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 Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya ülkeleri, özellikle 
kamusal alanda toplumsal cinsiyet eşitliği için verilen mü-
cadelede uzun bir geçmişe sahiptir. Toplumsal cinsiyet eşitliği 
sadece sosyalist dönemde önemli bir hedef olmakla kalmamış, 
hükümetler zorlu geçiş dönemi boyunca da toplumsal cinsiyet 
eşitliği için çabalamaya devam etmiştir. Bölgedeki hükümetler 
hem kadınların hem de erkeklerin sağlık ve eğitimi için muazzam 
kaynaklar tahsis etmiştir. Hükümetler, ayrıca, işgücü piyasasında 
kadın ve erkeğe eşit muamele eden ve çocuk bakım hizmetleri 
sağlayan mevzuatlar yürürlüğe koymuştur. Geçen yüzyılın büyük 
bir kısmı boyunca bölge, kadın ve erkeğe eşit muamelenin te-
sisinde ülkeleri—hem gelişmekte olan hem de gelişmiş— geride 
bırakmıştır.
 21’inci yüzyılın ilk on yılının büyük kısmına sağlam bir 
büyüme damgasını vurmuştur. Avrupa Birliğinin yeni üye dev-
letleri büyük yapısal değişimler yaşarken, Bağımsız Devletler 
Topluluğu bir önceki on yılın sonunda Rusya Federasyonu’nda 
meydana gelen mali kriz sonrasında toparlanmıştır. Böylece, 
birkaç yıl boyunca, bölgenin ekonomileri sağlam bir büyüme 
yaşamıştır. Ancak, bu refah döneminin ardından patlak veren 
küresel mali kriz, özellikle 2009 ve 2010’da bölgeye ağır bir 
darbe vurmuştur. Sorulması gereken soru, büyük ekonomik 
gelişmelerin yaşandığı son on yılın nimetlerinden kadın ve 
erkeklerin eşit faydalanıp faydalanmadığı, ya da kadın ve erkek, 
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kız çocuklar ve erkek çocuklar arasındaki farklarda önemli bir değişimin olup 
olmadığıdır.
 Bu rapor, Avrupa ile Orta Asya’da toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinde 
son on yılda görülen değişimleri, hem işgücü piyasasındaki hem de girişimcilik 
faaliyetlerindeki ekonomik fırsatlara özellikle odaklanmak suretiyle gözden 
geçirmektedir. Rapor, ayrıca, sağlık ve eğitimin ekonomik alanda kadın ve 
erkekler için fırsatlar sunmada ne kadar önemli olduğunu göz önüne alarak, 
bu alanda beşeri sermaye donanımlarında meydana gelen değişiklikleri de 
tartışmaktadır. Ne yazık ki, elde veri olmaması, kadınlar için fırsatların 
genişletilmesinde mülkiyet veya mali varlıklar gibi diğer varlıkların rolünü kap-
sam içine almamıza engel olmaktadır.
 Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yararlanılabilecek önemli 
miktarda çalışma bulunmaktadır. Bunların en yenisi olan ve Dünya Bankası 
tarafından yayınlanan Dünya Kalkınma Raporu 2012: Cinsiyet Eşitliği ve 
Kalkınma, kadınların yaşamlarındaki ilerlemeleri incelemekte ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğini ileri götürmek için politika önerilerinde bulunmaktadır (Dün-
ya Bankası 2011a). Rapor ayrıca altta yatan sebeplerin ve sonuçların anlaşılması 
için faydalı bir çerçeve de sunmaktadır. Daha önce yayınlanan Geçiş Döne-
minde Toplumsal Cinsiyet (Gender in Transition) adlı Dünya Bankası raporu 
özel olarak bu bölgeyi ele almış ve 1990’larda, geçiş döneminin ilk on yılı içinde 
özellikle işgücü piyasaları ve beşeri sermaye ile ilgili ekonomik fırsatlardaki 
toplumsal cinsiyet temelli farklılıkları incelemiştir (Paci 2002).
 Bu yönetici özetinin kalan kısımları şu şekilde yapılandırılmıştır: Takip 
eden Bölüm A, toplumsal cinsiyet ve kalkınma konulu Dünya Kalkınma Rapo-
runun başlıca yönlerini gözden geçirmektedir. Ardından gelen Bölüm B ve C’de 
ise sırasıyla bu raporun ana mesajları ve politika öncelikleri tartışılmaktadır. 
Bölüm D’de ise sonuç bölümü yer almaktadır.

