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Ücretsiz Bakım ve Kadın Yoksulluğu İlişkisi Perspektifinde İtalya ve Almanya

Italy and Germany in the Perspective of the Relationship between Unpaid 
Care and Women Poverty

Kadın yoksulluğunun çeşitli nedenleri olmakla birlikte, kadın yoksulluğun ana sebebi, toplumsal cinsiyete 
dayalı olarak oluşan cinsiyetçi iş bölümünün bir sonucu olarak yaygın bir biçimde kadınlara yüklenen hane 
içi bakım sorumluluğudur. Çalışmada ilgili yazında teorik olarak varlığı kabul edilen ücretsiz bakım ve 
kadın yoksulluğu ilişkisi seçilen İtalya ve Almanya örnekleri üzerinden incelenmiştir. İtalya ve Almanya’nın 
seçilmesinin sebebi, Esping Andersen tarafından aynı ve bazı araştırmacılar tarafından farklı refah rejimi 
kategorilerinde sınıflandırılmalarının yanı sıra, Almanya ve İtalya’nın kendilerine özgü yapısıdır. Bu 
kapsamda, ülkelerin benzer bir görünüm sergileyip sergilemedikleri değerlendirilmiş, benzerlik ve farklılıkları 
ortaya koyulmuştur. Sonuç olarak, Almanya ve İtalya’nın birbirlerinden farklı olduğu ve İtalya’nın toplumsal 
cinsiyet göstergeleri bakımından Almanya’nın oldukça gerisinde kaldığı görülmüştür. Covid-19’un toplumsal 
cinsiyet göstergeleri bakımından her iki ülkeyi de olumsuz etkilediği fakat İtalya üzerindeki etkilerinin daha 
büyük olduğu anlaşılmıştır.

Although there are various causes of women poverty, the main cause of women poverty is the domestic 
care responsibility that is widely imposed on women as a result of the sexist division of labor based on 
gender. In the study, the relationship between unpaid care and women poverty, which is theoretically accepted 
in the related literature, has been examined through selected Italy and Germany examples. The reason for 
examining Italy and Germany is the unique structure of Germany and Italy, as well as being classified in the 
same welfare regime categories by Esping Andersen and by some researchers in different welfare regime 
categories. In this context, it was evaluated whether the countries exhibit a similar appearance, and their 
similarities and differences were revealed. As a result, it has been seen that Germany and Italy are different 
from each other and Italy lags far behind Germany in terms of gender indicators. It has been understood that 
Covid-19 has negatively affected both countries in terms of gender indicators, but its effects on Italy are 
greater.
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