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Birlikte, Ortak İşbirliği İle Çalışarak  Daha da
İleri Gideceğiz

Fotoğraf: Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)Dr. QU Dongyu, FAO Genel Direktörü pozisyonuiçin aday olduğunda "Herkes yakacak odun
eklediğinde, şenlik ateşinin alevleri daha çok
yükselir" demişti.İlk günden bu yana imza attığı girişim, tarımsaldönüşümü ve sürdürülebilir kırsal kalkınmayıhızlandırmak için kamu, özel ve çok taraflısektörlerdeki oyuncuları bir araya getirerekdaha fazla etki sağlamaya yönelik olarakortaklıkları en üst düzeye çıkaran yenilikçi bir işmodeli olan “El Ele İş Birliği Modeli”, önemli birmodel olmuştur.Girişim, bir yıldan daha kısa bir sürede, el eleişbirliği modeli ile coğrafi mekânsal veridüzleminin tanıtımı ile sadece FAO için değil, birbütün olarak uluslararası toplum için de önemlibir dönüm noktasına ulaşmıştır.Genel Direktör, Temmuz ayında gerçekleştirilentanıtımda “coğrafi mekânsal teknolojiler vetarım verilerinin, daha erişilebilir verilere dayalıçözümlerle, açlığı ve yoksulluğu azaltmanın yeniyollarını bulmak için önemli bir fırsatı temsilettiğini ” ifade etmiştir.

Yeni düzlem, hem tedarikçi hem de verikullanıcısı olarak FAO ile çalışan çok sayıdaortağı bir araya getirmektedir. Düzlem, birçokkişi tarafından kanıta dayalı politika oluşturmayıhedeflemekte ve sürdürülebilir tarıma bütüncülbir yaklaşımı özendirmede de bir araç olarakgörülmektedir.BM sistemi içinde, yeni Genel Direktör'ün kardeşkuruluşlarla kurduğu güçlü ortaklıklar anındasonuç vermiştir. 2020 başladığında FAO, DoğuAfrika ve Afrika Boynuzu'nun on yıllardır enciddi “çöl çekirgesi” istilasıyla savaşmasınayardımcı olmak için acil bir uluslararası destekçağrısı yapmış, Dr. QU'nun özel sektörortaklarıyla kurduğu yakın ilişki, çöl çekirgesi ilemücadele çabalarına Bill & Melinda Gates Vakfıve MasterCard Vakfı tarafından da cömert birdestek sağlanmasına neden olmuştur.Dünya Bankası, çekirge istilasından etkilenenülkelere yardım etmek için 500 milyon dolarlıkbir programla öne çıkmış, FAO ile iyi işbirliğinive sahadaki sağlam teknik çalışmasını,desteğinin kilit bir etmeni olarak göstermiştir.COVID-19 salgını hem sağlık sistemlerini hem deekonomileri zorlayarak tüm dünyaya yayılırken,FAO dünya genelindeki politika yapıcılara “gıda
tedarik zincirlerini canlı tutun!” şeklinde çoknet bir mesaj vermiştir.
Tarih: 03.08.2020 Kaynak: FAO
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Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin (UN
Women) Desteklediği Merkezde Çalışan
Zeynep DENLİ, COVID-19'un Getirdiği Yeni
Koşullarda Kadınlara Farklı Yollardan Nasıl
Ulaştığını Anlatıyor.

Fotoğraf | UN WOMEN/Tayfun YılmazDenli (31) SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezinde sosyalçalışmacı olarak görev yapıyor.Zeynep DENLİ (31), Birleşmiş Milletler (BM)Kadın Biriminin desteklediği SADA KadınGelişim ve Dayanışma Merkezinde sosyal çalışanolarak görev yapmaktadır. Avrupa Birliği veJaponya Hükümetince finanse edilen merkezegelen Türk ve Suriyeli kadınların güçlenmehikâyelerinde rol oynayan Zeynep DENLİ, Dünyaİnsani Yardım Gününde, COVID-19’nun getirdiğiyeni koşullarda kadınlara farklı yollardan nasılulaştığını şöyle ifade etmiştir.
“Yaklaşık dokuz yıldır toplumsal cinsiyet alanında
eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve kadınların
güçlenmesine destek olmak için 2019 Eylül
ayından beri BM Kadın Biriminin, Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi ve Sığınmacılar ve
Göçmenlerle Dayanışma Derneği ortaklığında
desteklediği SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma
Merkezinde sosyal çalışan olarak görev
yapmaktayım. SADA da geride bıraktığım aylarda
birçok kadına koruma desteği sağlamaya
çalışırken, kadınların maruz bırakıldığı şiddeti
anlamasına ve şiddete karşı mücadele etmesine
yardımcı olmaktayım.

Mekânların cinsiyeti vardır ve bence SADA’nın
cinsiyeti kadındır. Çocuk bakım odası, emzirme
alanı ve diğer özellikleriyle bu merkez, cinsiyetini

gelen kadınlara belli etmektedir. Buraya gelen
kadınlar sorunlarını anlatabiliyor, çünkü
kendilerini güvende hissediyorlar. Eğer mekânın
cinsiyeti erkek olsaydı, bize bir şeyleri anlatmakta
zorlanabilirlerdi. SADA’nın kapısından içeri giren
her kadının farklı bir isteği olabilmektedir.
Yaptığımız ilk görüşmede kadının isteğinin
arkasında ne gibi sorunlar olduğunu ve kadının
içinde bulunduğu zorlukların neler olduğunu
keşfederek harekete geçmekteyiz.

SADA çalışanları olarak Türk ve Suriyeli kadın ve
kız çocuklarına ve ailelerine elimizden gelen tüm
desteği her türlü koşulda sağlamaya
çalışmaktayız. COVID-19 sürecinde destek
olduğumuz kadınlara erişebilmek ve onlara
destek olmaya devam edebilmek için
çalışmalarımızı yeni koşullara göre uyarlayarak,
salgın sürecinde SADA Merkezinden faydalanan
tüm Türk ve Suriyeli kadınların takibini telefon
üzerinden gerçekleştirmeye devam ettik. Ayrıca
telefonlarımız gece, gündüz ve hafta sonları dahil
sürekli açık ve ulaşılabilir olmuştur.

Türk ve Suriyeli kadınların hayatlarına
dokunabilmek beni de güçlendirmekte, bu sayede
farklı durumlar, farklı deneyimler ve farklı yaşam
tarzlarımızın olduğunu görmekteyim. Günün
sonunda ise, birbirimize dokunarak, birbirimizi
anlayarak hep birlikte gelişebiliyoruz ve ‘kadın
kadının yurdudur’ diyebiliyoruz”.

