
 

 

 

Uluslararası Afet Zararlarının Azaltılması Gününün Merkezinde Kadınlar ve Kız Çocukları  

 

13 Ekim Uluslararası Afet Zararlarının Azaltılması Günü her yıl Dünya Meteoroloji Teşkilatı 

(WMO)’nın da aralarında bulunduğu uluslararası kuruluşlar tarafından kutlanmaktadır. Bu yılın 

temasında odak noktası, kadınlar ve kız çocuklarıdır.  

Her yıl doğal afetler ciddi boyutlarda can kaybına neden olmakta,  kalkınmayı engellemekte ya da 

önemli ölçüde zarar vermektedir. En yaygın olarak bildirilen on afetten dokuzu doğrudan ya da 

dolaylı olarak hava ya da iklimle ilgilidir.  

Son elli yılda, hidro-meteorolojik tehlikelerle ilgili ekonomik kayıplar artış göstermekle birlikte 

insan kayıplarında kayda değer düşüşler olmuştur. Bu, yüksek risk altında bulunan bazı 

ülkelerdeki acil durum planlaması ve erken uyarı sistemlerini içeren proaktif afet risk azaltım 

politikaları ve araçlarıyla birleştirilmiş tahminlerdeki bilimsel ilerlemeler sayesindedir.  

Bununla birlikte, afetlerden etkilenebilirlik daha fazla insanın ve mülkün yüksek risk altındaki 

bölgelerde yerleşmesine bağlı olarak artmaktadır. 1970'den bu yana dünya nüfusu % 87 oranında 

artmıştır.  Aynı dönem boyunca, sel tehlikesi olan havzalarda yaşayan insan oranı % 114, siklona 

maruz kıyılarda yaşayan insan oranı ise % 192 artış göstermiştir. Hızlı şehirleşme ve mega 

şehirlerin artışı, doğal afetlerden etkilenmeyi artıracaktır. İklim değişikliğinin gelecek yıllarda 

şiddetli hava olayları ile ilişkili afetlerin sıklığını ve şiddetini artıracağı öngörülmektedir.  

İşte bu nedenle afet risk azaltımı, özellikle olumsuz etkilere en fazla maruz kalacak bölgelerde 

yaşayanlar olmak üzere herkes için iklim hizmetlerini geliştirmeyi amaçlayan Küresel İklim 

Hizmetleri Çerçevesindeki dört öncelikten biridir. 29-31 Ekim tarihlerindeki Dünya Meteoroloji 

Kongresi'nin Olağanüstü Oturumu, Birleşmiş Milletler genelinde bu girişimin yönetimine ve 

uygulanmasına karar verecektir.  

Kadınlar ve Kız Çocukları afetlere karşı bilhassa savunmasızdır. Ancak, onlar aynı zamanda 

afetlere direncin de temelini oluşturmaktadır.  Afetlere karşı ailelerini ilk hazırlayan ve sonrasında 

toplumu bir araya getiren öncelikle kadınlarımızdır. Bundan dolayı, bu yılın Uluslararası Afet 

Zararlarının Azaltılması Gününün teması, “Kadınlar ve Kız Çocukları, Direncin Gizli 

Kuvvetleri”dir. http://www.unisdr.org/2012/iddr 



 

WMO'nun cinsiyet politikası, hizmet dağıtımında erkeklerden farklılık gösterebilen kadınların özel 

ihtiyaçlarını vurgulamaktadır.  

Çoğu kırsal kesimde kadınlar, suyun temininden (örneğin; köy çeşmesinden) ya da erkeğin 

yokluğunda aileden sorumlu olmalarının yanı sıra, şiddetli hava durumlarında çocuklar ve 

hayvanlarla ve onların dikkate alınması gereken özel ihtiyaçları ve sorumluluklarıyla da ilgilenmek 

zorundadırlar. Bu nedenle, WMO Kamu Hava Hizmetleri Programı kadınların radyo yayınları gibi 

uyarıları almaya yönelik dağıtım araçlarına erişimlerini sağlama hususuna özel bir önem 

vermektedir.  Mobil Hava Alarmları gibi WMO'nun sponsor olduğu toplumsal eğitim projeleri 

http://www.wmo.int/pages/publications/bulletin_en/61_1_alert_en.htm ve iklim çalıştayları 

toplumun tamamının direncini artırmak için kadınların aktif katılımını teşvik etmektedir.  
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