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Koronavirüs salgını, neredeyse her ülkede eşitsizliğin aynı anda artmasına yol açma 
potansiyeli taşıyor, üstelik bu durum verilerin tutulmaya başlamasından bu yana ilk kez 
gerçekleşiyor. Virüs mevcut servet eşitsizliklerini ve toplumsal cinsiyet ve ırk temelli 
eşitsizlikleri gözler önüne serdi, besledi ve arttırdı. En zengin kesim -bireyler ve şirketler- 
servetlerine servet katarlarken, 2 milyondan fazla insan hayatını kaybetti t ve yüz 
milyonlarca insan yoksulluğa sürüklendi. Milyarderlerin serveti yalnızca dokuz aylık bir 
dönemde pandemi öncesi seviyelerini yeniden görürken dünyanın en yoksul kesiminin 
toparlanması on yıldan fazla sürebilir. Kriz kolektif kırılganlığımızı ve eşitsizliklerle dolu 
ekonomimizin hepimizin faydasına işleme konusundaki başarısızlığını gözler önüne 
serdi. Diğer yandan, kriz sağlığımızı ve geçim kaynaklarımızı korumak için hükümetlerin 
atacağı adımların ne kadar yaşamsal olduğunu da gösterdi. Krizden önce imkânsız gibi 
gelen dönüştürücü politikalar, birdenbire mümkün görünmeye başladı. Krizden önce 
bulunduğumuz yere geri dönemeyiz. Vatandaşlar ve devletler, kriz öncesine geri dönmeye 
çabalamak yerine, daha eşit ve sürdürülebilir bir dünya yaratmanın aciliyetiyle hareket 
geçmeliler.
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Hemşireler ve halk sağlığı çalışanları hasta bakımının belkemiğini ve 
temelini oluştururlar. Dünyamızı sarsan küresel salgın karşısında ön 
saflarda mücadele veriyoruz ve hayatlarımızı riske atıyoruz. Koronavirüs 
bize gerçekten önemli olanın ne olduğunu gösterdi: sağlığımız ve 
esenliğimiz. Bize kimin önemli olduğunu da hatırlatıyor: sağlık ve bakım 
profesyonelleri ve diğer yaşamsal önemdeki çalışanlar, sokak satıcıları, 
öğretmenler, otobüs şoförleri. 

Sağlık çalışanları ve yaşamsal önemdeki diğer çalışanlar olarak başka 
bir ortak noktamız daha var: fazla çalışıyoruz, düşük ücret alıyoruz, 
yaptığımız işler değer görmüyor ve çoğunlukla güvencesiz koşullarda 
çalışıyoruz – ölümcül bir salgının ortasında bile, durum bu. Bu işleri 
üstlenenler olarak ezici çoğunluğumuz kadınlar, Siyahlar ve beyaz 
olmayan insanlar. Pek çoğumuz göçmen, etnik azınlıklara mensup kişiler 
ya da toplumun çeperlerine itilmiş diğer gruplar; ne var ki, bizden içinde 
yaşadığımız sistemleri ayakta tutmamız bekleniyor. 

Oxfam’ın çalışmaları bir yandan bu işleri üstlenen çalışanların ne kadar 
önemli olduğunu vurguluyor, bir yandan da koronavirüsün, yapısal 
personel yetersizliği ve işe alımların durdurulması yoluyla sistematik 
bir şekilde ihmal edilen sağlık sistemlerinin bedelini en ağır şekilde 
ödediğimiz korkunç sonuçlarını gözler önüne seriyor. Daha genel anlamda, 
ekonomik sistemlerimizin son derece eşitsiz olduğunu ve bu sistemlerin 
eşitsizliği ve yoksulluğu beslemeye devam ettiğini gösteriyor. Oxfam, 
eşitsizliklerin birbiriyle kesiştiğini sergilerken aynı zamanda göz ardı 
edilenleri ya da istatistiklerin arkasına saklananları görünür hale getiriyor.
Diğer yandan, Oxfam’ın çalışmaları bize küresel salgının bir dönüm noktası 
olabileceğini de hatırlatıyor. Oxfam’a şu konuda katılıyorum: devletlerin 
başından itibaren değeri daha eşit paylaşan, insanlığın ve gezegenin 
geleceği için sürdürülebilir olan ve insanlara hizmet eden bir ekonomik 
sistem için harekete geçme vakti geldi. Hemşireler ve bakım emekçileri 
olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız, ama asıl devletlerin de artık 
yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. 



THE INEQUALITY VIRUS4

DARRICK HAMILTON – 
HENRY COHEN İKTİSAT 
VE KENT POLİTİKALARI 
PROFESÖRÜ, THE NEW 
SCHOOL ÜNIVERSİTESİ 
PROFESÖRÜ

Ekonomik ve ırksal eşitsizlik dünyamızda fazla uzun süredir mevcut. Bu 
salgın, toplumun kime ayrıcalık tanıdığını ve kimleri cezalandırdığını açıkça 
ortaya çıkardı. Adil bir dünyada ırkın, toplumsal cinsiyetin, etnik kökenin 
ve yerli halklara mensup olmanın (nativity) ciddi bir güvenlik sorunu söz 
konusu olduğunda hiçbir değeri olmayacaktır. Bu makalenin de gösterdiği 
gibi, salgının bedeli tüm ulus devletlerdeki kadınların ve beyaz olmayan 
insanların omuzlarına yükleniyor ve bu durum da mevcut eşitsizlikleri ve 
kırılganlıkları derinleştirmeye devam edecek. 

Belli kimlik gruplarının kırılganlıkla daha fazla karşı karşıya kalması 
tarihsel ve çağdaş sosyal tabakalaşmanın adaletsizliğinin bir sonucudur. 
Irkçılık, cinsiyetçilik ve diğer özcü kimlik temelli -izm’ler yalnızca 
irrasyonel önyargılardan ibaret değildir; bunlar aynı zamanda uzun 
zamandır kullanılan, bir grubun aleyhine başka bir gruba yarar sağlayan, 
stratejik sömürü ve kaynaklara el koyma mekanizmalarıdır. 

ABD’deki beyaz ırkın üstünlüğünün kuşaklara yayılmış etkisini ve 
Siyahlara refah ve gelir elde etme yollarının nasıl sistematik olarak 
kapatıldığını düşünün. Siyah insanlar için bu sömürü tarihi Beyaz toprak 
sahibi plantasyon sınıfı için her şeyden önce ve kelimenin tam anlamıyla 
sermaye varlıkları olmaktan, Amerikan orta sınıfını inşa eden Yeni Düzen 
politikalarından dışlanmaya, küresel finans krizine sebep olan ivmenin bir 
parçası olan, özellikle de ev sahipliği alanında gördüğümüz, istismarcı ve 
yağmacı finansallaşmaya yönelmeye uzanıyor.

Mesele şu ki, hükümetler tarihin yukarıda bahsettiğim tüm dönemlerinde 
suç ortakları olarak hareket ettiler. Şimdi, yaşadığımız salgın karşısında 
ABD hükümeti ve dünyadaki diğer hükümetler, ırksal ve ekonomik 
kapsayıcılığa dair farklı bir tarih yazma şansına sahipler.