Tarih: 18.08.2020 Kaynak: BM
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Kore: İyileşme Süreci Başlayana Kadar
İnsanları ve Ekonomiyi Desteklemeye Devam
Edin

Foroğraf: İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)Kore, virüsü denetim altına alarak haneleri veişletmeleri korumak için hızlı ve etkiliönlemlerle COVID-19 krizinin ekonomisineverdiği zararı sınırladı.Yeni bir OECD raporuna göre, hızla azalanistihdam, ticaret ve küresel değer zincirlerindeuzun süreli kesinti riski göz önüne alındığında, işgören ve ihracata bağımlı ekonomiye verilendesteğin devam etmesi gerektiğibelirtilmektedir.Hükümetin salgına hızlı tepkisi sayesinde, KoreOECD ülkeleri arasında en düşük orandadurgunluk yaşamaktadır. Ancak, son OECDEkonomi Anketi'ne göre Kore'nin toparlanmasıyavaş olacak ve belirsizlik yüksek olmaya devamedecektir. Söz konusu anket, mali planların uzunvadeli mali sürdürülebilirliği korumasınısağlarken, tam bir iyileşme başlayana kadarhane halklarına ve işletmelere ekonomik destekönlemlerinin sürdürülmesini tavsiyeetmektedir.Ayrıca gelir desteği, düşük gelirli haneleri hedefalmalı ve işini kaybeden savunmasız kişilerinyeni alanlarda iş bulmalarına yardımcı olmakiçin krizin ötesinde beceri/yetenek eğitimininde verilmesinide tavsiye etmektedir. Sağlamkamu maliyesi, mali teşvik için önemli bir hususolduğu anlamına gelmektedir. Anket, 5Gtelekomünikasyon ve yapay zekâ gibi son Kore

Yeni Anlaşmasında yer alan bazı alanlara yatırımyapılmasını önermektedir. Var olan mevzuatıyenilemek, rekabetin önündeki engellerikaldırmak ve yeniliği teşvik etmenin, yeniteknolojilerin ekonomiye yayılmasına veüretkenliğin artırılmasına yardımcı olacağıvurgulanan ankette, 2020'nin ilk yarısındakibüyük düşüşün ardından % 0,8 daralmayıtakiben faaliyette bir toparlanma ve 2021'desalgının tekrar etmemesi durumunda ise % 3,1oranında bir büyümenin öngörüldüğü ifadeedilmektedir.Anketin dijital ekonomi üzerine bir bölümü,ülkenin olağanüstü dijital altyapısını ve BTteknolojisini temel alarak, dijital beceriboşluklarını büyük ve küçük firmalar arasındakidijital uçurumu ele alarak üretkenliği ve gönenciartırma potansiyeline bakmakta ve ürünpiyasası düzenlemelerini iyileştirmek içinürünlerde veya iş yöntemlerinde yeniliğiözendirmek için düzenlemeyükümlülüklerinden kısmen vazgeçebilendüzenleyici sanal alanlar sistemi üzerine inşaedilmesini, üretkenliği artırmak için tele-tıpkullanımının kolaylaştırılmasını da tavsiyeetmektedir.
Tarih: 11.08.2020 Kaynak: OECD
Avrupa İklim Değişikliği ile Mücadelede
Dünya Lideri Olmak İstiyor ama Eski Tarım
Politikaları ile Bu İş Çok ZorAB, Avrupa Yeşil Anlaşması kapsamında,biyoçeşitliliği artırarak ve 2030 yılına kadarpestisit ve gübre kullanımını kısıtlayarak, 2050yılına kadar iklimi tarafsız hale getirmeyihedefliyor. Birlik, aynı zamanda, 336 milyaravroluk Ortak Tarım Politikası (OTP)reformunun da ortasında. Komisyon, bu reformuYeşil Anlaşma hedeflerine ulaşmak için çokönemli görüyor.Ancak, Brüksel henüz Yeşil Anlaşma mevzuatınıyürürlüğe koyamadan, bazı başkentlerden veçiftçi lobilerinden bu hedefleri yumuşatması yada tamamen geri çekmesi için sinyaller almayabaşladı bile.
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Örneğin, bu ay, Altı Doğu Avrupa ülkesi “yeşilhedeflerin” bağlayıcı olmakta ziyade tavsiyeniteliğinde olması için çağrıda bulundu. Ayrıca,Almanya’daki etkili bir çiftçi grubu, YeşilAnlaşmaya karşı Avrupa çapında bir hareketbaşlatmak için harekete geçti.COPA&COGECA lobisi başkanı Pekka Pesonen’egöre, Brüksel, çiftçilerin, tarım sektörününhayatta kalmasını zorlaştıracak bu stratejiyidesteklemesini beklememeli.Buna karşılık, AB Tarım Komiseri, JanuszWojciechowski, gıda güvenliğini tehdit etmesidurumunda, Brüksel’in planlarının “revizeedilebileceğini” kabul etmek zorunda kaldı.Çiftçilerin çevresel önlemler konusunda nereyekadar zorlanabileceği ve bu hedeflereulaşabilmeleri için ne kadar fon sağlanabileceğihep bir tartışma konusuydu ama çiftçilerinkarını azaltan, acil durum desteği ve daha esnekkurallar gerektiren Koronavirus krizisonrasında bu tartışmalar daha da arttı.Uzmanlar, artık OTP reformu ve YeşilAnlaşma’nın gerçekten uyumlu hale getirilipgetirilemeyeceğini veya en nihayetinde birinindiğeri karşısında galip gelmeyeceğinisorguluyor.
Tarih: 09.08.2020 Kaynak: Politico
Ortak Avrupa Tarımsal Veri Alanına İlişkin
Online Uzman ÇalıştayıSöz konusu çevrimiçi teknik çalıştay, DijitalAvrupa Programı bağlamında tarım sektörününözel gereksinimlerine yanıt vererek ortak birAvrupa tarımsal veri alanı kavramınıiyileştirmek amacıyla 8 Eylül 2020'degerçekleştirilecek.Şubat 2020'de yayınlanan Avrupa Veri Stratejisi,tarım da dâhil olmak üzere dokuz stratejiksektörde ortak Avrupa veri alanlarınıntanıtılmasını öngörüyor. Bu tür sektörel ortakAvrupa veri alanlarının geliştirilmesi, DijitalAvrupa Programı kapsamında finanse ediliyor.

