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‘‘Bu salgını alt etmek ve gelecekte olabilecek salgınlara hazırlanmak için 
Avrupa genelinde gerekli finansmanı seferber etmeye, araştırmacı ve 
yenilikçileri desteklemeye devam ediyoruz. Bu çalışmalara ‘‘COVID-19 
salgınının cinsiyet ve toplumsal cinsiyete etkisi’’ konusunda hastalığa 
özgü mekanizmaları daha iyi anlamamıza yardımcı olacak ve dolayısıyla 
tüm vatandaşlara faydalı olacak bir araştırmanın desteklenmesi de 
dahildir.’’

Mariya Gabriel, İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten sorumlu Komisyon Üyesi

Araştırma & inovasyonda cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin önemi

COVID-19 hastalığında cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin önemi

Salgınların toplumsal cinsiyete duyarlı etkileri 

Cinsiyet, kromozom dizisi ve fizyoloji temelinde kadın ve erkeklerin üreme organları ile fonksiyonları açısından biyolojik 
özelliklerini ifade eder. Bu açıdan cinsiyet, genel anlamıyla canlıların erkek, dişi ve interseks şeklinde sınıflandırılması 
olarak değerlendirilir. Toplumsal cinsiyet, bir araya geldiğinde ‘‘feminen’’ ve ‘‘maskülen’’ davranışları şekillendiren 
ve kısıtlayan, aynı zamanda ürün, teknoloji, çevre ve bilgi birikimlerini etkileyen sosyo-kültürel normlar, kimlikler ve 
ilişkileri ifade eder. ‘‘Toplumsal cinsiyet boyutunun’’ dikkate alınması, kadın ve erkeklerin biyolojik karakterlerinin yanı 
sıra sosyal, kültürel özelliklerinin, davranışlarının ve ihtiyaçlarının da dikkate alındığından emin olunması, araştırma ve 
yenilik faaliyetlerinin toplumsal açıdan anlam ifade etmesi ve kalitesi için hayati öneme sahiptir.

Her ne kadar bulaşıcı hastalıklar herkesi etkilemekteyse de, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet faktörleri de bağışıklık 
sistemi yanıtını ve hastalığın insan vücudundaki seyrini önemli oranda etkileyebilir. Dünya genelindeki istatistikler, 
enfeksiyona karşı daha fazla antikor ürettiği belirlenen kadınlara oranla daha fazla erkeğin COVID-19 hastalığının 
ağır etkilerini yaşadığını ve akut enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiğini göstermektedir. Bunun sebebi hormonal, 
genetik ve hatta bağırsak bakterilerindeki farklılıklara bağlanabileceği gibi davranışsal farklılıklara da dikkat 
çekilmektedir. Erkeklerin sigara içme ihtimalinin daha yüksek olması, kadınların ellerini daha sık yıkaması, buna karşılık 
ilaç yan etkilerine kadınlarda daha fazla rastlanması gibi faktörler nedeniyle  aşı ve tedavilerin, dozajların cinsiyete 
özgü  farklılaşabilecek yan etkilerine daha yakından dikkat edilmelidir. 

Salgının biyolojik etkileri, sağlık hizmetleri ile ekonomik ve lojistik kaynakların kısıtlı olması gibi daha geniş toplumsal 
ve sistemsel zorluklarla kesişirken, kadınların salgının sağlık, ekonomi ve sosyal alandaki uzun vadeli sonuçlarına 
erkeklere kıyasla daha çok maruz kalacağı öngörülmektedir. 

Araştırma ve 
İnovasyon



Salgınlar ve Toplumsal Cinsiyet
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Kilit çalışanlar kimlerdir? En ağır darbeyi alan sektörlerde kimler çalışmaktadır?

Acil durum müdahalesini kim 
yönetiyor?

Toparlanma için hangi 
öncelikler belirlenmiştir?

Hangi inovasyon alanları 
finanse edilmektedir?

Karantina esnasında 
kimler güvendedir?

Artan bakım ihtiyaçlarını 
kim yönetmektedir?

Acil durum müdahalelerinde bakım 
ihtiyaçları dikkate alınmakta mıdır?

Kim, kimin için 
inovasyon yapmaktadır?

Kamuya açık alanlarda 
kimler yer almaktadır?
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Sağlığın ötesinde toplumsal cinsiyet eşitliğine etkisi

Bakım ve hizmet meslekleri 

Cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet

İş-yaşam dengesi ve toplumsal cinsiyet rolleri

Mevcut eşitsizlikler daha da kötüye gitmektedir

Araştırma finansmanı süreci 
ve kadın araştırmacılara etkisi

& ekonomik eşitlik

AB’de kadınlar, sağlık hizmetleri çalışanlarının 
%76’sını, Çocuk ve yaşlı bakımı gibi diğer 
bakım mesleklerinin yaklaşık olarak %90’ını, 

evlerde temizlik ve yardım hizmeti verenlerin ise 
%95’ini oluşturmaktadır. Kadınların COVID-19’a daha 

büyük oranda maruz kalmalarına da yol açan söz konusu bakım 
ve hizmet meslekleri, aynı zamanda AB’de en az değer gören ve 
para kazandıran işler arasında yer almaktadır. Maaş harici ücretli 
çalışma, serbest çalışma veya yarı zamanlı ve güvencesiz işlerde 
çalışma ihtimali daha yüksek olan kadınlar, erkeklere kıyasla işlerini 
kaybetmeye ve ekonomik açıdan olumsuz etkilenmeye daha açık 
durumdadırlar. COVID-19 acil durumu dijital ekonomilere geçişi 
hızlandırırken dijital becerilere yönelik talebi artırmakta, bu da 
cinsiyet uçurumunun ve ekonomik eşitsizliğin daha da büyümesi 
riskini yükseltmektedir.