Neoliberal ekonomik politikalar toplumsal ve ekonomik hiyerarşiyi 
sürdürmede başarılı oldu. Bu başarı, bireysel failliği yapısal engeller 
karşısında öncelik haline getiren ve göreli statü ayrıcalığı elde etmek için 
grupları birbirine karşı kışkırtan yanlış bir anlatı sayesinde mümkün oldu. 
Fakat bizim bugün, zenginle yoksul arasındaki uçurumu kapatan, özellikle 
de farklı ırklar ve etnik gruplar arasındaki eşitsizliği yok eden, ırkçılık ve 
cinsiyetçilik karşıtı politika müdahalelerine ihtiyacımız var. Dünyanın dört 
bir yanında toplumsal hareketler insan onuruna yaraşır iş güvencesinden, 
evrensel sağlık güvencesine, iklim krizi karşısında cesur adımlar atmaktan 
-şimdilerde çokça karşılaştığımız- verilen zararların telafi edilmesi 
talebine kadar dönüştürücü eylemler talep ediyorlar. 

Oxfam son on yıldır aşırı eşitsizlik meselesini küresel politika gündemine 
yerleştirmek için çalıştı. Bu makale bize yeni sarsıcı veriler sunuyor, 
eşitsizliklerin nasıl birbiriyle kesişimsellik içinde olduğunu gösteriyor 
ve farklı ülkelerden örnekleri birbiriyle ilişkilendiriyor. Daha da önemlisi, 
bize cesur çözüm önerileri sunuyor. Hepsinin ötesinde, eşitsizlik ve 
umutsuzluğun kaderimiz olmadığını hatırlatıyor. Dayanışma içinde daha 
eşit ve adil bir dünya kurmaya hazırız. 
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Koronavirüs salgını meta haline getirilmiş ve mali olarak yeterince 
desteklenmemiş sağlık sistemlerimizden, temiz su ve hıfzıssıhha 
hizmetlerine erişim yokluğundan, güvencesiz çalışmadan, sosyal 
güvenlikteki boşluklardan ve çevremize verdiğimiz zarardan kaynaklanan 
riskleri gözler önüne serdi. Salgın, içinde yaşadığımız ziyadesiyle 
eşitliksiz, ırkçı ve ataerkil sistemin, Brezilya’da ve dünyanın diğer 
yerlerinde, en çok da Siyahları ve diğer ırk kimliklerine hapsedilmiş ve 
dışlanmış grupları nasıl etkilediğini su yüzüne çıkardı. 

Bu eşitsizlikler ve adaletsizlikler elbette yeni değil; bunlar, onlarca yıldır 
hayatları sömüren, temellük eden ve başkalarının hayatları üzerinde hak 
iddia eden dünya kapitalizminin temeli olan ataerkil ırkçılığa dayanıyor. 
Brezilya’da özellikle de Siyah kadınlar çoklu eşitsizliklerin kesişiminde 
yer alıyorlar ve hakları daima saldırı altında. Onlarca yıldır, benim de bir 
parçası olduğum insan hakları aktivistleri iş insanları, hükümetler, yasa 
koyucular, adalet sistemi mensupları gibi yerli seçkinler tarafından göz 
ardı edilen bu adaletsizliklerle mücadele ediyorlar. 

Yeni olan şeyse şu: iktidar sahipleri artık kafalarını başka yöne 
çeviremiyorlar. Zira salgın ekonomileri mahvetme riskini taşıyor. Mevcut 
ekonomik modelin yarattığı eşitsizlikler salgın sırasında daha da büyüdü 
ve bunların sebep olduğu gaddarlık pek çok ülkede aynı zamanda gözler 
önüne serildi.

Oxfam’ın raporu, çoğunluk –yoksullar, Siyahlar, kadınlar, Yerli Haklar 
ve diğer ezilen gruplar– ezilip öldürülürken en tepedekilerin nasıl da 
servetlerine servet kattıklarını göstermek açısından çok önemli bir 
zamanda yayınlanıyor. Rapor aynı zamanda kritik bir noktaya ulaştığımızı 
da gösteriyor. İnsanlar -siyah kadınların hareketi öncülüğünde- hep 
birlikte adaletin, eşitliğin ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir dünyayı 
kurabilmek için inatla değişimi talep etme gücüne ve hükümetleri sorumlu 
tutma gücüne sahipler. Irk, toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel 
yönelime bakılmaksızın adalet temelinde kurulmuş bir dünya… Ekonomik, 
toplumsal, siyasi, kültürel hakların, çevre haklarının, sivil hakların insan 
onuruna yakışır hayatların temeli olduğu bir dünya… 
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Eğer Covid-19 sebebiyle olumsuz etkilenen 
sektörlerde kadın ve erkekler eşit olarak 

temsil ediliyor olsaydı, 112 mİlyon daha az 
kadın şu an işini veya gelirini kaybetme riski 

altında olurdu.

Ankete yanıt verenlerin %56’sı pandeminin 
ülkelerinde cİnsİyet eşİTSİZLİĞİNİN artmasına 

yol açacağını düşünüyor.

  Ankete yanıt verenlerin %87’si pandeminin 
ülkelerinde gelİr eşİtsİzlİĞİNİN artmasına 
veya büyük ölçüde artmasına yol açacağını 

düşünüyor.

Eşİtsİzlİk Vİrüsü

En zengin 1000 milyarderin servetlerinin
yüzdelik olarak değişimi (2020) 

ABD’de Siyahların ve Latinlerin COVID-19 
ölüm oranları Beyazlarla eşİt olsaydı, 

Aralık 2020 itibariyle yaklaşık 22.000 Sİyah 
ve Latİn hayatta olacaktı.

Oxfam’ın koronavirüs pandemisinin eşitsizlik üzerindeki etkisine dair iktisatçılarla yaptığı araştırma 
şunu ortaya koydu:

87% 56%

Bu verilerle ilgili daha fazla kaynak ve metodoloji ile ilgili bilgi için:  P. Espinoza Revollo.              
(2021). The Inequality Virus: Methodology note. Oxfam 

Kriz başladığından bu yana milyarderlerin 
servetlerinde yaşanan artış, kimsenin 

pandemi yüzünden yoksulluk çekmemesine 
ve herkes için Covid-19 aşısının ücretinin 

ödenmesine yeter ve artar.

En zengin 1000 milyarderin servetinin pandemi 
öncesi seviyesine çıkması sadece 9 ay sürdü. 
En yoksulların durumunun düzelmesi için ise   

en az 10 yıl gerekİyor.
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COVID-19 NEDENİYLE 
EŞİTSİZLİK, 
VERİLERİN 

TOPLANMASININ 
BAŞLAMASINDAN BU 
YANA İLK KEZ DÜNYA 
ÜZERİNDEKİ HEMEN 
HER ÜLKEDE AYNI 
ANDA ARTABİLİR.

ÖZET

EŞİTSİZLİK VİRÜSÜ 
“COVID-19, inşa ettiğimiz toplumların kırılgan iskeletindeki 
kırıkları gösteren bir röntgen cihazına benzetiliyor. Dünyanın 
dört bir tarafındaki yanlış düşünceleri ve yalanları ifşa ediyor: 
Serbest piyasanın herkese sağlık güvencesi sağlayabileceği 
yalanı, ücretsiz bakım emeği işinin gerçek bir iş olmadığı 
kurgusu, ırkçılık sonrası bir dünyada yaşadığımız safsatası, 
hepimizin aynı gemide olduğu miti. Hepimiz aynı denizde 
seyrediyor olsak da bazılarının lüks yatlarda seyahat ederken 
diğerlerinin savrulan bir enkaza tutunmaya çalıştığı çok açık.” 