Söz konusu web semineri, tarımsal gıdasektöründe, bilim insanları, uygulayıcılar,danışmanlar veya şirketlerdeki BilişimTeknolojileri ve veri uzmanları dâhil olmaküzere özel ve kamu kuruluşlarından gelen veripaylaşımı, tedariki ve veri gereksinmesialanlarında kilit teknik uzmanları hedefliyor.
Tarih: 17.08.2020 Kaynak: Avrupa Komisyonu
Türkiye Ekonomi Monitörü: Yelkenleri
Yeniden Ayarlamak

Resim: Worldbank.orgCOVID-19 hızlı bir şekilde son zamanların enderin ekonomik şoklarından birisine dönüşen,benzeri görülmemiş küresel bir salgına sebepolmuştur. Mevcut veriler Türkiye’nin salgınınyayılımını ve COVID-19 virüsünün en kötü sağlıketkilerinin denetim altına alabildiğini, ancak buhassas eğilimin sürdürülebilmesi için ihtiyatlıtutumun devam ettirilmesi gerektiğinigöstermektedir.Küresel talepte yaşanan şok, Türkiye’ninticaretinde ve finansal akışlarında büyükolumsuz etkiler yaratmış, gerekli salgın denetimönlemleri ile birlikte bu etkenler, Nisan ve Mayısaylarında Türkiye’nin iç talebinin ve üretimininani bir şekilde durmasına yol açmıştır. Haziranayındaki kısa süreli bir yükselişe rağmen,genellikle daha fazla dayanıklılık sergileyen özeltüketim ve hizmetler üzerindeki etkiler özelliklederin olmuştur.Şirket anketleri üzerinden yapılandeğerlendirmeler, salgının farklı işletme türleriüzerindeki etkilerinin ciddiyetinigöstermektedir. En fazla etkilenen işletmetürleri arasında küçük ve genç işletmeler ilekonaklama, ulaştırma ve depolama ve eğitimsektörlerinde etkinlik gösteren işletmeler yeralmaktadır.
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Yetkililer salgının etkilerine karşı hızlı birşekilde politika müdahaleleri uygulamıştır.Hedefli mali önlemler, sağlık sektörüne, hanehalkına ve işletmelere destek sağlamış vesağlamaya devam etmektedirler. Büyük ölçeklibir parasal müdahale yoluyla finansal sistemelikidite verilmiş ve sonuçları itibariyle ekonomiketkinlikte toparlanma işaretleri görülmüştür.
Geleceğe BakışKüresel ekonomi ve Türkiye, zorlu bir 2020 yılıile karşı karşıya kalmıştır. 2021 yılındakiyeniden yükseliş ile ilgili durumun isebelirsizliklere tabi olduğu öngörülmektedir.Temel senaryoya göre Türkiye ekonomisinin2020 yılında % 3,8 daralması beklenmektedir.Türkiye ekonomisinin önemli sektörleri COVID-19 ile ilişkili ekonomik baskılara karşı yüksekderecede kırılgan durumdadır ve bu durumunistihdamı daha da düşürebileceği, işgücünekatılımı azaltabileceği ve 2020 yılında yoksulnüfusu toplamda 1,2 milyon kişi arttırabileceğidüşünülmektedir.Krizden etkilenen diğer yükselen piyasaekonomileri gibi, Türkiye’nin 2019 yılında yüzde4’ün altına düştüğü tahmin edilen (son 15 yıldakien düşük seviye) potansiyel hasılasında düşüşyaşaması bir olasılıktır.Kısa vadeli dış borç yükümlülükleri yönetilebilirgörünse de, artan cari açık ve rezervlerdeki sertdüşüş dışsal kırılganlıkları arttırmıştır.Uygulanan politika önlemleri hane halklarına veişletmelere önemli rahatlamalar sağlamış ancakmevcut durumdaki zorluk, dayanıklılığısağlamak ve toparlanmayı hızlandırmaolmuştur. Bunun için aşağıdaki adımlarınatılması gerekebilecektir:• Bir yandan daha fazla parasal genişlemeyidenetim altına alırken, mali duyarlılığı veesnekliği korumak• Ödemeleri rahatlatmak için uygulananönlemlerin etkilerini ayrıntılı bir şekilde

incelemek ve finansal sektörün istikrarınıkorumak için gerekli uyarlamaları yapmak• Geçim kaynaklarını ve insan sermayesinikorumak için hane halklarına yönelik destekprogramlarını yaygınlaştırmak• Yapısal reformların hızlandırılması yoluylayeniden inşa sürecinin iyileştirilmesinisağlamak.
Tarih: 11.08.2020 Kaynak: Dünya Bankası
UN Women Araştırması: COVID-19
Sosyoekonomik Açıdan Erkekleri Ve
Kadınları Farklı Etkiliyor

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women),COVID-19 salgınının kadınlar ve erkeklerüzerindeki sosyoekonomik etkilerini biraraştırmayla ortaya koymaktadır. Araştırma,salgının iş hayatı üzerindeki etkilerine ve salgındöneminde ev ve bakım işlerindeki sorumlulukdağılımına odaklanmaktadır.Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women)Türkiye ofisinin liderliğinde gerçekleştirilen“Türkiye’de COVID-19 Etkilerinin ToplumsalCinsiyet Açısından Değerlendirilmesi”araştırmasınınsonuçlarına göre, koronavirüs;toplumsal cinsiyet, yaşanan bölge, yaş ve diğertüm etkenlere bağlı olarak kadınları veerkeklerifarklı etkilemiştir.COVID-19 salgınının başlangıcıyla birliktegünlük hayattaki değişimleri ölçmeyi amaçlayanaraştırmanın saha çalışması, SAM AraştırmaDanışmanlık A.Ş. tarafından yapılmıştır.Araştırma, 18 – 25 Nisan tarihleri arasında, 759kadın ve 749 erkekten oluşan temsili örneklem
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ile telefon üzerinden gerçekleştirilmiş,araştırmaya katılan kadınların yüzde 51’i evli,yüzde 37’si bekâr, erkeklerin ise yüzde63,6’sının evli, yüzde 32’sinin bekâr olduğu vekatılımcıların yüzde 30’unun, 18 yaş altındaçocuklarının olmadığı görülmüştür.“Türkiye’de COVID-19 Etkilerinin ToplumsalCinsiyet Değerlendirmesi” araştırması iseİsveç’in, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliğiAjansı (SIDA) aracılığıyla verdiği destek ilehayata geçirilmiştir.
COVID-19 salgınının iş hayatına etkileriAraştırma sonuçlarına göre, COVID-19 salgınınınbaşlamasıyla birlikte istihdam ve gelir kaybıyaşayan kadınlar ekonomik olarak derindenetkilenmiş, tüm kesimlerden kadınlar veerkekler iş kaybı, gelir kaybı, ücretli çalışmasaatlerinde azalma yaşamıştır. Araştırmayakatılan ücretli çalışanlar arasında işinikaybettiğini söyleyen kadınların oranı yüzde19’u bulurken, bu oran erkeklerde yüzde 14.4olarak gerçekleşmiştir. Kendi hesabına çalışankadınlar arasında işini kaybedenlerin oranıyüzde 27 iken, bu oran iş sahibi erkeklerdeyüzde 16’dır. İşverenler arasında işinikaybettiğini söyleyen kadınlar yüzde 19 iken,erkeklerde bu oran yüzde 8.7’dir. Kadınlarınyüzde 46’sı COVID-19 salgınının başlamasıylabirlikte ücretli çalışma saatlerinin azaldığınıifade etmiş, bu oran erkeklerde yüzde 57 olarakgerçekleşmiştir.Salgının başlamasıyla birlikte ücretli çalışankadınların üçte biri, erkeklerin ise dörtte biriişlerinden izin aldığını bildirmiştir. Ücretli kadınçalışanların yüzde 15.7’si ücretsiz izin alırken,bu oran erkeklerde yüzde 11 olarakgerçekleşmiştir. Katılımcıların büyük birçoğunluğu (%83.2) salgın döneminde iş içinevden çıkmak durumunda olduğunu belirtirken,işe gidenlerin yüzde 85.1’ini erkekler, yüzde80.3’ünü kadınlar oluşturmuştur. Kadınkatılımcıların yüzde 18’i evden çalışmayabaşladığını belirtirken, bu oran erkeklerdeyüzde 14’tür.