Dünya Kalkınma Raporu 2012: Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma ile 
bağlantılar

 Dünya Kalkınma Raporu 2012: Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma, to-
plumsal cinsiyet eşitliğinin farklı boyutlarını kalkınma süreci bağlamında in-
celemektedir. Özelde, rapor toplumsal cinsiyet eşitliğine ekonomik bir mer-
cekten bakmakta ve (1) donanım birikimi (beşeri sermaye ve mali varlıklar 
gibi), (2) ekonomik fırsatlara erişim ve bunların getirileri, ve (3) eyleyicilik, 
yani kişinin birey, hanehalkı veya kamu alanlarını etkileyen seçimler yapma 
ve eyleme geçme yetisi arasındaki ilişkilere odaklanmaktadır. Bu faktörler 
etkileşime girerek birbirlerini önemli ölçüde etkilemektedir.
 Raporun temel mesajları ise aşağıdakileri içermektedir:

Toplumsal cinsiyet eşitliği, başlı başına temel bir kalkınma hedefidir. 
. . . Daha fazla toplumsal cinsiyet eşitliği verimliliği arttırabilir, bir
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sonraki nesil için kalkınma sonuçlarını iyileştirebilir ve kurumların 
temsil güçlerini arttırabilir. (Dünya Bankası 2011a, xx)

Kalkınma, toplumsal cinsiyet farklarının bazılarını kapatmıştır. Kadın 
ve kızların karşı karşıya olduğu dezavantajlar arasında son çeyrek 
yüzyılda büyük bir hızla azalanlar eğitime katılım . . . , yaşam beklentisi 
. . .  ve işgücü piyasasına katılım alanlarındadır.  (Dünya Bankası 2011a, 
xx)

Zengin ülkelerde bile, birçok alanda toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri 
devam etmektedir. Devamlı ve en vahim toplumsal cinsiyet farkları 
arasında kız çocukların ve kadınların ölüm oranlarındaki fazlalık . . . , 
kız çocuklarının okullaşmasındaki eşitsizlikler . . . , ekonomik fırsatlara 
erişimdeki eşitliksizlik . . . , [ve] hanede ve toplumda sahip olunan söz 
hakkındaki farklılıklar yer almaktadır. (Dünya Bankası 2011a, xxi)

Gelir artışı tek başına bütün alanlarda daha fazla toplumsal cinsiyet 
eşitliği getirmemektedir. . . . Kız çocukların ve kadınların başka 
dezavantajlarla karşı karşıya olduğu yerlerde, toplumsal cinsiyet 
farkları var olmaya devam etmektedir. . . . Piyasalar, kurumlar ve 
hanehalkları ilerlemeyi sınırlandırmak için de birleşebilirler. . . . 
küreselleşme yardımcı olabilir . . . , ancak ülke içinde etkili bir kamu 
eylemi olmadan, [ilgili güçlerin] etkisi sınırlı kalacaktır. (Dünya 
Bankası 2011a, xxi)

 Raporun öne sürdüğü gibi, büyümeye tepki vermeyen, maliyeti yüksek 
toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini azaltmayı hedefleyen politikalar önemli bir 
rol taşımaktadır ve toplumsal cinsiyete bağlı farkların en vahim olanlarını 
kapatmak bugün, yirmi otuz yıl öncesine göre çok daha acil bir ihtiyaç haline 
gelmiştir.
 Dünya Kalkınma Raporu 2012 ile bu rapor arasında bir örtüşme 
bulunmaktadır. Beşeri sermaye donanımlarının ve ekonomik fırsatlara ve 
bunların getirilerine erişimin incelenmesinde kullanılan metodoloji, Avrupa 
ve Orta Asya’daki toplumsal cinsiyet sorunlarının analizinde de uygulanmıştır. 
Raporumuz, eğitim ve sağlık gibi nüfusun çoğunluğu için en önemli değer olan 
beşeri sermaye hususlarını ele almaktadır. Raporumuzda, ekonomik fırsatlar ve 
bunların getirileri ile ilgili konular işgücü piyasaları bağlamında ele alınmaktadır. 
Girişimcilik bölümü (Bölüm 3) kadınların iş varlıklarına ve ekonomik 
fırsatlarına değinmektedir. Ancak, raporumuz, Dünya Kalkınma Raporu 
2012’de kapsamlı bir şekilde ele alınan eyleyicilik konusuna değinmemektedir.
 Eyleyicilik kavramı —yani önemli kararlarda seçimini uygulayabilme 
yetisi— bilhassa özel (hanehalkı) ve kamusal alanlarda kadınlar ve erkekler



