluyor ki kadınlar, bu emeklerini bakım
işleri yerine karşılığını alabilecekleri ve ekonomiye katkı sağlayabilecek alanlara
yönlendirebilseler sadece kendilerine gelir sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ülke
ve dünya ekonomisine de katkı sağlayabilecekler. Bu sebeple çocuk ve yaşlı bakımına
ilişkin gerekli hizmetlerin sunulması, salgın döneminde artan bakım sorumluluklarından
muzdarip olan kadın çalışanlara esnek çalışma ve yarı zamanlı çalışma gibi imkânların
sağlanması ve yıllardır süregelen toplumsal cinsiyetçi zihniyetin değiştirilmesi için gerek
eğitim gerek kamusal alanın düzenlenmesi vasıtasıyla çeşitli adımların atılması büyük
önem taşıyor.
Koronavirüs salgını döneminde evlere kapanılması ile artış gösteren kadına yönelik ev
ve aile içi şiddet ile mücadele kapsamında ise hem merkezi hem de yerel düzeydeki
politika yapıcılara çok önemli görevler düşüyor. Bu kapsamda kadın sığınma evleri de
dâhil olmak üzere şiddet gören kadınlara sunulan hizmetlerin herhangi bir aksaklığa
uğramadan devam ettirilmesi, hatta bu hizmetlere mümkün ise yenilerinin eklenerek
salgın önlemlerinin genişletilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca kadınların haklarını
korumak için faaliyet gösteren vakıf, dernek ve STK’ların işleyişlerinin kesintiye
uğramamasını sağlamak, şiddet ile mücadeleye yönelik farkındalığı artırmak amacıyla
yayın ve kamu spotları hazırlamak gibi girişimler de koronavirüs salgını ile mücadele
edilen günlerde kadınlara yönelik artan şiddet vakalarının azaltılması amacıyla hayata
geçirilebilecek politikalar arasında yer alıyor.
5. Sonuç
Bir yılı aşkın süredir hayatımızda olan koronavirüs, artık “eski normal” haline gelen
alışkanlıklarımız başta olmak üzere yaşantımızın çok büyük bir kısmını köklü derecede
değiştirdi. Aşı çalışmalarına ilişkin umut vadeden haberler, peşi sıra gelmiş ve Türkiye
de dâhil olmak üzere bazı ülkelerde aşılamalar başlamış olsa da koronavirüsün tam
olarak hayatımızdan çıkıp çıkmayacağını, çıkacaksa bunun ne zaman olacağını ve yeni
yaşantımızın eski hayatımıza ne kadar benzeyeceğini kestirmek çok mümkün değil.
Dünyada yaşanan savaş, doğal afet, çatışma ve salgın hastalık gibi durumlarda sahada
konumlanarak insanların mağduriyetlerini en aza indirmeye çalışan başta BM olmak
üzere çok sayıda uluslararası örgüt tarafından dile getirildiği üzere, bugüne kadar
yaşanan hiçbir kriz cinsiyet nötr olmadı. Yani bir şekilde kadınlar ya da erkekler daha
fazla etkilendi. Koronavirüsün de bu noktada bir istisna olmadığı dile getiriliyor. Nitekim
salgının sosyoekonomik etkilerinin kadınlar üzerinde daha fazla olumsuzluğa yol açtığı
vurgulanıyor. Bu kapsamda özellikle çalışan kadınların koronavirüsten kaynaklanan
istihdam kayıpları, artan ev ve bakım işleri ile ev ve aile içi şiddetten daha çok
etkilendiği birçok çalışmada ortaya koyuldu.
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Kadın istihdamı salgın öncesinde de erkeklere kıyasla daha düşük ücret karşılığında,
emek yoğun sektörlerde, çoğunlukla yarı zamanlı ya da kısa vadeli, sosyal güvencelerden
yoksun ve kimi zaman da kayıt dışı sektörlerde gerçekleşmekteydi. Hal böyle olunca,
büyük istihdam ve gelir kayıplarına yol açan, çok sayıda işletmenin aylarca ya da süresiz
kepenk indirmek durumunda kaldığı koronavirüs salgınında topun ağzında olanlar
büyük ölçüde kadın çalışanlar oldu. İnsandan insana geçen virüs ile mücadele edilen
günlerde bulaşın azaltılması için kadın çalışanların ağırlıklı olduğu bakım hizmetleri ve
ev işleri gibi bazı hizmet sektörlerinde çok sayıda işten çıkarmalar yaşandı. Bu durumun
kadınları erkeklere kıyasla iş gücünün dışına daha çok itmesi, cinsiyete dayalı
fakirleşmeyi artırması ve istihdamda cinsiyet eşitliği alanında yıllar içerisinde az da olsa
kat edilen yolda geriye gidişlere sebep olması öngörülüyor.