Bu sonuçlar, COVID-19 salgınının, iş hayatındaolan kadın ve erkekler arasındaki toplumsalcinsiyete dayalı eşitsizlikleri derinleştirdiğinigöstermektedir.
Ev ve bakım işleri kadınların üzerinde!Araştırmaya katılan kadın ve erkekkatılımcıların çoğu, COVID-19 salgınınınbaşlamasıyla birlikte ev ve bakımla ilgili işyükünün ciddi oranda artış gösterdiğinikaydetmiş, ancak kadınlar ücretsiz ev içi bakımkategorilerinin hepsinde iş yükünün pandemiöncesi dönemle erkeklere kıyasla daha büyükoranda arttığını kaydetmiştir. Kadınların yüzde77.6’sı en çok “ev temizliği ve evin bakımına”vakit ayırdığını söylerken, “yemek pişirme veservis etme” konusu yüzde 60 ile ikinci sırayıalmıştır. Bu oranlar sırasıyla erkeklerde yüzde47 ve yüzde 24 olarak gerçekleşmiştir. En çokvakit harcanan ev ve bakım işleri ise sırasıylaşöyledir: ev temizliği, alışveriş, yemek yapmak,ev düzenleme ve tamirat, çocuklarla vakitgeçirmek ve yaşlılara destek olmak hususlarıdır.Katılımcılara eşlerinin kendilerine ev ve bakımişlerinde, COVID-19 öncesi döneme kıyasla, dahafazla yardım edip etmedikleri sorulmuş,kadınların yüzde 35’i eşlerinin kendilerine evişlerinde daha fazla yardımcı olduğunusöylerken, bu soruya olumlu yanıt verenerkeklerin oranı ise yüzde 36.4’tür. Araştırmaerkeklerin önemli bir oranının bazı ev işlerinihem COVID-19 öncesi dönemde, hem de COVID-19 döneminde yapmadıklarını ortayakoymuştur. Yemek yapmadığını söyleyenerkeklerin oranı yüzde 40.7 iken, temizlikyapmadığını söyleyen erkeklerin oranı ise yüzde25.5’dir.
COVID-19’un duygusal ve psikolojik etkileriAraştırma, COVID-19 salgınının olumsuzduygusal ve psikolojik etkileri olduğunu dagöstermektedir. Kadınların yüzde 54’ü veerkeklerin yüzde 49’u salgının başlamasıylabirlikte stres ve endişe gibi sorunlaryaşadıklarını dile getirmiştir. İstanbul’dayaşayan katılımcıların büyük çoğunluğu (%96.5)
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psikolojik ve duygusal olarak olumsuzetkilendiklerini belirtmiştir. SırasıylaKuzeydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve BatıAnadolu’da yaşayan katılımcılar da psikolojik veduygusal olarak pandemi döneminden olumsuzetkilendiklerini ifade etmişlerdir.Konuyla ilgili açıklama yapan UN WomenTürkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, COVID-19’un sosyal ve ekonomik etkilerine dair buaraştırmanın Türkiye’nin de aralarındabulunduğu 16 ülkeyi kapsayan Avrupa ve OrtaAsya bölgesinde yapıldığını belirtmiştir. AsyaVarbanova: “COVID-19 bir sağlık krizi olmasının
ötesinde kadınlar ve erkekler için ekonomik ve
toplumsal sonuçları da olan bir salgındır. Nisan
ayında gerçekleştirdiğimiz bu araştırma, salgının
etkilerine dair bulgular ortaya koymaktadır.Tüm
bunların yanı sıra kadınların istihdam
piyasasında var olan dezavantajlı konumlarını
derinleştirdiğini ve birçok kadının işlerini
kaybettiğini ve COVID-19 öncesinde de
üzerlerinde olan ev işi ve bakım yükünün de
arttığını göstermektedir”. Varbanova, araştırmasonuçlarının salgın döneminde ve salgınsonrasında kadın ve erkeklerin farklı ihtiyaçlarıve kapasitelerine yönelik geliştirilecektoplumsal cinsiyete duyarlı önlemler veiyileştirme planlarını desteklemesiniumduklarını ifade etmiştir.Araştırma, yönetici özeti ve infografiklereulaşmak için tıklayınız.
Tarih: 04.08.2020 Kaynak: Birleşmiş Milletler
Avrupa Yeşil Anlaşması: Komisyon
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği
Direktiflerini Gözden GeçiriyorAvrupa Komisyonu, vatandaşları ve konununpaydaşlarını iki Yol Haritasına ilişkin görüşvermeye davet ederek, Yenilenebilir Enerji veEnerji Verimliliği Direktiflerinin gözdengeçirilmesi için ilk adımları attı. Bu iki Direktifingözden geçirilmesi, Avrupa Yeşil Anlaşması’nıniklim değişikliği ile mücadele ve çevreyle ilgilihedeflerine ulaşmasında hayati önem taşıyor.Gözden geçirme, daha kapsamlı bir çalışma olan