4 Avrupa ve Orta Asya’nın Gelismekte Olan Ülkelerinde Erkekler ve Kadınlar için Fırsatlar,

Beşeri Sermayede Toplumsal Cinsiyet FarkıŞEKİL YÖ.1

Kaynak: Dünya Kalkınma Göstergeleri Veritabanı, Dünya Bankası, Washington, DC, http://data.worldbank.org/data-
catalog/world-development-indicators/.

Not: Toplumsal cinsiyet farkı, kız çocuklar için ortaöğretimde brüt okullaşma oranı ile erkek çocuklar için buna 
karşılık gelen oranın orantısıdır. EAP = Doğu Asya ve Pasifik. ECA = Avrupa ve Orta Asya. LAC = Latin Amerika ve 
Karayipler. MNA = Orta Doğu ve Kuzey Afrika. SAS = Güney Asya. SSA = Sahra altı Afrika. Tüm bölgesel veriler 
sadece gelişmekte olan ülkeler için verilmiştir.

a. Ortaöğretime brüt okullaşma oranlarında cinsiyet farkı
yüzde

b. Kadınlar ve erkekler arasında ortalama yaşam süresi farkı
yıl sayısı, 2009

–10

–5

0

5

10

15

ECA LAC MNA SSA EAP SAS

1999 2009

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ECA LAC MNA SSA EAP SAS

arasında büyük farklılıkların olduğu yerlerde, anlama ve analiz açısından 
önemlidir. Avrupa ve Orta Asya’da, toplumsal cinsiyet körü yasal sistem, 
kadınların işgücüne katılım oranlarının karşılaştırılabilir olması ve kız 
çocuklarının eğitime erişimi gibi faktörler nedeniyle, kadınlar ve erkekler 
eşit eyleyiciliğe sahip görünmektedir. Ancak, eşit eyleyicilik varolacaksa, 
aralarındaki farklılıklar düşünüldüğünde, kadınlar ve erkekler için farklı 
kurumsal destek türlerine ihtiyaç olabilir.
 Avrupa ve Orta Asya bağlamında eyleyicilik son yirmi yılda, devletin 
rolünün azalmasıyla ve daha genel olarak da piyasa ekonomisine geçişle ve 
kayıtdışı piyasaların gelişimiyle gelen dönüşümlere paralel olarak değişime 
uğramıştır. Tüm bölge genelinde, doğurganlığa ilişkin sosyal yardımlarda bir 
azalma olmuş, özellikle çocuk bakım hizmetlerinde bir gerileme görülmüştür. 
Çocuk bakım hizmetlerinin yetersizliği, özellikle işgücü piyasasında kadınların 
fırsatlarını daraltmıştır. Bir yandan düşük gelir düzeyleri, diğer yandan 
kadınların bağımsız hareket edebilmesine olanak veren kamu hizmetlerinin 
(örneğin çocuk bakımı) yokluğu da eyleyiciliği sınırlamıştır. Ancak, beşeri 
sermaye donanımları, bağımsız gelir kaynakları ve yasal mevzuatlar sayesinde, 
bölgede kadınlar daha fazla eyleyiciliğe sahiptirler.

Ana Mesajlar

 Bu bölüm, kapsayıcı mesajları belirlemek üzere ana raporumuzda 
yapılan analizleri bir araya getirmektedir. Bu yaklaşım, hem politika yapıcıların 
hem de sivil toplumun, ekonomik kalkınma ve refahın daha geniş bağlamı 
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1 Kız ve erkek çocuklar için brüt okullaşma oranları arasındaki fark esas alınarak ölçülmüştür.