– Antonio Guterres, BM Genel Sekreteri1

Tarih COVID-19 salgınını dünya çapında iki milyondan fazla hayata mal olan 
bir salgın olarak hatırlayacak. Yüz milyonlarca insanın mahrumiyete ve 
yoksulluğa sürüklendiğini unutmayacak. 

Heba Shalan bir 
hemşire ve beş 
çocuk annesi. 
Kuzey Gaza’da 
Jabalia mülteci 
kampında 
yaşıyor. İşi 
nedeniyle 
çocuklarına veya 
beraber yaşadığı 
topluluğa 
koronavirüs 
bulaştırmaktan 
endişe ediyor. © 
Marwas Sawaf/, 
Oxfam, 2020
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Tarih, muhtemelen bu salgını, verilerin toplanmasının başlamasından bu yana 
dünya üzerindeki hemen her ülkede eşitsizliğin aynı anda arttığı ilk an olarak da 
hatırlayacak. 

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) salgının tüm dünyada eşitsizliği arttıracağına ve bunun etkilerinin de 
çok zararlı olacağına dair kaygılarını ifade etti. 

“Ekonomik ve toplumsal kalkışmalara sebep olacak artan 
eşitsizlikle birlikte, [salgının] etkisi derinden hissedilecek: art 
etkileri on yıllar boyunca hissedilecek 2020’lerin kayıp nesli.”                                            
– Kristalina Georgieva, IMF Direktörü2

Bu görüş Oxfam’ın 79 ülkeden 295 iktisatçıyla yaptığı çalışma tarafından da 
destekleniyor.3 Bu çalışmaya Jayati Ghosh, Jeffrey Sachs ve Gabriel Zucman 
gibi dünyanın önde gelen iktisatçıları da katıldı. Katılımcıların %87’si, salgın 
neticesinde ülkelerindeki eşitsizliğin artacağını ya da sert bir şekilde artacağını 
beklediklerini belirtti. Bu sonuç 79 ülkenin 77’sini kapsıyordu. Katılımcıların 
yarısından fazlası toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin artma ihtimali olduğunu ya da 
artma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtirken, üçte ikisinden fazlası ırksal 
eşitsizlik için de benzer çıkarımlarda bulundu. Ayrıca, katılımcıların üçte ikisi 
hükümetlerinin mevcut bir eşitsizlikle mücadele planı olmadığını düşündüklerini 
belirttiler. 

Eşitsizlik aşırı derecede artma riski taşıyor ve bu da devasa bir insani maliyet 
getirecek:

   En zengin 1000 milyarderin servetinin salgın öncesi seviyelere ulaşması 
yalnızca 9 ay sürmüşken4 dünyanın en yoksul kesiminin pandemi öncesi 
durumuna dönmesi için 14 kat daha fazla, yani 10 yıldan daha uzun süre, 
gerekiyor.

5

  Krizin başlangıcından bu yana en zengin 10 milyarderin servetindeki artış, 
dünya üzerindeki herhangi birinin virüs nedeniyle yoksulluğa sürüklenmesini 
önlemek ve herkese COVID-19 aşısı sağlayabilmek için fazlasıyla yeterli.6

  Küresel ölçekte salgından en fazla etkilenen sektörlerde çalışanların ezici 
çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.7 Şayet bu sektörlerde çalışan kadınlarla 
erkeklerin temsil oranı eşit olsaydı, 112 milyon kadın işlerini ya da gelirlerini 
kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmayacaktı.8

  Brezilya’da, Afrika kökenli kişilerin COVID-19 sebebiyle hayatlarını kaybetme 
olasılıkları beyaz insanlara göre %40 daha yüksek.9 Şayet Afrika kökenli 
kişilerin ölüm oranları Brezilyalı Beyaz nüfusun ölüm oranına eşit olsaydı, 
Haziran 2020 itibariyle 9200 Afrika kökenli Brezilyalı yaşıyor olacaktı.10 
ABD’de Latin ve Siyah kişilerin COVİD-19 sebebiyle ölme olasılığı beyaz nüfusa 
göre daha yüksek.11 Latin ve Siyah nüfusun COVID-19 kaynaklı ölüm oranı 
beyaz nüfusa eşit olsaydı, Aralık 2020 itibariyle 22.000 Latin ve Siyah insan 
hayatlarına devam ediyor olacaktı.12

  Dünya Bankası’nın tahminlerine göre, ülkeler eşitsizliği azaltmak için şimdi 
harekete geçerlerse, yoksulluğun kriz öncesi seviyesine dönmesi on yıldan 
daha uzun süre değil, sadece üç yıl sürecek.13

Bununla birlikte, tarih, hükümetlerin bu salgın karşısında ne yaptıklarını ve 
nasıl hatırlanacaklarını henüz yazmadı. Dünya çapında hükümetlerin COVID-19 
sonrasında daha eşitlikçi, kapsayıcı, gezegenimizi koruyan ve yoksulluğu sona 
erdiren adil bir ekonomi yaratmak üzere harekete geçmek için küçük ve giderek 
daha da daralan bir hareket fırsatı var.  

DÜNYA ÇAPINDA 
HÜKÜMETLERİN 

COVID-19 
SONRASINDA DAHA 
ADİL BİR EKONOMİ 

YARATMAK İÇİN 
KÜÇÜK VE GİDEREK 

DARALAN BİR 
HAREKET FIRSATI 

VAR.
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Hükümetler, ataerkiyi, beyaz üstünlüğünü ve neoliberal prensipleri istismar 
eden ve daha da şiddetlendiren mevcut ekonomik sistemi acilen dönüştürerek 
bu değişimi sağlayabilirler. Aşırı eşitsizliği, yoksulluğu ve adaletsizliği 
sürdüren bu mevcut sistemi… Dünyamızı kriz karşısında tam anlamıyla 
hazırlıksız bırakan bu sistemi… Hükümetlerin, daha iyi bir gelecek kurmak için 
gereken gerçekçi ve sağduyulu fikirlere her zamankinden daha fazla erişimleri 
var. Bu fırsatı kullanmalılar.

KORONAVİRÜS KRİZİ 
ZATEN SON DERECE 
EŞİTSİZ OLAN BİR 
DÜNYAYI VURDU. 

VİRÜS ZATEN SON DERECE EŞİTSİZ OLAN BİR 
DÜNYAYI VURDU
Korona virüs hali hazırda aşırı derecede eşitsiz bir dünyada hızla yayılıyor. 
Bu dünyada, 2000’den fazla milyarderden oluşan küçük bir grup bin 
ömürlük bir zamanda bile harcayabileceklerinden daha çok servete 
sahip. Bu dünyada, nüfusun neredeyse yarısı günde 5,50 USD’den daha 
az kazanmaya ve bu parayla geçinmeye zorlanıyor.14 Bu dünyada, en 
zengin %1 geçtiğimiz 40 yılda gezegen nüfusunun diğer yarısının iki 
katından daha fazla para kazandı.15 Bu dünyada, en zengin %1, yüzyılın 
son çeyreğinde en alttaki %50’nin iki katı kadar karbon tüketti ve iklim 
felaketine sebep oldu.16 Bu dünyada, zenginle yoksul arasında giderek 
büyüyen uçurum, toplumsal cinsiyet17 ve ırk18 temelindeki asırlık 
eşitsizliklere dayanıyor ve bu eşitsizlikleri daha da şiddetlendiriyor. 