İklim Hedefleri Planı’nın kabulünün de birparçasını oluşturmakta.Enerjiden Sorumlu Komiser Kadri Simson’agöre, bahse konu yol haritaları Haziran 2021 içinhedeflenen faaliyetlere yön verecek bir sürecinde başlangıcı olacak.Yenilenebilir Enerji Direktifi Yol Haritası, 2030yılı için belirlenmiş olan en az % 32’lik AByenilenebilir enerji kaynağı hedefininyükseltilmesinin gerekip gerekmediğini elealıyor. Ayrıca, Direktifin diğer bölümlerininBiyoçeşitlilik Stratejisi de dahil olmak üzereAvrupa Yeşil Anlaşmasına uyumu için birdüzenlemeye gereksinimi olup olmayacağınıninceleneceği de ifade edilmekte.Enerji Etkinliği Direktifi Yol Haritasının ise, 2030yılı için belirlenen en az %32,5’lik enerjiverimliliği hedefine ulaşılması için mevcutkuralların yeterli olup olmadığınıdeğerlendireceği bildiriliyor.Yol Haritaları 21 Eylül 2020’ye kadar görüşe açıkdurumda. Bir sonraki aşamada iki Direktifle ilgilibu yılın sonlarında kamu istişaresine gideceğibildirilmekte.
Tarihi: 04.08.2020 Kaynak: Avrupa Komisyonu
COVID-19, Gençlerin %70’ten Fazlasının
Eğitimini Aksatmasına Yol AçıyorUluslararası Çalışma Örgütü’ne göre, küreselsalgının gençler üzerindeki orantısız etkisi, birneslin üretkenlik potansiyelini azaltma tehlikesiyaratırken mevcut eşitsizlikleri daha daağırlaştırmaktadır.
COVID-19 krizi, gençlerin öğrenim ve
eğitimine ağır darbe vuruyor.Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO)değerlendirmelerine göre, küresel salgınınbaşlamasından bu yana, öğrenim gören veyaöğrenim görürken çalışan gençlerin %70’tenfazlası, okullar, üniversiteler ve eğitimmerkezlerinin kapanışından etkilenmiştir.
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Fotoğraf: Cultura AFP / Garage Island Crew“Gençlik ve COVID-19: İşler, eğitim, haklar veruhsal sağlık üzerinde etkileri” başlıklı raporagöre, gençlerin %65’i, genel tecrit dönemindeokul ortamından çevrimiçi ve uzaktan eğitimegeçiş nedeniyle daha az öğrendiklerini bildirmiş,öğrenim ve eğitime devam çabalarına rağmen,gençlerin yarısı öğrenimlerinin gecikeceğini ve%9’u da başarıyla tamamlayamayabileceklerinidüşündüklerini ifade etmiştir.Düşük gelirli ülkelerde yaşayan, internete erişimoranı düşük olan, gerekli donanım ve bazen deevinde yeterli alana sahip olmayan gençler içinise durum daha da kötüleşmiştir.ILO Genel Direktörü Guy Ryder : “Küresel salgın
gençlere birden çok darbe vurmakta, yalnız
işlerini ve istihdam umutlarını yok etmekle
kalmayıp, aynı zamanda onların öğrenim ve
eğitimlerini aksatarak, ruhsal sağlıklarını da ağır
biçimde etkilemektedir. Bunun olmasına izin
vermememiz gerekir” demiştir.
Geleceklerinden kaygı duyuyorlarRapora göre, gençlerin %38’i, krizin işgücüpiyasasında daha da çok engel yaratacağı veokuldan çalışma yaşamına geçiş süreciniuzatacağı için, kariyer geleceklerinden pekumutlu olmadıkları görülmüştür.Bir kısmı şimdiden doğrudan etkilenmişdurumda. Her altı gençten birinin, küreselsalgının başlamasından bu yana işini kaybettiği,çalışan gençlerin birçoğunun, destek, hizmet vesatışla ilintili işler gibi büyük ölçüde etkilenen

mesleklerde çalıştığının görülmesi küreselsalgının sonuçlarının daha kırılgan hale geldiğinigöstermiştir. Ayrıca mevcut işlerine devamedenlerin %42’sinin ise gelirlerinde azalmaolduğu görülmüş ve bu durum, gençlerin ruhsalsağlığını da etkilemiştir. Araştırmaya göre,gençlerin %50’sinin muhtemelen kaygı veyadepresyon yaşadığı, ilave %17’sinin demuhtemelen bu durumdan olumsuz etkilendiğigörülmüştür.
Gençlerin duyulmasını sağlamakAşırı koşullara rağmen gençler krizle mücadeleiçin seferber olmakta ve seslerini duyurmak içinenerjilerini kullanmaktalar. Yine araştırmayagöre, her dört gençten biri küresel salgındagönüllü olarak çalışmalara katılmıştır.COVID-19 salgınıyla mücadelede daha kapsayıcıönlemler uygulamak için gençlerin çabalarınınduyulmasını sağlamak kritik önem taşımaktadır.Rapora göre, karar mekanizmalarında gençleresöz hakkı tanıyarak ihtiyaçlarını ve fikirlerinidile getirmelerine imkân verilmesi, politikalar veprogramların etkinliğini artırmakta, önlemlerinuygulanmasına gençlerin katılmasınısağlamaktadır.Rapor ayrıca, genç neslin tümünün istihdamumutlarının krizden kalıcı yara almasınıönlemek üzere büyük çaplı, hedefli ve acilpolitika önlemleri uygulanması için çağrıyapmaktadır.Bu bağlamda, diğer önlemlerin yanı sıra, işlerinikaybeden veya çalışma süreleri azaltılanlarınişgücü piyasasına yeniden dâhil edilmesi,gençlerin işsizlik sigortası yardımlarınaerişmelerinin sağlanması, psikolojik destektenspor faaliyetlerine uzanan yelpazede ruhsalsağlıklarını destekleyecek önlemler alınmasınıgerekli kılmaktadır.'Gençlik ve COVID-19: İşler, eğitim, haklar veruhsal sağlık üzerinde etkileri' başlıklı rapor ILO,AIESEC, Afrika için Avrupa Birliği Acil GüvenFonu, Avrupa Gençlik Forumu, BirleşmişMilletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve
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UNMGCY (Birleşmiş Milletler Çocuk ve GençlikGrubu) tarafından yayınlanmıştır.
Tarih: 11.08.2020 Kaynak: ILO
Fransız çiftçiler COVID-19 önlemeleri
sırasında satışlarını nasıl sürdürdü?İki aylık sokağa çıkma yasağı sırasında haftalıkpazarları kapatmalarına rağmen, FransızHérault bölgesindeki çiftçiler, yeni pazarlamakanalları aracılığıyla müşterilerine doğrudansatışları sürdürmeyi veya genişletmeyibaşardılar.Montpellier'deki bir pazarda, Véronique veAntoine, bir kamu güvenlik görevlisiningözetiminde sırasını bekleyen maske takankuyruktaki müşterilerin taleplerini yetiştirmeyeçalışıyor.Çift; yasaklar sırasında kullandıkları onlineteslimat sepeti sistemi ve ardından "normal"piyasaların Haziran ayında yeniden açılmasıyla,günün 24 saatinin talebi karşılamak için zar zoryeterli olduğunu ifade ediyor. Sokağa çıkmayasağı sırasında alışık olmadıkları yeni birmüşteri türünün belirdiği ve doğrudan çiftliktensatın alımların arttığını belirtiyor.Antoine ise “Bugün artık pazara da geliyorlar veüretim sezonu yoğun geçtiğinden iş yükünüyönetmek gerçekten zorlaşmakta, ”diyeaçıklıyor.
Tarihi: 20.08.2020 Kaynak : Euractiv

Cep telefonları, 1,7 Milyon Küçük Ölçekli
Çiftçinin COVID-19 Ekonomik Durgunluğu
Sırasında Üretimi Artırmasına Yardımcı
Oldu.