içinde bireysel cinsiyet farklarının önemini görmelerine olanak vermektedir. 
Aşağıda, raporun üç kilit mesajı yer almaktadır.
 Bölgenin toplumsal cinsiyet eşitliğinde sahip olduğu avantaj aşınmış, 
bunun sonucunda bölge bugün dünyanın geri kalanıyla daha benzer bir görünüm 
almıştır. Eğitimde toplam okullaşma oranlarındaki cinsiyet farkı son on yılda 
Avrupa ve Orta Asya’da daha da düşmüş olsa da, eğitime dair sonuçların 
iyileştirilmesinde kaydedilen muazzam ilerleme yüzünden bu oranların dünya 
ortalaması da düşmüştür (bkz. Şekil 1).1 Küresel olarak, kızlarda okullaşma 
oranı hem ilköğretimde hem de ortaöğretimde erkeklere göre daha hızlı 
artmıştır; böylece 2009’da okullaşma oranlarında kızlar ve erkekler arasındaki 
fark Avrupa ve Orta Asya’da sırasıyla yüzde 1 ve 3’e düşerken, küresel olarak 
sırasıyla yüzde 4 ve 2’ye düşmüştür. Bölge, sağlık sonuçları açısından dünya 
ortalamalarından daha iyi sağlık göstergelerine sahiptir; özellikle de tüm 
gelişmekte olan ülkeler arasında bölgenin en düşük rakamlara sahip olduğu 
anne ölüm oranlarında. Bölge kadınların ortalama yaşam süresi açısından 
Latin Amerika ve Karayipler’in altında kalsa da, Doğu Asya ve Pasifik ile Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika’yla karşılaştırılabilir düzeydedir. Bölgedeki erkekler 
için ortalama yaşam süresi olağandışı bir şekilde düşüktür ve Sahra altı Afrika 
ortalamalarıyla karşılaştırılabilir düzeydedir.
 Bölgede eğitimdeki toplumsal cinsiyet farkları, ağırlıklı olarak orta 
gelire sahip bölgelerdeki farklarla benzerlik göstermektedir. Bölgenin toplumsal 
cinsiyet profilinin dünyanın geri kalanına benzer olduğu kilit alanlardan birisi, 
özellikle ilköğretim ve daha az ölçüde ortaöğretim olmak üzere, eğitim alanıdır. 
Bölgede ilköğretimdeki net okullaşma oranları, önemli bir toplumsal cinsiyet 
farkı olmaksızın dünya ortalamasıyla karşılaştırılabilir düzeydedir. Ancak, 
ortaöğretim alanında bile, Latin Amerika gibi belli bölgeler hızla Avrupa ve 
Orta Asya’nın kız ve erkek çocukları için yüksek net okullaşma oranlarına 
ve düşük cinsiyet farkına yaklaşmaktadır. Son on yılda önemli ilerleme 
kaydeden bölge ülkeleri arasında, Türkiye, kız çocuklarının ortaöğretimde 
okullaşma oranlarında elde ettiği yüzde 20’lik artışla dikkat çekmektedir. 
Ancak, Türkiye’de ortaöğretim düzeyinde kız ve erkeklerin okullaşma 
oranları arasında büyük bir fark var olmaya devam etmekte, aynı durum 
Orta ve Doğu Avrupa’daki bazı azınlık topluluklarında (örneğin Romanlarda) 
da görülmektedir. Yükseköğretim düzeyinde, kadınların okullaşma oranları 
bölgenin çoğu yerinde erkeklerin okullaşma oranlarını geçmektedir ve eşitsizlik 
düzeyi kalkınmayla birlikte artıyor gibi görünmektedir. Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütündeki yüksek gelirli ülkelerin yanında, bölge yüzde 11 ile 
yükseköğretimde en yüksek toplumsal cinsiyet farkına sahiptir.



