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Dünyanın dört bir yanından 200 kadın STK’sını temsil eden The Women’s Major Group 
(WMG) Rio+20 konferansının sonuçlarından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Biz, 
dünya hükümetlerinin kadınları ve gelecek nesilleri tamamen görmezden geldiğini 
düşünüyoruz.  
 
Kadın Hakları Ucuzlaştırıldı 
 
Rio+20’nin sonuna gelinceye kadar biriken tam iki yıllık müzakereler sonucu kadınların ve 
gelecek nesillerin hakları konusunda sürdürebilir kalkınma çerçevesi içinde neredeyse hiçbir 
gelişme kaydedilmemiştir. The Woman’s Major Group kadın hakları ve toplumsal cinsiyet 
eşitliği hakkında verilmesi kararlaştırılmış ve önceden sağlanmış taahhütlerin yeniden 
tanınması ve onaylanması için o kadar fazla çaba gösterdi ki geleceğe yönelik adımlar atmak 
adına gereken gelişme gösterilemedi. 
 
Dünyanın her yerindeki kadınlar hükümetlerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir 
kalkınma bağlamında kadınların üreme sağlığı hakları Rio+20 sonuç bildirgesinde 
tanınmadığı ve açıkça göz ardı edildiği için kızgın. Üreme sağlığı hakları evrensel olarak 
tanınmış insan haklarındandır. Sürdürülebilir kalkınma ve üreme sağlığı hakları arasında ilişki 
Agenda 21’de ve ardından 1994 Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) Eylem 
Planında tanınmış ve onaylanmıştı. Rio+20 Konferansı’nın çift yönlü değil çok yönlü olacağı 
düşünüldüğünde 20 yıl önce tanınmasını sağladığımız ve kazandığımız üreme sağlığı 
haklarımızın yeniden müzakere edilip sonuç dokümanında yeniden onaylanmaması kabul 
edilemez.  
 
The Woman’s Major Group’u destekleyen ICPD ve Beijing Eylem Platformu bu yorumu 
onayladı ve Rio+20 sonuçlarını benzer şekilde eleştirdi. Özellikle ICPD+20, Beijing +20, 
Milenyum Kalkınma Hedefleri (MDG) +15, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) süreci 
ve 2015 sonrası kalkınma gündemi için hazırlanırken dünya üzerindeki tüm hükümetleri 
toplumsal cinsiyet eşitliği için verilen taahhütleri, özellikle de üreme sağlığı ve cinsel sağlık 
hakları konusunda, yeniden onaylamaya çağırıyorlar. Böylece tüm kadınların, erkeklerin, 
ergenlerin ve gençliğin hayatlarını en yüksek potansiyel ile yaşamalarının sağlanacağı 
söyleniyor.  
 
Kadınların arazi, mülk, miras haklarına da vurgu yapılmadı. Sadece insan hakları açısından 
değil fakat ekonomik açıdan da dünya nüfusunun yarısını oluşturan bir grubu kaynaklara 
ulaşımdan mahrum bırakmak mantıklı değil. Bazı devlet başkanları metinden bu önemli 
kısımların çıkarımlısını eleştirdi. Norveç başbakanı ise kendi ülkesinde gayri safi yurtiçi 
hâsılada kadınların payının ulusal petrol gelirinden fazla olduğunu belirtti. 
 
Sağlıklı Bir Çevre Hakkı Yok 
 
Binlerce insanın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı ihlal ediliyor. The Women’s Major Group, 
radyoaktif kirliliğe ve bunun sağlığımıza çevreye olan olumsuz etkilerine değinilmemesi 
sebebiyle paniğe ve umutsuzluğa kapılmış durumda. 



 
Rio+20 sonuç dokümanının kabul edilemez boyuttaki nükleer kirlilik riskini ve nükleer enerji 
üretiminin yüksek maliyetini göz ardı etmemesi gerektiği düşünülüyor. The Women’s Major 
Group, Japonya’dan gelen ve nükleer santrallerin kapanmasını savunan kadın örgütleri ile 
birlik içindedir.  
 
Ayrıca rahatsızlık ve endişe ile belirtmek isteriz ki madencilik üzerine yazılmış metin, 
kadınlar, onların toplulukları ve yerli halkların sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkından çok 
madencilik şirketlerinin çıkarlarına ve kar yapma yöntemlerine vurgu yapıyor. 
 
İklim değişikliği ve toplumsal cinsiyet arasındaki kritik ilişki de kesinlikle anılmıyor. Bu 
kabul edilemez ve kadınların günlük deneyimini göz ardı etmek anlamına gelir. Kadınlar, 
çocuklar, yerli halklar ve yoksul kesim (çoğunluğu kadın olan) iklim değişikliğinin gittikçe 
olumsuzlaşan etkilerinden en çok etkilenen gruplar.  
 
Eşit derecede kritik olan nokta ise kadınların iklim değişimine engel olmak ve bu duruma 
adapte olmak konularında çok büyük katkı sağlama potansiyelleri olması. Ancak büyük 
ihtiyaç duyulan iklim sorunlarına çözüm konusunda kadınların sahip olduğu bu önemli rol de 
metinde hiç anılmıyor.   
 