Fotoğraf: IFAD/Simona SiadUluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD);Kenya, Nijerya ve Pakistan’da yaklaşık 1,7milyon küçük ölçekli çiftçinin, kısa bir süresonra, COVID-19'un neden olduğu ekonomikşoklara karşı gelirlerini, gıda güvenliğini vedayanıklılıklarını iyileştirmek için ceptelefonlarından kişiselleştirilmiş tarımsaltavsiyeler alacağını duyurmuştur.IFAD’ın Kırsal Yoksullar için Teşvik Fonu (RPSF)altında başlangıç finansmanını alacak 11öneriden biri olan Yenilikçilik Girişimi, IFAD veNobel Ödülü alan ekonomist Michael Kremertarafından kısmen finanse edilen küreseldüzeyde kar amacı gütmeyen bir örgüt olanKalkınma için Tarımsal Kesinlik (PAD)arasındaki yeni işbirliğinin bir sonucu olarakortaya çıkmıştır. Çiftçiler cep telefonuteknolojisini kullanarak bu sayede tarımsaluygulamaları, girdi kullanımını, tarım ilacı vehastalık yönetimini, çevresel sürdürülebilirliğive pazarlara girişi iyileştirmek amacıyla düşükmaliyetli, kişiselleştirilmiş tavsiyeleralabileceklerdir.RPSF’den sağlanan 11,2 milyon ABD Doları veçoğunlukla hükümetlerden ve uygulayıcıortaklardan kaynaklanan 5,2 milyon ABD Dolarıtutarında finansmana sahip olan söz konusu ilk11 girişim, COVID-19 salgını nedeniyle oluşanekonomik durgunluktan olumsuz etkilenen
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gelişmekte olan ülkelerdeki yaklaşık 6,7 milyonküçük ölçekli çiftçiye fayda sağlayacaktır.Finanse edilen söz konusu önerilerden ikigirişim bölgesel tabanlı olup; Asya ve Afrika’daSahra Çölü’nün güney kısmı için yerel çiftçiörgütleri yoluyla acil geçim desteği sağlayacak,sekiz ülkeyi kapsayacak girişim ise Afganistan,Bangladeş, Kamboçya, Etiyopya, Nepal, Nijerya,Filistin ve Ruanda’da gerçekleştirilecektir.Ulusal COVID-19 etkilerine yönelik stratejileriçinde yer alan, söz edilen girişimlerin çoğunluğuhızlı uygulamanın sağlanması için IFAD projetakımı ve diğer stratejik ortaklar yoluylayürütülecektir.Yürütülecek etkinlikler gelecek üretim dönemiiçin zamanında tohum ve gübre temini,depolama ve pazara ulaşım desteği, kredi teminiiçin yerel bankaların desteklenmesi, bilgi, eğitim,bankacılık ve pazarlama hizmetleri için dijitaldüzlemlerin kurulması unsurlarını içermektedir.Mevcut proje takımları ve IFAD ülke ofisleri ileçalışarak, söz konusu girişimler en riskli gruplarıtanımlama ve destek sağlamada mevcuthedeflenen verilerden yararlanacaktır.22 girişimi içeren 13,8 milyon ABD Dolarıtutarında finansmanı içeren ikinci dönem,Ağustos ayı sonunda beklenmektedir. Anahtarortaklardan sağlanan cömert katkılar sayesindeek finansman dönemleri yıl içinde ve sonrasındasağlanacaktır.IFAD, kırsal alandaki nüfusa yatırım yapmaktave yoksulluğu azaltmak için onlarıgüçlendirmekte, gıda güvenliğini arttırmakta,beslenme düzeyini iyileştirmekte vedayanıklılığı yükseltmektedir. IFAD tarafından,1978’den bu yana yaklaşık 512 milyon insanaulaşan projelere hibe ve düşük faizli kredilerşeklinde 22,4 milyar ABD Doları sağlanmıştır.IFAD Roma - Birleşmiş Milletler, gıda ve tarımmerkezi kaynaklı uzmanlaşmış bir BirleşmişMilletler ve uluslararası finansman kuruluşudur.
Tarih: 17.08.2020 Kaynak: IFAD

ILO Tarihinde İlk Kez Bir Uluslararası
Çalışma Sözleşmesi Tüm Üye Devletler
Tarafından Onaylandı.

Fotoğraf: © bobthemagicdragon182 sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğininYasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkinAcil Eylem Sözleşmesi, Tonga Krallığı’nınanlaşmaya taraf olmasıyla evrenselonaylanmaya ulaşılmış oldu.Tonga Krallığı Büyükelçisi, TitilupeFanetupouvava’u Tuivakano, resmi onaybelgelerini 4 Ağustos 2020 tarihinde ILO GenelMüdürü Guy Ryder’a resmen tevdi etti.Bu Sözleşme, 21 yıl önce Uluslararası ÇalışmaKonferansı’nda kabul edilişinden beri, örgüttarihinde en hızlı onaylanan sözleşmedir.ILO Genel Direktörü Guy Ryder; “182 sayılı
Sözleşme’nin evrensel olarak onaylanması tarihe
geçmiş bir ilktir ve bu artık tüm çocukların en
kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğine karşı yasal
koruması olması anlamına gelmekte ve bu
küresel onay, kölelik, cinsel sömürü, çocukların
silahlı çatışma veya diğer yasadışı veya tehlikeli
işler gibi, sağlık, ahlak veya ruhsal esenliğine
zarar veren çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin
artık toplumlarımızda yeri olmadığına ilişkin
küresel üstlenişi yansıtmaktadır. Uluslararası
Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel
Sekreteri Sharan Burrow onaylamayı
memnuniyetle karşılamıştır. 182 sayılı
Sözleşme’nin evrensel olarak onaylanması, ILO
standartlarının önemi ve küresel sorunlara çok
taraflı çözümlere duyulan ihtiyaca dair etkili ve
yerinde bir hatırlatmadır. Çocuk işçiliği, temel
hakların ağır ihlalidir ve Sözleşme’nin tamamen
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uygulanmasını ve gerekli özenle küresel tedarik
zincirine dahil edilmesini sağlama sorumluluğu
ILO ortaklarına ve uluslararası topluma aittir”demiştir.Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE-International Organization of Employers) GenelSekreteri Roberto Suárez Santos ise, “ILO 182
Sayılı Sözleşme’nin evrensel olarak onaylanması
tarihe geçmiş bir ilktir”. Yıllar boyunca, IOE ve
üyeleri bu Sözleşme’nin uygulanmasını
desteklemiştir. Bugün, iş camiası çocuk haklarını
esas alarak iş yapmanın gereğinin hem farkında,
hem de bu doğrultuda hareket etmektedir. COVID-
19 küresel salgını  döneminde bu çok daha önemli
olmuştur. En kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğine
karşı olan savaşın gerilemesine izin veremeyiz.
Hep birlikte, her biçimiyle çocuk işçiliğinin bitmesi
için çalışabiliriz” demiştir.Evrensel onaylama ile , “güvende çocuklar ve
güvenli çocukluklarla dolu bir dünya hayal
ediyorum; her çocuğun çocuk olma özgürlüğünün
tadını çıkardığı bir dünya hayal ediyorum” diyenNobel Barış Ödülü sahibi Kailash Satyarthi’ninhayalinin gerçekleşmesi yönünde yeni  somut biradım olmuştur.ILO’nun tahminlerine göre, 73 milyonu tehlikeliişlerde olmak üzere 152 milyon çocuk işçimevcut olup, çocuk işçilerin yüzde yetmişitarımda çalışmakta ve çoğunlukla yoksulluk veebeveynlerin insana yakışır iş bulamamalarınedeniyle çalışmak zorunda kalmaktalar.
Tarih: 04.08.2020 Kaynak: ILO
Organik Tarıma İlişkin Düzenlemeler
Erteleniyor Mu?1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak organiktarıma ilişkin yeni düzenlemeler bir yandandolandırıcılığı önlemeyi ve tüketici güveninikorumayı, diğer yandan da çiftçiler için adilrekabeti sağlamayı amaçlıyor.Ancak yasa koyucular ve kampanyadüzenleyenler, yumuşak bir geçiş sağlanması veorganik tarım operatörlerinin, kontrol

