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KORONA GÜNDEMİ:
DÜNYADAN ANALİZLER

D

ünya, tarihi bir dönemeçten
geçiyor. Biliyoruz ki,
koronavirüs salgını kontrol
altına alındıktan sonra yaşantımızda
pek çok şey değişecek. İlişki kurma
biçimlerimizden günlük alışkanlıklarımıza,
katıldığımız sosyal etkinliklerden iş
yapma şekillerimize kadar birçok alanda
yenilikler hayatımıza girecek. Bizden
Haberler’in Nisan sayısında haber, analiz
ve söyleşilerle ele aldığımız koronavirüs
salgını ve etkilerini, güncel bilgiler ışığında
değerlendirmeye devam ediyoruz.
Gündemin çok hızlı aktığı, haberleri

takip etmenin güçleştiği bu süreçte,
daha geniş bir perspektiften dünyaya
bakmak istedik. Ekonomiden teknolojiye,
iklim değişikliğinden toplumsal cinsiyet
eşitliğine, hepimizi yakından ilgilendiren
başlıklarda dünyanın önde gelen
kuruluşlarından uzmanlar tarafından
kaleme alınmış makalelerden oluşan bir
seçkiyi sizlerle paylaşıyoruz. Bu süreç
boyunca Bizden Haberler dergimizin yanı
sıra yapacağımız bu çalışmalarla, “büyük
resme” ışık tutmaya ve geleceğe dair
düşüncelerimizde bir ufuk turu yapmaya
devam edeceğiz.

İklim değişikliğini araştıran
Arthur Wyns’in Dünya
Ekonomik Forumu’nun
internet sitesinde yayınlanan
makalesi, koronavirüs
pandemisiyle ortaya çıkan
eşitsizliklerin ve sağlık
hizmetleri yetersizliklerinin iklim
değişikliğine verilen küresel
tepkilerle de ilgili olduğunu
anlatıyor.

BM Ticaret ve Kalkınma
Konferansı Uluslararası Ticaret
ve Mallar Bölümü’nün Genel
Sekreter Yardımcısı Isabelle
Durant ve Direktör Pamela
Coke-Hamilton’ın makaleleri,
hükümetlerin koronavirüs
salgınıyla baş etmek için attığı
adımlarda toplumsal cinsiyet
eşitliğini gözetmesi gerektiğinin
altını çiziyor.
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Dünya Ekonomi Forumu
yazarlarından Peter Beech,
koronavirüs salgını sırasında
ortaya çıkan kimi güçlükleri
yenmek için üretilmiş cihazları
tanıtarak zorluk karşısında
insan zekasının nasıl çalıştığını
gösteriyor.
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Dünyanın en büyük vergi,
denetim ve yönetim
danışmanlığı şirketlerinden
Deloitte, iş insanları için
yayınladığı makalesinde,
COVID-19 salgınıyla ilgili olası
ekonomik senaryoları mercek
altına alıyor.
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Sosyal coğrafya araştırmacısı
ve “Yavaşlama: Büyük
Hızlanmanın Sonu Gezegenimiz,
Ekonomimiz ve Hayatlarımız
İçin Neden İyidir?” kitabının
yazarı Danny Dorling, Guardian
için kaleme aldığı makalesinde
salgının nüfus artışı için ne
anlama geldiğini geçmişten
örnekler vererek anlatıyor.
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