Aileler ve etraflarındaki birinci derece topluluklar 
içinde ücretsiz bakım ve eğitim sorumluluklarının 
büyük kısmını kadınlar gerçekleştirirken büyük 
çoğunluğu kadın olan tek ebeveynler için koşullar 
daha da zorlaşmaktadır. Bazı hanelerde erkek 
partnerlerin bu görevlere katılma oranında artış gözlemlenmiş 
olsa da çoğu AB ülkesinde COVID-19 salgını esnasında geleneksel 
açıdan klişeleşmiş toplumsal cinsiyet rollerinin daha da güçlendiği 
görülmüştür. 

Bu noktada, toplumsal cinsiyete ek olarak yaş, 
etnik köken, sosyal köken, yoksulluk, engellilik 
gibi unsurların kesiştiği sosyal dengesizlikler 
de söz konusudur. COVID-19 salgınıyla 
mücadele ve salgın sonrası toparlanma stratejileri, 
ürün geliştirme ve yapay zeka çözümleri gibi yenilikçi 
çözümleri de içeren ve hiç kimseyi geride bırakmayan kesişimsel 
bir yaklaşımla oluşturulmalıdır.

COVID-19 salgını ve karantina koşuları kadın 
araştırmacıların faaliyetlerini ve verimliliklerini 
orantısız biçimde etkilerken araştırma finansman 
kuruluşları, bakım sorumlulukları olan araştırmacıların 
daha önce benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduklarını 
kabul etmekte ve başta hibe süre uzatmaları olmak üzere çeşitli 
önlemleri önermektedirler.

Evlerde kapalı olma durumu ve bu konuda etkin 
mücadele imkanları zayıfladığı için Avrupa’da 
aile içi şiddet vakalarında artış kaydedilmiştir.  
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa’da aile içi şiddet 

acil durum hatlarına yapılan aramaların Nisan 
2020’de %60’a kadar artış gösterdiğini bildirmiştir. 

Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi ve giderilmesinin 
ulusal COVID-19 planlarının kilit bir parçası haline getirilmesi Üye 
Devletler tarafından artan oranda dikkate alınmakta ve Avrupa 
Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Salgın aynı zamanda 
çoğu AB ülkesinde üreme sağlığı ve haklarına da olumsuz etkide 
bulunmuştur. 



AB ne yapıyor?

#UnionOfEquality #UnitedAgainstCoronavirus
#GenderEquality @EUScienceInnov@EU_H2020

Avrupa Komisyonu, COVID-19 salgınıyla mücadele ve diğer salgınlara hazırlık açısından araştırma ve 
inovasyonun desteklenmesi ile Avrupa ve dünya genelinde yapılan araştırma çalışmalarının koordine 

edilmesinde ön saflarda yer almıştır. Buna salgının toplumsal cinsiyet eşitliğine olan etkilerinin ele alınmasına 
güçlü şekilde vurgu yapılması da dahildir. 

Komisyon ve ulusal bakanlıklarca üzerinde mutabık kalınan “Kısa vadeli eşgüdümlü araştırma ve inovasyon 
faaliyetlerine yönelik ERAvsCORONA eylem planı” çerçevesinde, toplumsal cinsiyet eşitliğine özel bir başlık altında 
Koronavirüs ile ilgili AB tarafından desteklenen proje ve girişimlerin yer aldığı bir internet sitesi oluşturulmuş,  bu 
sitede AB Komisyonu’nun “Toplumsal Cinsiyetli İnovasyonlar Uzman Grubu” tarafından hazırlanan 
“COVID-19 Salgınında Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyetin Etkisi” konulu vaka çalışmasına da 
yer verilmiştir.

COVID-19 salgınına karşı yapılan özel niyet beyanı çağrılarında da toplumsal 
cinsiyete dönük çalışmaların, salgının tüm boyutlarını etkileyen bir konu olduğu 
görüşüne yer verilmiş, toparlanma paketinin de toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
gözetildiği kapsamlı bir strateji ile ele alınması istenmiştir.

Bunun ötesinde, Ufuk Avrupa Programı da (Horizon Europe 2021-2027) toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin program dahilindeki tüm araştırma ve inovasyon içeriğine 
entegre edilmesini destekleyecektir. COVID-19 krizine karşı mücadelenin 
ilgili tüm boyutlarına yönelik olarak toplumsal cinsiyet hassasiyeti taşıyan bir 
yaklaşımla sürdürülmesi ihtiyacı AB bünyesinde farklı seviyelerde dile getirilmiştir. 
(Örneğin, AB Delegasyonlarına yönelik kılavuz ilkeler ve Avrupa Parlamentosu 
Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesinin karar teklifi de dahil olmak 
üzere Üye Devletler tarafından geliştirilen girişimler.)

Daha fazla bilgi için: 
Koronavirüs araştırma ve inovasyonları ve Toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve Koronavirüs salgınına ilişkin proje ve girişimler
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