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Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Dünya Kadınlar Günü kadınların eşitlik, adalet ve barış
için bir araya gelmelerinin ve daha iyi bir dünya için
verdikleri asırlık köklere sahip bir mücadelenin adıdır
Bu mücadeleyi günümüzde de taçlandırmak için 2017 yılı boyunca başta doğrudan kadınlar
ile ilgili ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlayan 5. ve nitelikli eğitime herkesin
erişimesini öngören 4. maddeleri olmak üzere Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 2030
yılına kadar hayata geçirilmesi çabalarına hız katılması için çaba harcanması öngörülüyor.
Böylece ayrıca BM Kadın Biriminin (UN Women) “Hedeflere Erişimi Hızlandır” (Step It Up)
girişimine, kadın-erkek eşitliğine, kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesine ve
kadın haklarına katkı sağlıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması
küresel bir öncelik

Toplumsal cinsiyet eşitliği Türkiye’de faaliyette
bulunan BM kuruluşları için de bir öncelik

Kadınlar ve kız çocukları dünya nüfusunun yarısını, bir
diğer deyişle dünyanın potansiyelinin yarısını teşkil
ediyor, ancak günümüzde dahi toplumsal cinsiyet
eşitsizliği dünyanın dört bir yanında çeşitli şekillerde
karşımıza çıkıyor ve insanlığın gelişmesi ve
kalkınmasının önünde bir engel teşkil ediyor.

Dünya Ekonomi Forumunun 2016 yılı Toplumsal
Cinsiyet Uçurumu Endeksine göre, Türkiye 144 ülke
arasında 130. sırada yer alıyor. 2014 yılı Türkiye’de Aile
İçi Şiddet Araştırması sonuçlarına göre, her 10 kadından
4’ü hayatlarında en az bir defa fiziksel ve cinsel şiddete
maruz kalıyor.

2014 itibarıyla 143 ülke kadın erkek eşitliğine
anayasalarında yer vermis bulunuyor. Ancak, henüz 52
ülke kadın erkek eşitliğini anayasalarına almış bile
değil. 2015 yılı itibarıyla, dünya genelinde
parlamenterlerin ancak yüzde 22’si kadınlardan
oluşuyor. 1995 yılında bu oranın yüzde 11,3 olduğu
görülüyor. Kadınların istihdam hayatında da erkeklerle
eşit koşullara sahip olmadığı görülüyor.

BM Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından gerçekleştirilen bir
araştırma, beyaz yakalı çalışan kadınlar arasında cinsel
ve fiziksel şiddetin (yüzde 32) yaygın olduğunu ve özel
sektörde buna karşı müdahale mekanizmalarının
bulunmadığını ortaya koyuyor.

İnsanların zorla evlerinden edilmeleri kadınların ve kız
çocuklarının karşı karşıya oldukları riskleri artırıyor.
Cinsiyet temelli ayrımcılık, kadınları ve kız çocuklarını
hedef alan insan ticareti, entegrasyon sorunu, siyasette
yeterli temsil edilememek, kaynaklara ve hizmetlere eşit
erişim imkanı bulamamak göçmen kadınların karşı
karşıya kaldığı en ciddi sorunlar olarak ortaya çıkıyor.
Günümüzde dünya genelinde yaklaşık 63 milyon kız
çocuğunun ilk öğrenime devam etmediği tahmin
ediliyor. Okula gitmeyen erkek çocuklarının iki katı
sayıda kız çocuğunun ise hiç okula gitmeyeceği tahmin
ediliyor.
Küresel ölçekte bakıldığında kalkınmakta olan ülkelerde
her üç kız çocuğundan birinin henüz 18 yaşına
gelmeden evlendirildiği görülüyor. Dahası bu çocuk
gelinlerin 9’da birinin ise 15 yaşın altında evlendirildiği
anlaşılıyor. UNICEF’in tahminlerine göre bu konuda
önlem alınmadığı takdirde 2050 yılına kadar çocuk
gelin sayısının 1,2 milyara ulaşabileceği belirtiliyor.
2030 Gündemi, küresel ölçekte karşı karşıya kalınan
tüm bu sorunların aşılması için değişen dünyamıza
uygun bir şekilde kadınların ve kız çocuklarının hem
kamusal hem de özel alanda toplumsal konumlarının
güçlendirilmesi için nitelikli eğitim, kadınlara ve kız
çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele
alanlarında son derece kapsayıcı hedefleri ortaya
koyuyor.