Nur Jahan* kızı Ismat* ile beraber çadırının 
yanındaki dar yolda yürüyor. Rohingya Cox’s 
Bazar  Mülteci Kampı, Bangladeş. İsimler 
kimliklerin korunması için değiştirilmiştir.  
© FabehaMonir/Oxfamcando.
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KUTU 1

IRKIN 
TOPLUMSAL 
İNŞASI

Oxfam “ırk”ı biyolojik bir kategori olarak ele almaz; toplumsal bir inşa olarak ele 
alır. “Irk kimliğine hapsedilmiş gruplar” (racialized groups) kavramı toplumsal 
olarak inşa edilmiş ırksallaştırma (racialization) sürecinin bir sonucu olarak 
Beyaz nüfusun faydalandığı ayrıcalıklardan faydalanamayan tüm gruplar için 
kullanılmaktadır.19 Irk temelinde kurulmuş bir toplumsal sistem (racialized social 
system), “ekonomik, siyasal, toplumsal ve ideolojik düzeylerin kısmen öznelerin 
kategorilere ya da ırk gruplarına yerleştirilmesiyle oluşturulmuş” bir sistemdir.20 
Bazı toplumlar oldukça ırksal kategoriler üzerinden toplumsal tabakalaşmayı 
belirler. Diğerlerinde ise toplumsal tabakalaşma ırksal kategoriler üzerinden değil, 
pek çok Afrika ve Asya ülkesinde olduğu gibi aynı ırksal bağlamın olduğu yerlerde 
etnik köken kategorileri üzerinden belirlenir. Kast sisteminin toplumsal sistematik 
baskının temel unsuru olduğu yerlerde ise kast temelli ayrımlar görülür.21

Irksallaştırılmış gruplar hakkında konuşurken özgüllüğü göz önünde bulundurmak 
önemlidir. Bu makale, özgüllükleri mümkün olduğunca dikkate almak için 
Siyah kişiler, Afrika kökenli kişiler, Yerli Halklar, ve tarihsel olarak toplumun 
çeperlerine itilmiş ve ezilen topluluklar terimlerini kullanır. Ne var ki, bu kavramın 
da sınırlılıkları bulunmaktadır: diğer ırksal veya etnik kimliklerden özel olarak 
söz etmez; bu kategoriler “tarihsel olarak toplumun çeperlerine itilmiş ve ezilen 
topluluklar” başlığı altında ele alınır.

Dünyamızda hüküm süren böylesine bir aşırı eşitsizlik, salgın başladığında 
milyarlarca insanın zaten risk altında yaşadığı anlamına geliyordu. Bu 
insanlar salgının yarattığı ekonomik ve toplumsal fırtınayı savuşturacak 
kaynaklardan ya da destekten yoksunlardı. Üç milyardan fazla insanın 
sağlık hizmetlerine erişimi yoktu,22  işçilerin dörtte üçünün işsizlik maaşı 
ya da hastalık izni gibi sosyal güvencelere erişimi yoktu23  ve düşük ve orta 
gelirli ülkelerde çalışanların yarısından fazlası yoksulluk içindeydi.24

VİRÜSÜN BAŞINDAN BU YANA ZENGİNLER 
DAHA ZENGİNLEŞİRKEN YOKSULLAR DAHA DA 
YOKSULLAŞTI
 Pandeminin ilk aylarında, bir borsa çöküşü sebebiyle, aralarında dünyanın 
en büyük hissedarlarının da bulunduğu milyarderlerin servetlerinde ciddi 
bir düşüş görüldü. Ne var ki, bu gerileme çok kısa sürdü. Yalnızca dokuz ay 
içinde, çoğunluğu beyaz erkeklerden25 oluşan en zengin 1000 milyarder 

Bu eşitsizlik bozuk ve sömürüye dayalı bir ekonomik sistemin ürünüdür ve kökleri 
neoliberal ekonomide ve siyasetin seçkinler tarafından ele geçirilmesinde 
yatar. Bu durum beyaz üstünlüğü düşüncesinde kök salmış yapısal ırkçılık ve 
ataerki gibi eşitsizlik ve baskı sistemlerini kullanıyor ve daha da şiddetlendiriyor. 
Bu sistemler adaletsizliğin ve yoksulluğun temelinde yatan sebeplerdir. Bu 
sistemler, dünyanın dört bir yanındaki yoksulluk içinde yaşayan insanları, ırk 
kimliklerine hapsedilmiş ve tarihsel olarak toplumun çeperlerine itilmiş ve ezilmiş 
toplulukları sömürerek Beyaz ataerkil seçkin grubunun elinde toplanacak devasa 
kârları yaratırlar. 

Eşitsizlik daha fazla insanın hasta olması, daha az insanın eğitim alabilmesi ve 
mutlu ve insan onuruna yaraşır bir hayat sürebilmesi anlamına geliyor. Eşitsizlik, 
aşırılıkçılığı ve ırkçılığı körükleyerek siyasetimizi zehirliyor. Yoksulluğu sona 
erdirmeye yönelik çabaları baltalıyor. Daha fazla insanı korku içinde yaşamaya, 
daha da az sayıda insanı ise umutsuz bir hayat sürmeye mahkum ediyor.

ÇOĞUNLUĞU BEYAZ 
ERKEKLERDEN OLUŞAN 

EN ZENGİN 1000 
MİLYARDER COVID-19’UN 

BAŞLAMASINDAN BU 
YANA KAYBETTİKLERİ 

TÜM SERVETİ YALNIZCA 
DOKUZ AY İÇİNDE TELAFİ 

ETTİLER.
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PANDEMİ, DÜNYA 
ÜZERİNDEKİ BİRÇOK 
İNSANIN BİR AYLIK 

MAAŞLARINI 
ALAMAMALARI 

DURUMUNDA 
YOKSULLUĞA DÜŞECEĞİ 

GERÇEĞİNİ GÖZLER 
ÖNÜNE SERDİ.

kaybettikleri bütün serveti telafi edebildiler.26 Hükümetlerden aldıkları eşi 
benzeri görülmemiş destek sayesinde, reel ekonomi son yüz yılın en derin 
durgunluğunu yaşarken bile, borsa yükseliyor ve milyarderler servetlerine 
servet katıyorlar. 2008’deki finans krizinin ardından milyarderlerin 
servetlerini kriz öncesi seviyeye getirmeleri beş yıl sürmüştü.27 

Dünya çapında milyarderler 18 Mart ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 
servetlerini 3,94 trilyon dolarlık akıllara ziyan bir şekilde artırdılar.28 Şu 
an toplam servetleri 11,95 trilyon dolara ulaşmış durumda29; bu da G20 
ülkelerinin pandemiye yönelik olarak harcadıkları tutara eşit.30 Dünyanın 
en zengin 10 milyarderi bu süre içerisinde toplam servetlerinde 540 milyar 
dolarlık artış gördü.