6 Avrupa ve Orta Asya’nın Gelismekte Olan Ülkelerinde Erkekler ve Kadınlar için Fırsatlar,

 Bölgedeki sağlık göstergeleri, küçük çocuklar arasında yeni ortaya 
çıkmaya başlayan cinsiyet dengesizlikleri ve belli ülkelerde erkek ölüm 
oranlarının olağandışı yüksekliği dışında, diğer orta ve düşük gelirli ülkelere 
göre daha iyidir. Avrupa ve Orta Asya bölgesinde, Ermenistan, Azerbaycan ve 
Gürcistan, dünyada Çin’den sonra doğumda cinsiyet dengesizliğinin en yüksek 
olduğu ülkelerdir. Bu nedenle, Çin’deki her 100 canlı doğumda erkek bebeklerin 
sayısı kız bebeklerin sayısından 18 fazla olurken, bu rakam Ermenistan, 
Azerbaycan ve Gürcistan için sırasıyla 16, 15 ve 11’dir. Doğumda kaybedilen 
kızların sayısı hanehalkı içindeki gizli bir ayrımcılığı yansıtmakta olup, erkek 
çocukların kuvvetle tercih edilmesi, doğurganlığın azalması ve doğumdan önce 
cinsiyet belirleme uygulamalarının yaygınlaşması sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Kötü sağlık koşulları, alkolizm ve kazalar nedeniyle özellikle Kazakistan, Rusya 
ve Ukrayna’da erkeklerin erken yaşta ölmesi, cinsiyet dengesizliğini daha da 
arttırmıştır.
 İkinci olarak, bölge ekonomilerindeki yapısal değişiklikler, kadınlar için 
ekonomik fırsatlar ve istihdam olanakları sağlamış ve erkekler için bazı refah 
yollarını daraltmıştır. Kadınlar bu ekonomilerde önemli bir rol oynamaktadır; 
bölgede, kadınlar işgücünün yüzde 46’sını oluşturmaktadır ve bu da yüzde 40 olan 
dünya ortalamasının üzerindedir. Avrupa ve Orta Asya’da kadın ve erkeklerin 
işgücüne katılımı sırasıyla ortalama yüzde 51 ve 69’dur (Şekil 2). Kadınların 
işgücüne katılım oranı dünya ortalamasıyla karşılaştırılabilir orandayken, 
erkeklerin katılım oranı yüzde 78 olan dünya ortalamasının bir hayli altındadır.  
Bu, yaratılan işlerin türü de dahil olmak üzere birçok faktörün bir yansıması

İstihdam FırsatlarıŞEKİL YÖ.2

Kaynaklar: İşgücüne katılım oranları için: Dünya Kalkınma Göstergeleri Veritabanı, Dünya Bankası, Washington, DC, 
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/. Ücret farkı için: çeşitli, bkz. Bölüm 2.

Not: EAP = Doğu Asya ve Pasifik. ECA = Avrupa ve Orta Asya. EU10 = Orta ve Doğu Avrupa’da 10 Avrupa Birliği 
(AB) ülkesini oluşturan Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, 
Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya’yı ifade eder. LAC = Latin Amerika ve Karayipler. MNA = Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika. SAS = Güney Asya. S. Caucasus = Güney Kafkasya. SSA = Sahra altı Afrika. W. Balkans = Batı Balkanlar.

a. İşgücüne katılım oranları, 2009
yüzde 

b. Kadınlar ve erkekler arasında ham ücret farkları
kadın ücretlerinin üzerindeki erkek ücretleri, %
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2 AB10, Orta ve Doğu Avrupa’da 10 Avrupa Birliği (AB) ülkesini oluşturan Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve 
Slovenya’yı ifade eder.