Arazilere El Konulmasını Durdurma, Kadınların Doğal Kaynaklara Ulaşımı ve Bu 
Kaynakları Kontrol Etmesini Sağlama 
 
Pek çok ülkede kadınlar besin üretiminin yüzde 80’ini sağlıyorlar, kendilerine ait olmayan 
toprağı işliyorlar ve kendilerinin hiçbir şekilde üzerinde hak iddia edemediği ormanlardan 
yiyecek topluyorlar. Sürdürülemez kalkınmamızı hızlandırmak için girdiğimiz acele ve bu 
kaynakları mineraller ve biyoyakıt için yok etmemiz zaten kadınların binlerce yıldır işlediği 
ve koruduğu topraklardan büyük ölçüde yok olmasına sebep oldu. Kadınlar arazilerine el 
konulmasına bir dur denmesi için çağrı yapıyor. Kadınların besin üretimi sürecini 
biyoyakıtlar, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ve biyo-endüstriyel firmalar ile 
yarıştıramayız. Bizler GDOların üretiminin durdurulması için açıkça çizilmiş bir yol 
olmamasından rahatsızlık duyuyoruz. Daha geniş açıdan baktığımızda da kadınların doğal 
kaynaklara ulaşımını ve bu kaynakları kontrolünü güvence altına alan somut önlemlerin 
alınmadığını görüyoruz. Oysa bu haklar kadınların yaşantılarının temelini oluşturuyor.  
 
Yeşil Ekonomi = Yeşil Yıkım  
 
Kadınlar, “Yeşil Ekonomi”den etkilenen toplumlar için özgür, kıdemli ve bilgilendirilmiş 
izinlerin Rio+20 sonuç bildirgesi ile garantiye alınmamasından rahatsız. Örneğin kadınlar, 
madencilik için “gidilmez bölge”ler ilan edilmesini, biyoyakıt ve ormancılık şirketlerinin 
iyileştirilmesini talep ediyor. Kadınların, yerel toplulukların ve yerli halkın su kaynaklarına 
ulaşımını ve bu kaynakları kontrolünü sağlamak için su kaynaklarının özelleştirilmesine karşı 
çıkılıyor. Eğer sağlam bir şekilde tedbirli prensiplerin hukuki bağlayıcılığı olan bir 
uygulamaya konmazsa “yeşil ekonomi”nin “yeşil yıkıma” dönüşeceğini düşünüyoruz.  
 
Sürdürülebilir Kalkınmaya Sermaye Sağlamak  
 
Rio +20 sonuç bildirgesi sürdürülebilir ve eşitlikçi olmayan enerji sistemlere sermaye 
üretmekten vazgeçip yenilenebilir enerji sistemlerine yatırım yapması gereken hükümetlere 
bu konuda acil bir değişikliğe gitmelerini önermiyor. Gelişmekte olan ülkelerde yatırımlar 



kırsal bölgelerde güvenli ve temiz enerjiye ulaşım, kadın ve ev enerji tüketimi konularına 
önem verecek şekilde yapılıyor. The Women’s Major Group bu konuda açık taahhütler 
olmamasından endişe duyuyor. 
 
Kadınlar ayrıca özel finansa yönelik gittikçe artan odaktan ve halkın sürdürülebilir kalkınma 
konusundaki gelirinin giderek düşmesinden endişe duyuyor. Kadınlar devlet desteğinin 
(direkt olmayan, ekosistemlere ve yerel topluluklara zarar veren—örneğin nükleer ve fosil 
yakıt endüstrilerine) kesilmesini istiyor. Ne yazık ki Finansal İşlem Vergisi gibi yeni finansal 
mekanizmalar için alınmış bir karar yok. Fakat güzel bir gelişmeyi de paylaşmak istiyoruz. 
Yasadışı para akışlarına göndermede bulunan bir anlaşmaya göre artık yasadışı vergi 
cennetlerindeki milyarların yeniden düzenlenip sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğu bitirme 
amacıyla kullanmasının zamanı geldi.  
 
Yeni Hükümetler Arası Süreçler – Kadınların Seslerinin Duyulmasını Güvence Altına 
Almak 
 
Rio+20’de alınmış en somut yeni karar ise iki yeni hükümetler arası süreç. Bunlardan biri 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) diğeri ise Finansal Mekanizmalar hakkında. 33 
uzmandan oluşan bir komite SDG süreci için kurulacak. Kadınlar bu komitede temsil edilmek 
için bir koltuk talep ediyorlar. Ek olarak, Genel Sekreter’i de panel kurulurken üyeler arasında 
cinsiyet eşitliğine dikkat etmeye çağırıyoruz. 
 
Son olarak, Rio+20 sürdürülebilir kalkınma için gereken güçlü yönetimi belirleyemedi, 
örneğin biz gelecek nesiller için yüksek komisyon teklifinin özellikle silinmesinden üzüntü 
duyuyoruz. Rio+20’de hükümetlerin yoksulluğu önleme, çevre yıkımını engelleme, toplumun 
en savunmasız üyelerinin haklarının korunmasını sağlamak ve kadın haklarını tanıyıp kadın 
liderliğini desteklemek adına fark yaratacak adımlar atmak için tarihi bir şansa sahipti. Şimdi 
artacak yoksulluk, eşitsizlik ve geri alınmayacak doğal zarar riskiyle karşı karşıyayız. Bu 
bizim istediğimiz ya da ihtiyaç duyduğumuz gelecek değil.  
 
* Bu metni Ece Koçak İngilizce’den Türkçe’ye çevirdi. 