organlarının ve yetkili makamların uygunşekilde hazırlanması için yeni organik tarımdüzenlemelerinin uygulanmasının 1 Ocak2022'ye kadar bir yıl ertelenmesi içinbastırıyorlar.

Fotoğraf : https://www.euractiv.comErteleme ile ilgili son kararın sonbahardaverileceği düşünülüyor.Komisyon, yaz tatilinden sonra planla ilgili birkamuoyu istişaresi başlatacak.
Tarih: 17.08.2020 Kaynak: Euractiv
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa
Birliği (AB) arasındaki tarife mutabakatına
ilişkin ortak bildiri yayımlandıABD Ticaret Temsilcisi Robert LIGHTHIZER veAB Ticaret Komiseri Phil HOGAN, ABD ve ABihracatlarında yüz milyonlarca dolarlık pazaraerişimi artıracak bir tarife indirimi paketiüzerinde anlaşıldığını duyurdu. Bu tarifeindirimleri, yirmi yıldan fazla bir süredir gümrükvergilerinde ABD-AB arasında müzakere edilmişilk indirimler.Mutabakat çerçevesinde AB, canlı vedondurulmuş ıstakoz ürünleri için uyguladığıgümrük vergilerini sıfırlıyor. Bu ürünlerde 2017yılında ABD’nin AB’ye ihracatı 111 milyonDolardan fazla tutmakta. AB, 1 Ağustos 2020'denbaşlamak üzere geriye dönük olarak En Çok
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Kayrılan Ülke (MFN) temelinde bu tarifeleri beşyıllık bir dönem için kaldırıyor. Ayrıca, AvrupaKomisyonu tarife değişikliklerini kalıcı halegetirmeyi amaçlayan prosedürleri başlatıyor.Buna karşın, ABD hazır yemek, kristal cam eşyave çakmak gibi ürünlerin gümrük vergilerindeyüzde 50 oranında indirime gidiyor.
Tarih: 21.08.2020 Kaynak: Avrupa Komisyonu
Mısır, Sorgum ve Çavdarda İthalat Vergileri
Ton Başına Sıfır € Olarak GüncellendiABD mısır fiyatlarında artışa yol açan 2020/21mısır hasadı tahmininin azalmasının ardından,Avrupa Birliği'nde mısır, sorgum ve çavdar içinithalat vergisi 27 Ağustos 2020 itibarıyla tonbaşına sıfır € olarak belirlendi.

Fotoğraf : www.lima-avrope.eu27 Ağustos 2020 tarihinde AB ResmiGazetesi'nde yayımlanan revize edilmiş tarife,Avrupa referans fiyatı ile mısırda dünya bazfiyatı (ABD CIF Fiyatı) ve 642/2010 sayılı ABtüzüğünde belirlenen kurala uygun olarakhesaplanmakta.Mısır, sorgum ve çavdar tarifesi, ABD’nin biyo-etanol talebindeki azalışın sonucu olarak ABD cifmısır fiyatındaki önemli düşüş nedeniylegeçtiğimiz aylarda birçok kez güncellendi. Songüncelleme, hem ABD'nin mısır fiyatı hem deABD dolarının avro karşısında düşmesinedeniyle 12 Ağustos 2020 tarihinde ton başına5,48 € olarak belirlenmişti.
Tarih: 27.08.2020 Kaynak: Avrupa Komisyonu

Tohumculuk Sektöründe Faaliyet Gösteren
Kuruluşlar, Bitki Çeşidi Hakları Tüzüğünün
Gözden Geçirilmesi Çağrısında BulunduAvrupa tohumculuk sektöründeki kilit aktörlergüçlerini birleştirerek, Avrupa KomisyonunaBirliğin fikri mülkiyet mevzuatını vemekanizmalarını iyileştirmesi ve etkili bir bitkiyetiştirme sektörü sağlaması için çağrıdabulundu. Ancak bunun küçük ve orta ölçekliçiftçileri olumsuz etkileyebileceğine dairkorkular söz konusu.26 Ağustos 2020 Çarşamba günü DG SANTE'yegönderilen mektupta, dört tarımsal örgüt -Avroseeds, Plantum, CIOPORA ve AIPH -Komisyonu Topluluk bitki çeşidi haklarının(CPVR'ler) korunmasına ilişkin Konseytüzüğünü gözden geçirmeye çağırdı.
Tarih: 27.08.2020 Kaynak: Euractiv
Diyet Şekerleri – Güvenilirlik
Değerlendirmesi için Yeni Tarih 2021