olabilir. Son on yıl içinde, bölgede hizmet sektörü genişlemiş, buna karşılık 
imalat ve tarım sektörleri ciddi ölçüde daralmıştır. Özellikle imalat sektörünün 
küçülmesi erkekler üzerinde orantısız ve olumsuz bir etki yaratırken, hizmet 
sektöründeki büyüme, bölgede hizmet sektöründe çalışan tüm işçilerin yarısını 
oluşturan kadınlar için görece daha fazla fırsat yaratmıştır.
 Ancak, kadınların hizmet sektöründeki kazanımları sadece kısa dönemli 
olabilir. Hizmet sektöründeki işler, verimlilik ve meslekler açısından çeşitlilik 
arz etmektedir. Hizmet sektöründeki işlere hem kamuda hem de özel sektörde 
rastlanabilir. Bölgede, birkaç ülke çalışmasında da belirtildiği gibi, kadınlar 
kamu sektöründe orantısız derecede temsil ediliyor gibi görünmektedir. 
Örneğin, eğitim sektörüne baktığımızda (ki çoğu kamu sektöründedir), 
kadınlar ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin sırasıyla %91 ve %72’sini 
oluşturmaktadır. Ancak, bölgeye ağır darbe vuran ekonomik kriz ile birlikte 
ortaya çıkan düzenleme ihtiyacından dolayı kamu sektöründe daralma baskıları 
artmaktadır. Ayrıca özel sektörde kadınların hem işveren hem de çalışan olarak 
oynadığı rol, erkeklerin oynadığı role kıyasla hayli geride kalmaktadır. Örneğin, 
kadınların varlık birikimi açısından uzun dönemli sonuçları olan girişimciliğe 
adım atmaları, çok daha düşük bir olasılıktır. 
 Kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farkı bölgede yüksek olmaya 
devam etmektedir; beşeri sermaye donanımları göz önüne alındığında ise 
bu fark daha da büyümektedir. Bölgedeki ücret farkı, diğer düşük ve orta 
gelirli ülkelerde gözlenen farkla karşılaştırılabilir düzeydedir. Veriler, bölgede 
kadınların saatlik ücretlerinin ortalamada erkeklerin saatlik ücretlerinden 
yüzde 22 daha az olduğunu göstermektedir. Ayrıca, kadınlar toplamda daha 
az saat çalıştığından, aylık ücret farkı daha da büyümekte, bu da aylık olarak 
kadınların erkeklerden yüzde 29 daha az kazandığı anlamına gelmektedir. 
Beşeri sermayedeki farklar göz önüne alındığında bile, kadınlar sistematik 
olarak erkeklerden daha az kazanmaktadır. Kadın ve erkek arasındaki ücret 
farkının boyutu bölge içinde büyük farklılık göstermektedir. Ülkeler arasındaki 
farklar da bölge içinde büyüktür. Batı Balkanlar (Arnavutluk hariç), AB10 
ülkeleri, Moldova ve Türkiye’de kadın ve erkek arasındaki ücret farkı yüzde 20 
civarındadır.2 Bazı ülkelerde dünyadaki en büyük ücret farkları görülmekteyken 
(örneğin, Tacikistan’da bu fark yüzde 65’tir); diğer ülkelerde (Arnavutluk ve 
Rusya) kadınlar erkekler arasındaki ücret farkı yüzde 35 ile ortalama bir seyir 
izlemektedir.
 Üçüncü olarak, bölgedeki köklü demografik değişimler kadınlar ve 
erkekler için farklı sonuçlar yaratmaktadır ve ekonomik büyümenin orta ila uzun
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vadede sürdürülebilmesi için bu sonuçların göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir. Bölgenin toplam nüfusunun bu yüzyılın ilk çeyreğinde 
değişmesi beklenmese de (yüzde 0,1’lik bir azalma tahmin edilmektedir), 
önümüzdeki yıllarda nüfusun yaş yapısında büyük bir değişiklik olacaktır. 
60 yaşın üstündeki nüfusun oranı 2009–25 yılları arasında keskin bir artış 
sergileyerek toplam nüfusun yüzde 15’inden yüzde 25’ine çıkacak, kadınlar 
ise bu yaş grubunun yüzde 57’sini oluşturacaktır. Ayrıca, bölgedeki 17 ülkede 
ortalama yaşam süresinin artması ve doğurganlığın azalması sonucunda nüfusta 
bir içe çökme yaşanacak, bu da işgücünün daralmasıyla sonuçlanacaktır. Gelir 
ve yatırım düzeyleri düşünüldüğünde, söz konusu ülkeler bu sorunla başa 
çıkmakta zorlanacaktır. 
 Çoğu kadın olmak üzere yaşlı insan sayısı daha fazla olacak ve bu 
insanlar ileri yaş yoksulluğuna karşı korunmasız kalacaktır. Kadınların 
yoksulluğa maruz kalma olasılığının erkeklerden yüksek olması ihtimalini 
arttıran bir dizi faktör vardır. Bağımsız gelir kaynağına sahip olmayan 
kadınlar yaşlılıkta aile üyelerinin gelirlerine bağımlı olmak zorunda kalacaktır. 
Ancak, kayıtlı sektörde çalışan ve emeklilik haklarına sahip olan kadınlar 
bile yoksulluğa karşı daha korunmasız olma eğilimindedir. Bölgedeki birçok 
sistemde, emeklilik kuralları kadınların erken emekliye ayrılmasına izin 
verse de bu kararın verilmesi emeklilik aylıklarının düzeyi üzerinde olumsuz 
sonuçlar doğurmaktadır. Ayrıca, kadınlar ortalamada erkeklerden daha uzun 
yaşamaktadır; bu da aldıkları düşük emekli maaşıyla daha uzun süre yaşamak 
zorunda olmaları anlamına gelmektedir ki bunun zaman içinde ortalama emekli 
maaşları ve ortalama ücretler arasındaki farklılaşmayı arttırması muhtemeldir. 
Son olarak, yaşlı kadınların bel bağlayabileceği çocuk sayısı da azalacağından, 
enformel sosyal güvenlik ağının zayıflaması da  olasıdır.
 Bölgedeki birçok ülke, doğurganlığı azaltmadan daha çok kadını 
işgücüne katılmaya teşvik etmek için bir yol bulmak zorunda kalacaktır. 
Avrupa ve Orta Asya’da nüfusları yaşlanan veya azalan birçok ülke, küçülen 
işgücü nedeniyle bir ekonomik daralma yaşayabilir. Ekonomik faaliyette ani 
bir gerilemeyi önlemek için, geçici veya sürekli olarak atıl kalmış kadınların 
işgücüne katılmasını teşvik ederek veya emekliliklerini geciktirerek  (erkeklerle 
kadınların emekli yaşını aynı düzeye getirerek) çalışan kadınların daha uzun 
süre işgücü içinde tutulması yoluyla işgücü büyüklüğünü muhafaza etmeye 
çalışma seçeneği benimsenebilir. Ancak, işgücüne daha yüksek kadın katılımını, 
doğurganlığı olumsuz etkilemeyecek şekilde sağlamak için, destekleyici 
kurumsal altyapının (örneğin çocuk bakımı ve uygun annelik/babalık izinleri) 
mevcut olması ve emeklilik kanunlarında değişikliklerin yapılması gerekir.

