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COVID-19 SALGINININ  
KADINLAR VE KADIN HAKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  

 
Avrupa Komisyonu, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 Mart 2021, Pazartesi günü 15:30 - 17:00 saatleri arasında 
Zoom platformunda gerçekleştirilecek olan “Kadın ve Pandemi” konulu webinarda, COVID-19 salgınının 
kadınlar ve kadın hakları üzerindeki etkilerini ele alacaktır. Webinar, AB Bilgi Merkezinin Facebook sayfasından 
da canlı olarak yayınlanacaktır. 

Etkinliğin amacı, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak, eşitsizliklerin giderilmesine yönelik 
çözüm yolları ve eylemler sunmak ve bu konunun Avrupa Birliği'nin desteğiyle Kıbrıs Türk toplumu içinde nasıl 
ele alındığı hakkında bilgi paylaşmaktır. Etkinlikte salgın sırasında hayatın her kesiminden kadınların 
karşılaştıkları zorluklar vurgulanacak, kadın hakları ile ilgili çeşitli yasal metinlerin hazırlanmasına yönelik 
çalışmalar ve gerçekleştirilen iyileştirmeler aktarılacak ve yerel uygulamalar ve fırsatlar hakkında farkındalık 
yaratarak destek mekanizmalarının önemi vurgulanacaktır. 

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında temel hakların ve özellikle 
kadın haklarının desteklenmesi ve savunulması konusunda örgütsel kapasitelerin güçlendirilmesiyle birlikte 
erişim ve etkinin artırılmasını amaçlayan bir dizi faaliyet ve projeye destek olmaktadır. AB'nin sağladığı 
finansman desteğiyle kadına karşı şiddetle ilgili sorunların ele alınmasına yönelik toplam 1 milyon Euro bütçeli 
iki hibe projesi uygulanmaya devam etmektedir. “Birlikte Daha Güçlü” projesi, kadınlara ve çocuklara yönelik 
aile içi şiddeti ele almanın yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliği ve aile içi şiddet konularında çalışan kurum ve 
kuruluşların kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır. “Şiddete Karşı Yan Yana” projesinin amacı ise yeni bir kadın 
sığınma evi kurmak ve aile içi şiddete maruz kalan kadınlara yönelik koruma ve destek hizmetlerini 
geliştirmektir. 

 

Kısa Bilgi:  
Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Eşit bir Birliğe ulaşma taahhüdünü hayata geçirmeye yönelik kapsamlı bir 
strateji olan “Eşit bir Birlik: 2020-2025 toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisi” Komisyon tarafından kabul edildi. Strateji, 
Avrupa’da toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 2025 yılı itibariyle somut bir ilerlemenin kaydedilmesine yönelik politika 
hedefleri ve eylemler içermektedir. Hedeflenen Birlik, tüm çeşitlilikleriyle bütün kadın ve erkeklerin, kız ve erkek 
çocuklarının hayatta seçtikleri yolu izlemekte özgür olduğu, başarılı olmak için eşit fırsata sahip olduğu ve Avrupa 
toplumuna eşit oranda katılabildiği ve liderlik edebildiği bir Birlik’tir. Temel hedefler arasında toplumsal cinsiyet temelli 
şiddetin sona erdirilmesi, toplum bünyesindeki toplumsal cinsiyet kalıplarına karşı çıkılması, işgücü piyasasındaki 
toplumsal cinsiyet ayrımının kapatılması, ekonominin farklı sektörlerinde eşit katılımın sağlanması, cinsiyetler arası ücret 
farkının ve emeklilik maaş farkının kapatılması ve hem karar alma mekanizmalarında hem de siyasette toplumsal cinsiyet 
eşitliği dengesinin sağlanması yer almaktadır. Strateji, toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasını ikili bir yaklaşımla ele 
almaktadır. Bu doğrultuda, ana akımlaştırmayı hedeflenen eylemlerle birleştirmeyi ve kesişimselliği stratejinin 
uygulanması için yatay bir ilke olarak almayı benimsemektedir. Strateji, her ne kadar AB içindeki eylemlere odaklansa da 
AB'nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konusundaki dış politikası ile de uyumludur. 
 
Daha fazla bilgi için: https://cor.europa.eu/en/events/Pages/For-more-women-in-politics---International-Women's-Day-2021.aspx 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en#gender-equality-
strategy-2020-2025 
 
Medya iletişim: AB Bilgi Merkezi: info@abbilgi.eu , 228 2577 
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