Ticari havayolu seyahati yasaklandığında, dünya çapında özel jetlerin 
satışında patlama yaşandı.32 Lübnan ekonomisi çökerken ülkenin süper 
zenginleri dağlık tatil beldelerinde teselli buluyorlar.33 Dünyanın dört bir 
yanında salgından en az etkilenen grup en zenginler; servetlerini geri 
kazanma konusunda en hızlı olanlar da onlar. Ayrıca, karbon salınımının en 
büyük sebebi ve iklim krizinin en büyük itici gücü de en zenginler.34

Aynı zamanda, Büyük Buhran’dan bu yana yaşanan en büyük ekonomik şok 
kendisini hissettirmeye başladı ve salgınla birlikte yüz milyonlarca insan 
işlerini kaybediyor, yoksulluk ve açlığın pençesine düşüyorlar. Bu şok, son 
yirmi yılda gördüğümüz küresel yoksulluktaki düşüşü tersine çevirmeye 
hazır görünüyor. Tahminlere göre, yoksulluk içinde yaşayan insanların 
toplam sayısı 2020’de 200 milyon35 ila 500 milyon36 artabilirdi. Yoksulluk 
içinde yaşayan insanların sayısı on yıldan daha uzun bir süre kriz öncesi 
durumuna dönemeyebilir. 

Salgın dünyadaki çoğu insanın sefaletten bir maaş uzakta olduğunu 
tüm çıplaklığıyla gösterdi. Bu insanlar günde 2 ila 10 dolar arasında 
gelir kazanıyorlar.37 Aileleri için gecekondu mahallelerinde birkaç oda 
tutabiliyorlar. Kriz vurmadan önce bu insanlar bir şekilde idare etmeyi 
başarıyorlardı ve çocukları için daha iyi bir gelecek hayal etmeye 
başlamışlardı. Bu insanlar taksi şoförleri, kuaförler, pazarcılar. Güvenlik 
görevlileri, temizlik çalışanları ve aşçılar. Fabrika işçileri ve çiftçiler. 
Koronavirüs krizi bize insanlığın büyük bir kısmı için yoksulluktan ve 
güvencesizlikten kalıcı bir çıkış şansı olmadığını gösterdi. En iyi ihtimalle, 
yoksulluk ve güvencesizlik dolu bir hayatı geçici ve son derece kırılgan bir 
şekilde ertelemişler olabilirler. 

bir prim ödeyebilir ve hala pandemi 
öncesindeki kadar varlıklı olabilirdi. 31

Jeff Bezos Amazon’un 876.000 
çalışanından her birine Eylül 2020’de

105.000 
USD’LİK
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Bangladeş’te bir hazır giyim fabrikasında çalışan 
Farida geçen Nisan ayında işini kaybetti.38 Sekiz aylık 
hamileydi ama hakkı olduğu halde doğum ve annelik 
yardımlarının hiçbirinden faydalanamadı. 

Konuştuğumuzda, Farida şunları söyledi: “Hamilelik, 
virüs korkusu, işsizlik, ödeme ya da sosyal yardımların 
olmaması… bazen aklımı kaçıracak gibi hissediyorum.” 

KUTU 2

YOksulluğa sürüklenen 
200 mİlyon kİşİnİn her 
bİrİnİn bİr hİkayesİ var

Bunca ıstırap karşısında milyarderlerin krizden kazanç sağlamalarına 
izin vermenin hiç bir müşterek, ahlaki ya da ekonomik açıklaması 
olamaz. Artan servetleri, bu krizle başa çıkmak, milyonlarca hayatı ve 
milyarlarca geçim kaynağını kurtarmak için kullanılmalıdır. 

Photo:  
xxxx

Kriz başladığından bu yana 
milyarderlerin servetlerinde yaşanan 

artış,

kimsenin pandemi yüzünden yoksulluk 
çekmemesine VE herkes için Covid-19 

aşısının ücretinin ödenmesine                                    

yeter ve artar.  

Julissa Álvarez Dominik Cumhuriyeti’nde 
yaşayan 44 yaşında bir kuaför. COVID-19 
nedeniyle alınan sokağa çıkma önlemleri 
sebebiyle eşine ve altı çocuğuna yemek temin 
etmesini sağlayan müşterilerini ve gelirini 
kaybetti. © Valerie Caamaño/Oxfam.
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SALGIN, EŞİTSİZLİĞİ EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR 
NOKTAYA GETİRME İHTİMALİ TAŞIYOR

Büyük resmi görmek için henüz çok erken olsa da pek çok erken dönem 
çalışması eşitsizlikte ciddi bir artış olduğuna işaret ediyor. Virüsün dünya 
üzerindeki tüm ülkelerde eş zamanlı olarak ciddi ekonomik sonuçlar 
yarattığı gerçeği, verilerin tutulmaya başladığından bu yana belki de ilk 
kez hemen her ülkede eşitsizliğin artma ihtimali olduğunu gösteriyor. 

Bu görüş, Oxfam’ın 79 ülkeden 295 iktisatçıyla gerçekleştirdiği 
araştırmayla da destekleniyor.39 Çalışmaya Jayati Ghosh, Jeffrey Sachs ve 
Gabriel Zucman gibi dünyanın önde gelen iktisatçıları da katıldı. 

Katılımcıların %87’si, salgın neticesinde ülkelerindeki eşitsizliğin 
artacağını ya da sert bir şekilde artacağını beklediklerini belirtti. Bu 
sonuç 79 ülkenin 77’sini kapsıyordu. Katılımcıların yarısından fazlası 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin artma ihtimali olduğunu ya da artma 
ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtirken, üçte ikisinden fazlası ırksal 
eşitsizlik için benzer çıkarımlarda bulundu. Ayrıca, katılımcıların üçte 
ikisi hükümetlerinin mevcut bir eşitsizlikle mücadele planı olmadığını 
düşündüklerini belirttiler. 

PANDEMİ UZUN 
SÜREDİR DEVAM EDEN  

RK VE TOPLUMSAL 
CİNSİYET TEMELLİ 

VE EKONOMİK 
EŞİTSİZLİKLERİ 

DERİNLEŞTİRİYOR.

Oxfam’ın koronavirüs salgınının eşİtsİzlİk üzerİndekİ etkİSİne daİr                   
İktİsatçılarla yaptığı araştırmanın temel bulguları

 Ankete yanıt verenlerin %87’si pandeminin
ülkelerinde gelİr eşİtsİzlİĞİNİN artmasına veya

büyük ölçüde artmasına yol açacağını düşünüyor.

 Ankete yanıt verenlerin %78’i pandeminin ülkeler-
inde servet eşİtsİzlİĞİNİN artmasına veya büyük 

ölçüde artmasına yol açacağını düşünüyor.

5nkete yanıt verenlerin %56’sı pandeminin ülkeler-
inde cİnsİyet eşİtsİzlİĞİNİN artmasına yol aça-

cağını düşünüyor.

Ankete yanıt verenlerin %66’sı pandeminin ülkeler-
inde ırk temellİ eŞİTSİZLİĞİN artmasına veya büyük 

ölçüde artmasına yol açacağını düşünüyor.