Politika Öncelikleri

Bölgede toplumsal cinsiyet eşitliğini ele alan politika önerilerinin iki temel 
hedefi olabilir. Birinci hedef, kadınların ve erkeklerin farklı gerçeklikleri 
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olduğunu dikkate alarak kadınlar ve erkekler arasında fırsat eşitliği sağlamak 
olabilir. Kadınlar, diğer faktörlerin yanı sıra, özel alanda üstlendikleri rollerle, 
daha uzun ömre sahip olmalarından dolayı fiziksel güvencesizliklere karşı daha 
korunmasız olmalarıyla ve doğurganlıklarıyla erkeklerden farklılaşır. İkinci 
hedef, kadınların ekonomiye katkıda karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırarak, 
toplumların orta ila uzun vadeli ekonomik gereksinimlerini karşılamalarına 
yardımcı olmaya odaklanabilir. Bölge ekonomilerinde işgücü piyasasında 
doldurulması gereken boşluklar büyüktür ve gelecekte daha da büyüyecektir. 
Kadınların daha yüksek beşeri sermaye birikimine sahip olmaları dolayısıyla 
kadınlardan daha etkili bir şekilde faydalanılması da ülkelere yarar sağlayabilir.
 Birinci Politika Önerisi: Demografik değişimlerin, özellikle de 
nüfusun yaşlanmasının getireceği zorluklarla başa çıkmak için kadınların 
işgücü piyasasına girişini kolaylaştıracak tedbirler alınması. Kadınların 
işgücü piyasasına katılımı birkaç nedenden dolayı önemlidir; bunlar arasında 
yaşlılıkta yoksulluğa maruz kalmanın önlenmesine yardımcı olmak ve bölge 
ekonomilerinin işgücündeki daralmaya uyum sağlamasına katkı sunmak 
sayılabilir. Ancak, aynı zamanda, işgücü piyasasına katılımın kadınların 
çocuk yapmasını engellememesi de önemlidir. Bu çoklu hedeflere şu yollarla 
ulaşılabilir: (1) kadınların emeklilik yaşının erkeklerle eşit olacak şekilde 
yükseltilmesi; (2) doğum izni, çocuk yardımları, doğum başına defaten 
yapılan ödemeler gibi doğum ve annelikle ilişkili yardımların, doğurganlığın 
arttırılmasındaki etkililikleri bakımından yeniden değerlendirilmesi; ve (3) 
çocuk bakım hizmetlerinin yokluğunda, kadınların yükseköğrenimde ders 
seçimlerinin ve iş hayatında meslek seçimlerinin çocuk yetiştirmeye uygunluk 
kaygısından etkilenebileceğinden, çocuk bakım hizmetlerinin sağlanması.
 İkinci Politika Önerisi: ortaöğretim ve yükseköğretim düzeylerinde 
cinsiyet dengesizliklerini azaltmak için eğitim reformlarının kabul edilmesi. 
Ortaöğretimde cinsiyetler arasındaki (erkekler lehine) fark, en iyi koşullarda 
bile yavaş yavaş kapanıyor gibi görünmektedir. Ülkeye bağlı olarak bu farkın 
nedeni gelirden azınlık statüsüne veya etnisiteye kadar bölge genelinde büyük 
farklılık gösterdiğinden, ülkeye özgü politikalara ihtiyaç vardır. Örneğin, 
Roman çocukların (özellikle kızların) ortaöğretime devam etme olasılığı daha 
düşüktür. Yükseköğretim düzeyinde, erkeklere kıyasla çok daha fazla sayıda 
kadın yükseköğretime başvurmaktadır: Ortalama brüt okullaşma oranları kadın 
ve erkek için sırasıyla yüzde 60 ve 45’tir. Erkeklerin yükseköğretime katılma 
olasılıklarının daha düşük olması, erkekler arasında eğitimin getirilerinin daha 
düşük olduğuna yönelik (ister mutlak anlamda ister erkeklerin göç yoluyla 
kazanabileceklerine kıyasla) algılarıyla bağlantılı olabilir. Ayrıca, Skills, Not 
Just Diplomas: Managing for Results in Education Systems in Eastern Europe 
and Central Asia (Sondergaard ve Murthi, 2012)3 adlı çalışmada ele alınan