Koronavirüs salgınının kadın çalışanlar aleyhinde orantısız etkilere yol açtığı ikinci alan
ise ev işleri ve bakım sorumlulukları oldu. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki salgın
döneminde hem kadınların hem de erkeklerin evde yapmak zorunda kaldığı işlerde
büyük oranda artışlar yaşandı. Bunun altında birçok faktör yatıyordu: bazı ülkelerde
okulların uzaktan eğitime geçmesi, dışarıdan alınan desteklerdeki düşüş, salgın ile
temizlik önlemlerinin artması ve evde daha çok insanın daha çok vakit geçirmesi gibi.
Tüm bunlar ve daha fazlası, evli olan ailelerde kadın ve erkeğin yapması gereken iş
yükünü artırmış olsa da gerçekte kadınların daha fazla sorumluluğu omuzladığı
görülüyor. Bu durum, kadınların yerine getirmesi gereken ücretli iş yükü ile birleşince
ortaya uzayan çalışma saatleri, yaşanan kaygı bozuklukları ve iş-yaşam dengesini
kurarken meydana gelen aksaklıklar çıktı.
Kadın çalışanlar tarafından koronavirüs salgını süresince sıklıkla dile getirilen bir diğer
olumsuzluk da ev ve aile içindeki şiddet vakalarında yaşanan artışlar oldu. Aslında bu,
sadece çalışan kadınların değil tüm kadınların bu dönemde deneyimlemese bile
çevresinden ya da haberlerden sık sık duyduğu bir durumdu. Şiddet eğilimi olan eşler ya
da aile bireyleri için evde daha çok vakit geçirilmesi, kadınlara fiziksel, duygusal ya da
cinsel olarak daha çok şiddet uygulamak için ne yazık ki bir fırsat niteliğindeydi. Dünya
genelinde olduğu gibi Türkiye’de ve AB’de de koronavirüs salgını ile mücadele edilen
günlerde raporlanan ev ve aile içi şiddet vakalarında artışlar yaşandı. Ancak diğer
yandan bazı ülkelerde şiddet vakaları artmış olsa bile mağdurlar, şiddet uygulayanlar ile
karantina önlemleri sebebiyle uzun süre aynı ortamda kalmak durumunda oldukları için
acil yardım hatlarına ya da tanıdıkları insanlara ulaşarak yardım istemekte zorluk çekti.
Çalışan kadınların koronavirüs salgınında yaşadığı zorluklar, elbette sadece burada ele
alınanlarla sınırlı değil ancak çoğu çalışmada en öne çıkan başlıklar istihdam, artan
ücretsiz emek ve şiddet vakaları oluyor. Bunlara ilişkin yerel ve merkezi ölçekteki
politika yapıcılar ve işverenler başta olmak üzere sivil topluma, özel sektöre,
üniversitelere ve medyaya çeşitli adımların ivedilikle atılması noktasında büyük
sorumluluklar düşüyor. İstihdam kayıpları yaşayan kadınlara nakit destek sağlanması ve
kayıt dışı sektörlerde çalışan ve bu süreçte işlerini kaybeden kadınların işsizlik
ödeneklerinden yararlandırılması kadın istihdamına ilişkin hayata geçirilebilecek
politikalar olarak karşımıza çıkıyor.
Kadınların aleyhine artan ev ve bakım işlerine yönelik atılabilecek adımların başında;
ücretsiz ya da düşük maliyetli ve erişilebilir çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin devam
ettirilmesi, çocuğu olan ya da bakıma muhtaç bir bireye bakması gereken kadın
13

çalışanlara esnek çalışma imkânlarının sağlanması ve cinsiyetçi kalıpların yıkılmasına
yönelik kampanyaların hızlandırılması geliyor. Son olarak salgın süresince artan ev ve
aile içinde kadına yönelik şiddet ile mücadelede varsa şiddetin altında yatan istihdam
kaybı ve psikolojik problemler gibi ikincil nedenlere destek sağlamak, şiddet karşıtı
farkındalığı artırmak ve acil ihbar hatlarının iletişim bilgilerini kamu spotları olarak
düzenli şekilde yayımlamak etkili olabilir. Dileriz cinsiyet nötr olmayan ve yarattığı
sosyoekonomik olumsuzluklar ile kadınları daha çok hedef alan koronavirüs salgınının
etkilerini kısa zamanda ve temelli bir şekilde arkamızda bırakabilmek sanıldığı kadar
zor olmaz.
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