 Ankete yanıt verenlerin %67’si hükümetleRİNİN bu eşİTSİZLİKLERİN artışını 
durdurmaya yönelİk bİr planı olmadığını düşünüyor.
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HÜKÜMETLER BİR SEÇİM YAPMAK ZORUNDA: 
EŞİTSİZLİK KAÇINILMAZ DEĞİL

Şunu neredeyse kesin olarak biliyoruz ki, eşitsizlikte bir artış yaşanacak. 
Bu artışın boyutu, eşitsizliğin ne hızda azaltılacağı ve daha eşit bir 
toplumun ne hızda kurulacağı dünyadaki hükümetlerin yapacağı bir seçim. 
Dünya Bankası’na göre, hükümetler eşitsizliğin yılda yalnızca %2 oranında 
artmasına izin verse bile, 2030 itibariye 501 milyon kişi günde 5,5 dolardan 
daha az gelirle yaşıyor olacak ve yoksulluk içinde yaşayan insanların 
sayısı salgın öncesinden bile daha fazla olacak. Diğer yandan, hükümetler 
eşitsizliği yılda 2 puan azaltmak için hareket geçmeyi seçerlerse, üç yıl 
içinde salgın öncesi yoksulluk seviyesine geri dönebiliriz ve eşitsizliğin 
artmasına izin verilen ihtimale oranla 2030’da yoksulluk içinde yaşayan 
insanların sayısı 860 milyon daha az olacak.40

KORONAVİRÜS MEVCUT EŞİTSİZLİKLERİ 
BESLEDİ VE ARTIRDI

Salgın, yoksulluk içinde yaşayan insanlara zenginlerden çok daha fazla 
zarar verdi. Dünya çapında salgının kötü etkilerini en fazla yaşayanlarsa 
kadınlar, Siyahlar, Afrika kökenli insanlar, Yerli Halklar ve tarihsel olarak 
toplumun çeperlerine itilmiş ve ezilen topluluklar oldu. Kadınların, özellikle 
de ırksal kimliklerine hapsedilmiş kadınların41, koronavirüs sebebiyle 
işlerini kaybetme riski erkeklere kıyasla daha yüksek.42 Latin Amerika’da 
hali hazırda toplumun çeperlerine itilmiş43 Afrika kökenli insanlar ve Yerli 
halklar virüsten toplumun geri kalanından daha fazla etkilendi; virüs 
sebebiyle ölme ve derin yoksullukla karşı karşıya kalma olasılıkları daha 
yüksek.44 

Jennifer Sunthia, 24, 
Uganda’daki Palabek Mülteci 
Yerleşkesinde eğitim veriyor.   
© Emmanuel Museruka

HÜKÜMETLER 
EŞİTSİZLİĞİ AZALTMAK 

İÇİN HAREKETE 
GEÇERLERSE, 

EŞİTSİZLİĞİN ARTMASI 
DURUMUNA KIYASLA 
2030’DA 860 MİLYON 

DAHA AZ İNSAN 
YOKSULLUK İÇİNDE 
YAŞIYOR OLACAK.
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Sağlık

Koronavirüs, böyle bir krizle karşı karşıya kalındığında, yeterince kaynak 
ayrılmamış ve donanımı yetersiz kamu sağlık sisteminin en berbat 
etkilerini ve ne kadar zengin olduğunuza bağlı olarak size hizmet veren 
özel sağlık sistemlerinin başarısızlığını su yüzüne çıkardı. 

Eğer yoksulsanız COVID-19 sebebiyle ölme ihtimaliniz oldukça yüksek.45 
Eğer siyah ya da yerli halklara mensup biriyseniz, ölme ihtimaliniz daha 
da yüksek. Örneğin, Brezilya’da Afrika kökenli kişilerin beyaz Brezilyalılara 
kıyasla ölme ihtimali çok daha yüksekti. Şayet Afrika kökenli Brezilyalıların 
ölüm oranları beyaz Brezilyalıların ölüm oranına eşit olsaydı, Haziran 2020 
itibariyle 9200’den fazla Afrika kökenli Brezilyalı ölmemiş olacaktı. 46

2020’DE 180’DEN 
FAZLA ÜLKEDE 

OKULLAR GEÇİCİ 
OLARAK KAPANDI 

VE BU SEBEPLE 1,7 
MİLYAR ÇOCUK VE 
GENÇ OKULLARINA 
DEVAM EDEMEDİ.

Eğitim

2020’de 180’den fazla ülke, kapatma önlemleri zirve yaptığında okulları 
geçici olarak kapatarak 1,7 milyar çocuğu ve genci okulsuz bıraktı.47 
Salgın en yoksul ülkelerdeki çocukları neredeyse dört ay boyunca okuldan 
mahrum ederken bu oran yüksek gelirli ülkelerde altı hafta oldu.48 

Öyle tahmin ediliyor ki, salgın son 20 yılda kız çocuklarının okullaşması 
konusunda küresel çapta edinilen kazanımları tersine çevirecek; bu da 
yoksulluğun ve eşitsizliğin artması sonucunu doğuracak. 49 

 

Çalışma ve geçim kaynakları 

Salgın sebebiyle yüz milyonlarca insan işini kaybetti.50 Oxfam ve 
Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu’nun (DFI) Eşitsizliklerin 
Azaltılması Taahhüdü İndeksi, 103 ülkenin iş gücünün en az üçte 
birinin salgın başladığında işçi hakları ve hastalık ödeneği gibi sosyal 
güvencelerden mahrum olduğunu gösteriyor.51

Haziran 2020 itibariyle Brezilya’da 

9.200’den fazla Afrİka 
kökenlİ Brezİlyalı       
ölmemİş olacaktı 
Şayet ölüm oranları beyaz Brezilyalıların                                                      
ölüm oranına eşit olsaydı
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Salgın, emek düzenindeki eşitsizlikleri gün yüzüne çıkardı. Örneğin, 
ABD’de en üst çeyrekte yer alan çalışanların %90’ının ücretli hastalık izni 
hakkı varken, en alt çeyrekteki işçilerin yalnızca %47’si bu hakka sahip.53 
Düşük gelirli ülkelerdeyse, çalışan kadınların %92’si kayıt dışı, tehlikeli 
ya da güvencesiz işlerde çalışıyorlar.54 Koronavirüs ayrıca ağırlıklı olarak 
kadınlar, özellikle de çeşitli ırksal ve etnik temelli dışlanmayla karşı 
karşıya kalan kadınlar tarafından üstlenilen düşük ücretli ve ücretsiz 
bakım emeğinde de bir patlamaya yol açtı.55

Herhangi bir güvence olmaksızın gelirin yıkıcı bir şekilde kaybedilmesi 
açlıkta patlama yarattı. 2020’nin sonuna kadar her gün 6000 kişinin 
COVİD-19 kaynaklı açlık sebebiyle hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor.56

Yine de virüs bize neyin gerçekten önemli ve mümkün 
olduğunu da gösterdi.

Virüs bizi neyin gerçekten önemli olduğuna ve toplumda neye daha çok 
kıymet vermemiz gerektiğine dair düşünmeye zorladı. Yaşamsal önemdeki 
çalışanların yatırım fonu yöneticileri ya da şirket avukatları değil, 
hemşireler, otobüs şoförleri ve süpermarket çalışanları olduğunu gösterdi. 