3 “Sadece Diploma Değil, Beceri: Doğu Avrupa ve Orta Asya’da Eğitimin Sonuca Odaklı Yönetimi”
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eğitimin anlamına ilişkin gerçek kaygılar göz önüne alındığında, genç erkekler 
ek iş deneyimi veya kazanç elde etmek için eğitimden feragat etme kararı 
verebilmektedirler.
 Üçüncü politika önerisi: sağlık eşitsizliklerinin ülke temelinde ele 
alınması. Tüm bölgeye yayılan tek bir sağlık sorunu olmasa da, bölge sağlık 
eşitsizliklerinden azade değildir. Sağlık sorunlarını ele almak için, yönetimin her 
kademesinde işleyen, kapsamlı bir ulusal programa ihtiyaç vardır. Ülkelerin, 
yeterli kurumsal kapasitenin yanında uygun bir strateji, hukuk ve politika 
çerçevesine sahip olmaları gerekecektir. Ek olarak, spesifik programların 
belirlenmesi ve uygulanmasına ihtiyaç olacaktır ve bu programların etkili 
olabilmesi için de mevcut kanunların daha etkin bir şekilde uygulanmasını 
desteklemeye yönelik bilgilendirme kampanyaları (yol güvenliği kampanyaları 
gibi) ve sağlık hizmetlerini (örneğin acil sağlık hizmetleri) daha etkili hale 
getirme kampanyaları gibi bileşenler içeren çok yönlü bir yaklaşıma ihtiyaç 
olabilir. Bu tespit, anne ölüm hızlarını azaltma, erkeklerin ortalama yaşam 
süresini arttırma ve cinsiyet oranındaki dengesizliği giderme çabaları için 
özellikle geçerlidir.

Sonuç 

Bu rapor çeşitli piyasaları toplumsal cinsiyet merceğinden analiz etmektedir. 
Rapor bu yolla iki temel bulguya ulaşmaktadır. Birinci bulgu, kadınlar ve 
erkeklerin neden farklı davrandıklarıyla ilgili bilgimizin sınırlı olduğudur. 
Örneğin, neden kadınlar eğitimde erkeklerin sakınma eğiliminde olduğu 
alanları tercih etmektedirler veya neden bazı ülkelerden erkeklere göre 
daha çok sayıda kadın göç etmektedir? İkinci bulgu, ortalama ekonomik 
göstergelerin büyük gruplar (burada kadınlar ve erkekler) arasındaki davranış 
farklılıklarını gizlemeleri nedeniyle yanıltıcı olabileceğidir. Bölgede politika 
geliştirme süreçlerinde toplumsal cinsiyet merceğinin benimsenmesi, dramatik 
demografik dönüşümler ve artan işgücü ihtiyacından kaynaklanan büyük riskler 
nedeniyle azımsanmayacak önemdedir. Ayrıca, böyle bir mercek, ülkelere, 
yeterince istifade edilmeyen imkanlarından yararlanmaya (örneğin verimli 
yaşlardaki daha çok eğitimli kadının işgücüne kazandırılmasına) olanak verecek 
gerekli ve uygun politikaları ve kurumsal çerçeveyi belirlemede yardımcı olur. 
Son olarak, analiz için ayrıştırılmış verilerin kullanılmasının kadınların da 
paylarına düşeni aldığı ortak büyüme yönündeki uzun vadeli hedefi destekleyen 
daha iyi politikalara yol açması muhtemeldir.




