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Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) iddialı ve doğası gereği entegre 
olup, hiç kimseyi geride bırakmayan dönüştürücü ve evrensel bir gündem 
sunmaya yönelik çok sektörlü ortaklıkların güçlendirilmesini gerektirmektedir. 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nin öncülüğünü yaptığı çok paydaşlı 
bir platform olan Every Woman Every Child (Her Kadın Her Çocuk-EWEC) 
kadınların, çocukların ve ergenlerin sağlığını ve refahını SDG’lerin merkezine 
yerleştirmekte ve bu entegre gündeme hizmet verebilmeleri için farklı 
sektörlerden gelen ortakları birleştirmektedir. EWEC’in Kadın, Çocuk ve 
Gençlerin Sağlığı için Küresel Stratejisi (2016-2030) ülkelerin SDG’leri 
eşitsizlikleri giderecek ve hassas sağlık sistemlerini güçlendirecek şekilde 
uygulayabilmeleri için önceden uygulanacak bir yol haritası olarak hizmet 
etmeyi amaçlamaktadır (EWEC, 2015). Çocukluk çağının en erken yılları, 
eşitsizliği ele almak ve herkes için sürdürülebilir kalkınma sağlamak için bir 
fırsat penceresi sunmaktadır.

Every Woman Every Child ilk yıllarda sağlık merceği yoluyla yatırım 
yapmanın önemini kabul etmekte ve yürüttüğü Küresel Strateji aracılığıyla 
hedeflenen erken çocukluk dönemi gelişim müdahaleleri hakkında tavsiyelerde 
bulunmaktadır. Bu tür yatırımlar, hükümetin yoksulluk döngüsünü kırmak 
ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde sonuçları iyileştirmek için yapabileceği 
en akıllıca şeylerden biri olacaktır. Yine de, düşük ve orta gelirli ülkelerde 
5 yaşın altındaki çocukların %43’ü sahip oldukları potansiyelin tamamını 
kullanamamaktadır. EWEC Küresel Stratejisi, bir yaşam süreci yaklaşımı 
benimsemekte ve tüm çocuklara her ortamda adil bir hayata başlamalarına 
yardımcı olmak için sektörler arası işbirliğini teşvik etmekte, böylece çocukların 
yalnızca hayatta kalmalarını değil, aynı zamanda toplumları dönüştürmek ve 
geliştirmelerine önayak olmaktadır. EWEC ayrıca, gelecek nesiller için bir bakım 
sürekliliği sağlamak ve temettülerin önünün açılması için hedeflenen sağlık 
yatırımları yoluyla ergenlere bağlantılar kurmak için çalışmaktadır.

Bununla birlikte, ülke seviyesinde acil ve hızlandırılmış eyleme geçilmesini 
sağlamak için sürekli siyasi ivme ve taahhütlere ihtiyaç duyulmaktadır. 2015’ten 
bu yana, 65’ten fazla ülke ve 180’den fazla kuruluş bugüne kadar 273 milyonun 
üzerinde kadın ve kıza ulaşmış çok paydaşlı ortaklarla, 28 milyar ABD Doları’nın 
üzerinde toplam yatırımlar gerçekleştirdi ve güncellenmiş EWEC Küresel 
Stratejisini ilerletme yönünde taahhütlerde bulundu. Bu taahhütlerin en az 
%80’i EWEC Kürese Stratejisinin Başarı hanesine yakın konumdadır. Erken 
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çocukluk dönemi gelişimi aynı zamanda EWEC 2020 Ortaklar Çerçevesi’nde 
EWEC için Üst Düzey Yürütme Kurulu tarafından 2020 yılına dek artacak 
olan ve ortaklıklarla gerçekleştirilecek ilgi yaratılması amacıyla belirlenen 
altı odak alanından biridir. Üst Düzey Yürütme Kurulu, BM Genel Sekreteri 
António Guterres, tarafından yönetilmekte ve kolektif politik savunuculuğu 
en üst düzeyde teşvik etmek ve kolaylaştırmak ve sonuçlara yönelik eylemi 
hızlandırmayı amaçlamaktadır.

Kaliteli sağlık, eğitim, beslenme, koruma, çocuk dostu olarak kurulmuş bir çevre 
ve çocuğun hayatında doğru zamanda geliştiren bakım sağlamak, çocukların 
beynini yetişkinlik döneminde öğrenme ve üretme kapasitelerini artıran sağlıklı 
beyin gelişimini sağlar. Bu sektörlerin her birindeki yatırımlar kendi başlarına 
önemli olsa da, bir çocuğun hayatında pozitif bütünsel değişim yaratmak için 
tek başlarına yetersizdir. Ancak toplu olarak, bu beşeri sermaye yatırımları, 
parçalarının toplamından daha büyüktür, gelecek nesiller için daha sağlıklı, daha 
müreffeh, esnek ve ekonomik olarak canlı toplumlar yaratır. EWEC kadın, çocuk 
ve ergenlerin tüm potansiyelini açığa çıkarmak için sektörler arası işbirliğine 
odaklanmıştır. Aynı yaklaşım EWEC’in Kasım 2016’da Küresel Eğitim Ortaklığı 
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(GPE), Sıhhi Hizmetler ve Herkes için Su (SWA) ve Beslenmeyi Büyük Ölçeğe 
Taşımak (SUN) Hareketi ile birlikte başlatılan Küresel Ortaklık Girişimi’ne aktif 
katılımına da yansımıştır. Söz konusu girişimler ilkeli bir işbirliğini yönlendirmek 
için bir Ortaklık Oyun Kitabı oluşturdu ve geçtiğimiz yıl BM Genel Kurulu’nun 
ilk yıllardaki sektörler arası yatırımları destekleme çerçevesinde, erken çocukluk 
dönemi gelişimi şemsiyesi altında bir araya geldi.

EWEC, mimari yapısı daha somut sonuçlar elde etmek ve politikaların ülke 
düzeyinde uygulanmasını desteklemek için değişken bir kalkınma ortamında 
bile finansman, programlama, savunuculuk, ortaklık ve hesap verebilirlik 
etrafında düzene girmeyi sağlayan eşsiz bir uyum mekanizması sunmaktadır. 
EWEC ekosistemindeki temel bileşenleri olan Global Financing Facility (Küresel 
Finansman Aracı -GFF), Anne, Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı Ortaklığı (the 
Partnership for Maternal, Newborn and Child Health-PMNCH), H6 Ortaklığı 
(WHO, UNICEF, UNFPA, UNAIDS, BM Kadın ve Dünya Bankası) ve Innovation 
Market Place (İnovasyon Pazar Yeri) gibi kuruluşların uyumlaştırılması eylem ve 
etki için daha güçlü koordinasyonun sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Tüm çocuklara, tüm ortamlarda, çocukluğun en erken yaşlarında hedeflenen 
ve sektörler arası yatırımlar yoluyla yaşama en iyi başlangıç yolunu sunan 
EWEC herkes için sürdürülebilir bir gelecek kurabilmek amacıyla çocukların 
tam potansiyellerine ulaşmalarına, sağlıklı ergenler ve güçlendirilmiş, katılımcı 
yetişkinlere dönüşmelerine yardımcı olmaya kendini adamıştır.
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