Jean Baptiste Amerika’da bir tavuk çiftliği işçisiydi. COVİD-19 kaptığında, 
çalışmaya devam etmesi ve ateşlendiğini gizlemesi söylendi. Üç gün sonra 
nefes alamaz oldu. Hastanede komaya girdi ve solunum cihazına bağlandı. 
Jean Baptiste yalnız öldü. 

Geride eşini ve üç çocuğunu bıraktı. Jean Baptiste’in eşi medyaya 
hikayesini anlattıktan sonra şirket bir kart ve 100 dolar nakit gönderdi. 
Jean Baptiste’in eşi, “İnsanların hayatlarını umursamıyorlar. Eşimin sağlığını 
önemsemiş olsalardı şimdi hayatta olurdu. Biz de bu badireyi atlatmış 
olurduk,” diyor.

KUTU 3 
YALNIZ ÖLMEK52

Yenİ mezun bİr          
hemşİre 22.000 GBP 
kazanıyor

En çok kazanan          
varlık yönetİcİsİ  
yaklaşık 31 mİlyon GBP 
kazanıyor

1.400
KAT DAHA FAZLA

Bİrleşİk Krallık’ta bİr yılda57
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Krizden önce imkânsız gibi gelen dönüştürücü politikalar, birdenbire mümkün 
görünmeye başladı. Her zamanki eşitsizliğe geri dönme yolunu seçmemeliyiz. 
Bunun yerine, hükümetler daha eşit ve sürdürülebilir bir dünya ve daha insani bir 
ekonomi yaratma aciliyeti etrafında birleşmeliler. 

“Tarihsel olarak, salgınlar insanları geçmişle bağlarını koparmaya ve 
yeni bir dünya hayal etmeye zorlamışlardır. Bu salgın da farklı değil. Bu 
salgın bir portal; bir dünya ile sonraki arasındaki bir geçit. Önyargılarımızın 
ve nefretimizin enkazını, servet tutkumuzu, veri bankalarımızı ve ölü 
fikirlerimizi, ölü nehirlerimizi ve dumandan boğulan gökyüzümüzü 
ardımızdan sürükleyerek bu geçitten geçmeyi seçebiliriz. Ya da yüklerimizi 
geride bırakarak, yanımıza çok az şey alarak, yeni bir dünyayı hayal etmeye 
hazır halde geçebiliriz. Ve bu dünya için mücadele etmeye hazır olarak…”

 – Arundhati Roy58

İNSANLAR BAMBAŞKA BİR DÜNYA TALEP 
EDİYORLAR

Krizden önce zaten açık bir şekilde gördüğümüz, krizden sonra daha da 
netleşen bir şey var: insanlar daha iyi bir dünya talep ediyorlar. 2019’da, 
salgından önce, eşitsizliğe karşı örgütlenen protestolar dünyanın 
dört bir tarafını sarmıştı. 2020’de Siyah Hayatlar Önemlidir protestoları 
ırk eşitsizliğinin açıkça reddedildiğini bize gösterdi. Dünyanın çeşitli 
yerlerinde yapılan anketler, salgının ardından daha eşit ve sürdürülebilir bir 
dünya inşa etmek için atılacak adımlara çok kuvvetli bir destek olduğunu 
gösteriyor.59

2008 finans krizinin ardından hükümetler çok açık bir seçim yapmışlardı: 
en zenginler ve şirketler için vergi kesintisine gittiler; şirketlerin, zengin 
hissedarlarına işçilere göre daha yüksek ödemeler yapmayı öncelik haline 
getirmesine izin verdiler; sağlık gibi kamu hizmetlerinde kesintiler yaparak 
acımasız kemer sıkma politikalarını uyguladılar; fosil yakıtları ve iklim 
tahribatını sübvanse etmeye devam ettiler. Tüm bu seçimler eşitsizliğe 
arttırdı ve çok büyük acılara sebep oldu. Bu sefer, farklı olmak zorunda. 

DÜNYA ÇAPINDA 
YAPILAN ANKETLER, 

PANDEMİ 
SONRASINDA 
DAHA EŞİT VE 

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR 
DÜNYA İNŞA ETMEYE 
YÖNELİK BÜYÜK BİR 
DESTEK OLDUĞUNU 

GÖSTERİYOR.

Melbourne Climate Strike. © OxfamAUS
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Bu görüş, statükoyu temsil edenler de dahil olmak üzere dünya çapındaki nüfuzlu 
kişiler ve kurumlar tarafından da kabul ediliyor. Davos Zirvelerini de organize 
eden Dünya Ekonomik Forumu başkanı Klaus Schwab kısa süre önce “COVİD-19 
sonrası dönemde neoliberalizmden uzaklaşmalıyız,” diye yazarak “neoliberal 
ideolojiye” meydan okudu.60 IMF kemer sıkma politikalarına geri dönüş olmaması 
gerektiğini söyledi ve artan oranlı vergilendirme sistemine geçilmesi için çağrı 
yaptı.61 Financial Times “geçtiğimiz kırk yıldır hüküm süren politikaların yönünü” 
değiştirmek için “radikal reformlar” yapılması çağrısında bulundu ve yeniden 
bölüşüm, temel gelir ve servet vergisi önerdi.62 Salgın olmasaydı, son yıllarda bu 
argümanları düşünmek bile mümkün olmazdı.

 Oxfam, daha iyi bir dünya kurma amacı doğrultusuna beş adım belirledi:

1.  Gerçekten önemlİ olanı hesaba katan ve daha eşİt 
bİr dünya

Eşitsizliğin radikal bir şekilde ve sürekli azalmasını sağlamak yeni dünyamızın 
vazgeçilmez temelidir. Hükümetler, eşitsizliği azaltmak için somut, sınırlı bir 
zamanda ulaşılması gereken hedefler koymalı ve yalnızca kriz öncesi seviyelere 
geri dönme çabasında olmamalıdır: bir aciliyet meselesi olarak daha eşit bir 
dünya yaratmak için daha da fazla çaba harcamalılar. Gayrisafi yurtiçi hasılaya 
(GSYH) odaklanmanın ötesine geçmeli ve gerçekten önemli olana değer vermeye 
başlamalıdırlar. Eşitsizlikle mücadele, ekonomik kurtarma ve iyileşme çabalarının 
merkezinde olmalıdır. Bu çabalara toplumsal cinsiyet ve ırk eşitliği de dahil 
edilmelidir. Güney Kore, Sierra Leone ve Yeni Zelanda gibi ülkeler eşitsizliğin 
azaltılması taahhüdünü ulusal öncelik olarak belirleyerek ne yapılabileceğini bize 
gösterdiler.63

Dünya Bankası’nın tahminlerine göre, ülkeler eşitsizliğin azaltılması için şimdi 
harekete geçerlerse, küresel yoksulluk seviyeleri, on yıldan uzun bir sürede 
değil, 3 yılda koronavirüs öncesi seviyesine dönebilir.64

2.  İnsanları önemseyen İnsanİ ekonomİLERİN olduğu bİr 
dünya

Hükümetler, eski vahşi ve sürdürülebilirlikten uzak kemer sıkma politikası 
reçetelerini reddetmeli ve servetin, toplumsal cinsiyetin ya da ırkın insanların 
sağlığını veya eğitimini belirlemeyeceğinin teminatını vermelidir. Bunun yerine, 
ücretsiz evrensel sağlık hizmetlerine, eğitime, bakım hizmetlerine ve diğer 
kamu hizmetlere yatırım yapmalıdır. Evrensel kamusal hizmetler, özgür ve adil 
toplumların temelidir ve eşitsizliğin azaltılması için emsalsiz bir güce sahiptir. 
Zengin ve yoksul arasındaki uçurumu kapatırlar ve kadın ve erkek arasındaki, 
özellikle ücretsiz bakım emeğinin yeniden bölüşümünde, uçurumu kapatmaya da 
yardımcı olurlar. Irk kimliklerine hapsedilmiş ve tarihsel olarak ezilmiş ve toplumun 
çeperlerine itilmiş gruplar için fırsat eşitliği sağlarlar. Kosta Rika ve Tayland gibi 
ülkeler on yıl içinde evrensel sağlık hakkı hedefine ulaştılar.65 Diğerleri de aynısını 
yapabilir.

