
FRAUENZENTRUM

RoSara Danışma ve DestekRoSara Danışma ve Destek  

BİZ BURDAYIZ! BİZ BURDAYIZ! 

SARAR

 
Pandemi ve kadın*lar için anlamı 
 
Şu anda içinde bulunduğumuz tıbbi ve ekomomik krizin 

gelişmesi aniden oluşmadı. Kriz boyutunun artmış olması ve 
çoğumuz için varoluşsal ihtiyacları beraberinde getirmesi; sis-
temin kendisi ile ilgidir, aynı zamanda iş ve toplumun nasıl or-
ganize edildiği ile bağlantılıdır. 

Sağlık sistemimiz yıllardır tassaruf adı altında yok edilmiştir; 
ekonomi için ise, kâr insan hayatından daha önemlidir. Şu an 
daha çok kadın*lar toplumsal yükü taşımaktalar; sağlık alanında 
çalışıyor ve ailelerine bakmaya devam ediyorlar. Bunun anlamı: 
Covid-19 daha çok kadın*ları, etkiliyor.   

Korona virüsünde insan yaşamı için ‘evde kal’ çağırıları önem-
lidir. Ancak politikacıların, sağlık alanında eksik kaldıkları ve 
kendi sorumluluklarını bize yüklemek için yaptıkları ‘evde kal’ 
çağrılarının bu aşmada çözüm olmadığı ortadadır. Bu krizin 
sorumluluğunun yüklenememesi ne yazık ki,  kadın*ları daha 
negatif etkilenmektedir; birçoğu için ev güvenli bir yer değil, bir 
şiddet yeridir. Pandemi probleminin kişiselleştirilmesiyle sosyal 
izolasyon daha da çoğalmakta. Bundan dolayı kaotik bir dönem 
olmasına rağmen, insani değerleri hatırlayın: Birbirinize karşı 
dikkatli olun ve elinizden gelen en iyi şekilde birbirinizi deste-
kleyin! 

Korona ile ilgili önlemler günlük hayatı tersine çeviriyor. 
Hastalığın bulaşmasına dair duyulan endişe, işini kaybetme kor-
kusu, ve daha az sosyal temaslar nedeniyle insanların kendisini 
yanlız ve çaresiz hissedebilmesine yol açıyor. Çocuklar ile ilgili 
dışardan gelen bakım desteğinin eksikliği de ebeveyinlerin ken-
dilerini yalnız ve çaresiz hissetmelerini sağlayabilir. İnsanlar dar 
evler içinde kendilerini kilit altında hissediyor. Bu olağan üstü 
durumdan dolayı insanlar depresif, korkulu, panik atak, intihar 
duygularını hissedebilirler veya intihar fikirleri akıllarına gele-
bilir; agresif de olabilirler. Bu durumdan herkes etkilenmiş olsa 
da, yapısal olarak dezavantajlı insanlar daha ciddi ve varoluşsal 
olarak etkilenir. Aile içi şiddetten en çok etkilenen çocuk ve 
kadın*lardır. Güvencesiz işlerde çalışan kişilerin maaş veya 
işyerlerini kaybetme durumları yaşanıyor. Zaten psikolojik 
sorunları olan veya kendilerini yalnız hissedenler, sosyal  

 
yalnızlıkta daha çok zorlanacaklardır. Biz Korona’ya dair sağlık 
risklerinden bahs ederken, bu önlemlerin yine sağlık sorunlarını 
kendileriyle getirebildiğini unutmamalıyız.  

 
 
 

Yaşam eşit katılım, çaba, dayanışma 
ve paylaşım ile anlam kazanır. 

Dayanışma hayat verir! 
 
 
 
RoSara olarak biz; 
Kadın*lar mevcut sosyal yapılarda ve cinsiyet rollerinde 

dezavantajlıdırlar ve bu nedenle toksik erkek şiddetinin bir 
zorbalığının döngüsüne kapılabilirler. Kadın*lara ve çocukklara 
yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik ve ekonomik yönleri olabilir;  
ve bu şiddet sistematik olarak gerçekleştiriliyor. Bu şiddet 
karşısında RoSara,  kadın*ların ihtiyaçları doğrultusunda sosyal, 
kültürel ve eğitici projelerle kadın*lara ve kadın*lar için sosyal 
destek sağlar.  

RoSara kendisini, devlet kurumlarından bağımsız olarak, göç 
geçmişi olan ve olmayan insanlar ile bürokratik daireler arasında 
bir köprü olarak görmektedir. Böylece bürokasiye takılmayan 
ve siyasi taraf olmadan zorda olan her kadın*a destek 
sunmaktadır.  

RoSara, ataerkil ve ırkçılığa karşı, açık ve özgürlükçü, bir duruş 
ve düşünceye sahiptir. Bireyci, neo-liberal mantık yerine kolektif 
dayanışmayı esas alır.  
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