Fotoğraf: https://www.efsa.avropa.eu/EFSA’nın diyet şekerlerinin güvenilirliğinideğerlendirme tarihi COVID-19 salgınının,oldukça yüksek hacimli bilimsel bilgileringözden geçirilmesi üzerindeki etkisi nedeniylegözden geçirildi.Bilimsel görüş taslağına ilişkin kamuoyu görüşalışverişinin 2021'in ortasında yapılması venihai kabulünün aynı yılın sonundan önceyapılması planlanıyor.EFSA’nın beslenme uzmanları, mevcut verilerinizin vermesi durumunda,
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toplam/ilave/eklenmemiş serbest diyetşekerleri için kabul edilebilir edilebilir bir üstalım seviyesi belirlemeye çalışıyor. Aksitakdirde, riski ayırt etmek için başka değerlerkullanılabilmekte. EFSA’nın bilimsel tavsiyesi,ulusal otoritelerin diyet şekerlerinin tüketimineilişkin tavsiyelerde bulunmalarına ve gıdatemelli diyet kılavuzlarını planlamalarınayardımcı oluyor.
Tarih: 03.08.2020 Kaynak: EFSA
Üye Devletlerin yem katkı maddeleri
kontrolleri ve testlerine ilişkin DG SANTE
denetim raporu yayımlandıAvrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda GüvenilirliğiGenel Müdürlüğünün (DG SANTE) yem katkımaddeleri, bileşenleri ve izlenebilirliği ile ilgiliÜye Devletlerde yapmış olduğu denetimlerinraporu yayımlandı. Raporda yem katkımaddeleri ve bunların karışımlarının, karmayem üretiminde temel bileşen olduğu vebunların hayvan sağlığını korumaya, üretimiartırmaya, hayvanların yemdenyararlanmalarını ve onlardan elde edilengıdaların kalitesini iyileştirmeye yardımcıolduğu bilgisine yer verilerek Üye Devletlerin,yem üreticilerinin piyasaya güvenli yemsunduğunu doğrulamaları gerektiği bildirildi. Buçerçeveden bakılarak değerlendirildiğinde,denetim raporu, Üye Devletlerin üreticilere vediğer işletmecilere uyguladıkları denetimlerinve yem katkı maddelerinin test edilmesinin iyiişlediğini ve iyileştirilmesi gereken birkaç alanolduğunu ortaya koyuyor.Raporun içeriğine ve nelerin iyi çalıştığı venelerin iyileştirilebileceği hakkında daha fazlabilgiye Komisyonun web sitesinden ulaşmakmümkün.
Tarih: 11.08.2020 Kaynak: Avrupa Komisyonu
Avrupa'daki Hobi Amaçlı Balıkçılık Deniz
Ortamına Zarar Verme Riski TaşıyorAvrupa'nın kıyı bölgelerinin çoğu, pandemininbir sonucu olarak ciddi ekonomik kayıplar

yaşadı. Etkilenen önemli bir faaliyet de hobiamaçlı balıkçılık endüstrisi oldu.

Fotoğraf: https://tr.pinterest.comBu endüstri Avrupa'nın kıyı ekonomilerinetahmini olarak 10,5 milyar avro getiriyor. Bazıkısıtlamalar son dönemde kaldırıldı, örneğinKatalonya’da olta balıkçıları tekrar balıktutmaya başladı. Ancak uzmanlar hobibalıkçılığının deniz ortamına zararverebileceğinden endişe ediyorlar.Avrupa'da yaklaşık 9 milyon insan hobi amaçlıbalık tutuyor.Hobi balıkçılarının profesyonelekipman kullanmalarına genellikle izinverilmiyor ancak yine de balık stoklarınıetkileyebiliyorlar. Avrupa'da hobi balıkçılığıyapanlar artık daha fazla kömür balığı ve ticarigemiler kadar levrek yakalıyor. AB, Doğu Baltıkmorina balığı veya Akdeniz mavi yüzgeçliorkinos gibi tükenmiş stokların hobi amaçlıbalıkçılığını kısıtlıyor.
Tarih: 04.08.2020 Kaynak: Avronews
Komisyon 2021 için Akdeniz ve Karadeniz
Avlanma Kotaları Önerisini SunduÖneri, Komisyon’un sürdürülebilir balıkçılıkhedefini yansıtıyor.Bu çerçevede, bölgedeki balıkçılık çabalarınıazaltmayı sürdürerek, Batı Akdeniz'dekidemersal stoklar için çok yıllı yönetim planınıuygulamaya devam ediyor.
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Fotoğraf: Daily ExpressAyrıca Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu(GFCM) kararları doğrultusunda Adriyatik'tekiyılanbalığı Ayrıca Akdeniz Genel BalıkçılıkKomisyonu (GFCM) kararları doğrultusundaAdriyatik'teki yılanbalığı, kırmızı mercan, yunusbalığı, küçük pelajik türler ve demersal stoklarile İyon Denizi, Levanten Denizi ve SicilyaBoğazı'ndaki derin su kırmızı karides stoklarıiçin önlemler içeriyor. Ayrıca, Karadeniz'dekalkan ve çaça balıkları için av limitleri vekotaları öneriliyor. Öneri kalkan için GFCMkalkan çok yıllık yönetim planının gözdengeçirilmesi bağlamında kararlaştırılan ABkotasını içeriyor. Komisyon çaça için 2020'deolduğu gibi aynı avlanma kotalarını korumayıöneriyor.Üye Devletlerin teklif üzerine Kasım Tarım veBalıkçılık Konseyi'nde karar vermeleribekleniyor. Tüzüğün 1 Ocak 2021 tarihindenitibaren uygulanacağı belirtiliyor.
Tarih: 17.08.2020 Kaynak: Avrupa Komisyonu
İngiltere'nin Balıkçılık Endüstrisi Neden AB
ile Brexit Anlaşmasını Bozan Konu Olabilir!

Fotoğraf: harringtonandco.ie

İngiltere ve AB arasındaki Brexit görüşmeleri,büyük ölçüde balıkçılıkla ilgili bir anlaşmazlıknedeniyle durdu. En son görüşmelerden sonraAB, İngiltere'nin balıkçılık konusundakitutumunu "kabul edilemez" olaraknitelendirirken, İngiltere'nin baş müzakerecisiAvrupa Birliği'ni konuyla ilgili taviz vermeyireddederek ilerlemeyi "dondurmakla" suçladı.Müzakerelerde karayolu taşımacılığı ve devletyardımı gibi başka engeller de var ancak her ikitaraf da defalarca balık avının en büyük sorunolduğunu söyledi.Herhangi bir anlaşmanın parçası olarak AB,Birleşik Krallık'ın, özünde üye devletlerinbalıkçılıkla ilgili olarak kendi karasularınıkontrol etmediği ve tüm Avrupa balıkçılıksularında eşit erişime sahip olduğu OrtakBalıkçılık Politikası'na bağlı kalmasını istiyor.Öte yandan Birleşik Krallık, AB'nin Britanya'nınbalıkçılık suları üzerinde kontrol sahibi olmayadevam etmesi durumunda, Brexitreferandumundaki ana sorun olan egemenliğinihlali olacağını söylüyor.AB'nin anlaşma sağlanması için Ekim ayını sontarih olarak belirlemesi ile müzakerecilerin busorunu düşünmek için fazla zamanları kalmadı.
Tarih: 21.08.2020 Kaynak: ITV News