Hükümetler, salgınla mücadele etmek için acilen “Halk için aşı” uygulamasına 
başlamalıdırlar.66 Bunu yapabilmek için ilaç şirketleriyle yüzleşmeli ve herkes için 
güvenli ve etkili aşı ve tedavi sağlamak için ilgili tüm patent ve teknolojilere açık 
erişim konusunda ısrar etmelidirler. 

Borçların silinmesi yoksul ülkelerin herkes için ücretsiz sağlık hizmetlerine 
yatırım yapabilmesi için ayda 3 milyar doların serbest bırakılması anlamına 
gelecektir.67
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3.  Sömürünün olmadığı ve gelİr güvenLİĞİNİN olduğu 
bİr dünya 

Evvela eşitsizliğin oluşmasının önüne geçilmelidir. Bu amaçla şirketler zengin 
hissedarlara her zamankinden daha fazla ücret ödemek yerine topluma 
öncelik verecek şekilde yeniden tasarlanmalıdır. Herkesin geliri teminat 
altına alınmalıdır ve ücretlerde üst sınır uygulaması başlatılabilir. Milyarderler 
ekonomik başarısızlığın bir göstergesidir ve aşırı zenginliğe son verilmelidir. 

Virüs bize teminat altına alınmış gelir güvenliğinin yaşamsal önemde 
olduğunu ve yoksulluğun kalıcı bir şekilde geride bırakılmasının mümkün 
olduğunu gösterdi. Bunun gerçekleşmesi için yalnızca geçinmeye yetecek 
ücrete değil, işçi hakları, hastalık izni, ücretli ebeveyn izinleri ve insanların 
işlerini kaybetmesi durumunda işsizlik yardımları içeren çok daha geniş 
kapsamlı tanımlanmış iş güvenliğine ihtiyacımız var. 

Hükümetler ayrıca ağırlıklı olarak kadınlar ve özellikle de ırk kimliklerine 
hapsedilmiş kadınların üstlendiği düşük ücretli ve ücretsiz bakım emeği 
işlerini tanımalı, azaltmalı ve bu işlerin yeniden bölüşümünü yapmalıdır.68

High Pay Centre tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Birleşik Krallık’ta 
maaşlarda üst sınırın 100.000 pound (133.500 dolar) olarak belirlenmesi, 
1 milyon iş değerinde nakdin yeniden bölüşümünü yapabilme gücü 
sağlayacaktır. Bu da şunu göstermektedir: en zengin tabaka şu anda 
kazandığından biraz daha az kazansa, kitlesel ücretsiz izne göndermelerden 
kaçınılabilecektir.69 

4.  Zengİnlerİn paylarına düşen vergİYİ ödedİKLERİ 
bİr dünya

Koronavirüs krizi zengin kişilerin ve büyük şirketlerin vergilendirilmesi 
konusunda bir dönüm noktası olmalıdır. Bu krize geri dönüp baktığımızda, 
nihayet zenginlerden -bir kez daha- adil bir şekilde vergi alabildiğimiz, dibe 
doğru yarışın sona erip zirveye doğru yarışın başladığı anı görmeliyiz. Bunlar, 
artan servet vergilerini, mali işlem vergilerini ve vergiden kaçmanın sona 
ermesini içerebilir. Yeşil ve adil bir geleceğe yatırım yapılmasını sağlayacağı 
için, toplumun en zengin üyelerinin artan oranlı vergiye tabi olması krizin 
etkilerinin adil bir şekilde iyileştirilmesinin temel taşıdır. Arjantin, yoksulluk 
içinde yaşayan insanlar ve küçük işletmeler için tıbbi malzemeler ve sosyal 
yardım da dahil olmak üzere koronavirüs önlemlerinin karşılanabileceği 3 
milyar dolarlık bir kaynak yaratabilecek aşırı zenginler için geçici dayanışma 
ve servet vergisi getirerek tüm ülkelere öncülük etti.70 

Koronavirüs salgını sırasında şirketlerin kazandığı kâr fazlalarına uygulanacak 
bir vergi 104 milyar dolarlık bir kaynak sağlayabilir; 71 bu da tüm çalışanlar için 
işsizlik güvencesi ve yoksul ülkelerdeki çocuklar ve yaşlılar için mali destek 
sağlamak için yeterli bir miktar.72
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5. İklİm güvenlİĞİNİN olduğu bİr dünya 

İklim tahribatı insanlığın şimdiye kadar karşı karşıya kaldığı en büyük 
tehdit. İklim krizi en yoksul kesimin, ekonomik olarak dışlanmış ve tarihsel 
olarak ezilmiş toplulukların geçim kaynaklarını yok ediyor ve hayatlarına 
mâl oluyor. Bu topluluklardaki kadınlarsa, herkesten daha fazla etkilenen 
gruplar arasında.73

Bunu önlemek için, gezegenimizin daha fazla örselenmesini engelleyecek 
ve çocuklarımız için koruyacak bir yeşil ekonomi inşa etmeliyiz. Fosil 
yakıtlara verilen sübvansiyonlar sona erdirmeli, fosil yakıt şirketlerinin ve 
onların zengin hissedarlarının hükümetlerden aldıkları kurtarma paketleri 
üzerinden kar etmelerine bir son vermeliyiz. Eşitsizliğe karşı verilen 
mücadele aynı zamanda iklim adaleti için verilen mücadeledir. Salgın 
bize bir kriz karşısında hükümetlerin kitlesel eylemliliklerinin mümkün 
olduğunu gösterdi. İklim krizini önlemek için aynı düzeyde eylemlilik 
görmemiz gerekiyor.

Gelecek bugün yaptığımız seçimlerle belirlenecek

Tarih kitaplarının yazacağı insanlık tarihinin çok önemli bir noktasındayız. 
Virüsün bizi içinde bulduğu acımasız, eşitsiz ve sürdürülemez bir dünyaya 
geri dönemeyiz. İnsanlık inanılmaz bir yeteneğe, muazzam bir zenginliğe 
ve ucu bucağı olmayan bir hayal gücüne sahip. Bu kaynaklarımızı yalnızca 
ayrıcalıklı bir azınlık için değil, herkes için fayda sağlayan daha eşit, insani 
bir ekonomi inşa etmek için kullanmalıyız. 

 Mali’de eğitim kolaylaştırıcısı  Fatouma megafonla 
sesleniyor. © Laeïla Adjovi/Oxfam Novib
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