Kadınların işgücü piyasasına katılımında son dönemde
görülen artışlara rağmen kadınların işgücü
piyasasındaki görünmezlikleri sürüyor. İşgücü
piyasasına sınırlı erişim ve kayıt dışı istihdamın
“kadınlaşması” sendikalardaki kadın temsiline de
yansıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine
göre çalışan kadınların yalnızca yüzde 7,04’ü
sendikalıyken 176 sendika yönetici arasında yalnızca 7
kadın bulunuyor (yüzde 0,03).
Bugün ev işleri ve aile bakımı için erkekler günde
yalnızca 53 dakika ayırırken kadınlarda bu süre 435
dakikayı buluyor (Türkstat, 2015).
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)’in belirttiğine
göre, Türkiye’de 2016 yılında 15 yaş ve üzerindeki
kadınların yüzde 28,2’si, erkeklerin ise yüzde 5,6’sı 18
yaşından önce evlenmiş bulunuyor. Ayrıca, 2015 yılında
16-17 yaşlarında 31.300 kız çocuğu evlendirilmiş. Yine
aynı yıl 18 yaşından küçük 18 bin kız çocuğu ve 15
yaşından küçük 240’ı aşkın kız çocuğunun doğum
yaptığı kayıtlara geçmiş bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) istatistikleri 2015-2016
ders yılı itibarıyla kız çocuklarının net ilkokul kayıt
oranının ülke ölçeğinde
yüzde 95,22 olduğunu
gösteriyor. Ancak bu oran ortaöğretimin üst kademesine
gelindiğinde yüzde 80,24’e düşüyor. Net okullaşma
oranları söz konusu olduğunda kız çocuklarının
ortaöğretim üst kademesine kayıt oranı bu kez yüzde
70’in altına iniyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği Türkiye’de faaliyette bulunan BM kuruluşlarının çalışmalarının ayrılmaz
bir parçasını teşkil ediyor. Bu konuda hayata geçirilen çalışmaların bir özeti şunlardan oluşuyor
BM Kadın Birimi (UN Women), BM Ülke Ekibi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu’nun başkanlığını yürütmekte, insan
haklarının korunması, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlenmesi ve kadınlar, erkekler, kız çocukları ve erkek çocukları
için eşit kalkınmanın sağlanması amacıyla BM sistemi içinde toplumsal cinsiyet duyarlılığı teşvik etmek üzere çalışıyor.
Parlamentolar Arası Birlik (IPU) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK)
ortaklığında, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) finansman desteği ile BM Kadın Biriminin Türkiye’de
Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi, kadınların siyasi liderliğini ve karar alma süreçlerine
katılımını güçlendirmeyi amaçlıyor.
2012 – 2015 yılları arasında 11 ilde yerel yönetimler ile toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmaları yapan BM Kadın
Birimi, projenin ikinci fazı olan “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Uygulamaları” projesinin
hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütüyor.
BM Kadın Birimi, uluslararası antlaşmalar ve ulusal mevzuatın öngördüğü şekilde, mülteci kadın ve kız çocuklarının
güçlenmesi ve fırsatlara, haklara ve hizmetlere erişimi için çalışmalar yürütüyor. 2017 yılında kadına yönelik şiddetle
mücadeleye yönelik bölgesel bir program başlatılacaktır. BM Kadın Birimi ve Avrupa Komisyonu işbirliğiyle yürütülecek olan
ortak program, altı Balkan ülkesi ve Türkiye’deki en dezavantajlı kadınlara odaklanılmasını hedefliyor.
BM Kadın Birimi, Türkiye’deki bireyleri toplumsal cinsiyet eşitliği için daha cesur ve görünür bir güç yaratmak amacıyla bir
araya gelmeye ve hayatın tüm alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadının güçlenmesinin sağlanması amacıyla
başlatılan küresel dayanışma hareketi HeForShe’ye destek olmaya çağırıyor, Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel
Sekreterliği’nin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete ve ayrımcılığa karşı harekete geçmeye çağıran küresel “Kadınlara
Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin (UNiTE) Kampanyasını BM Kadın Birimi aktif şekilde koordine ediyor.

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün ana görev alanlarından
birini toplumsal cinsiyet eşitliği teşkil ediyor. Açlık, yetersiz
beslenme ve kırsal kesim yoksulluğu ancak kadın ve erkeklere
eşit davranıldığında ve cinsiyet eşitsizliklerine çare
bulunduğunda ortadan kaldırılabilir.
FAO’nun Türkiye’de
toplumsal cinsiyet eşitliği alanında kırsal kesimde yaşayan
kadınların gıda güvenliğini sağlayacak, tarımdaki yoksulluğunu
azaltmaya ve kırsal gelişim için kadınların güçlenmesini
sağlayacak ortamın oluşmasını teşvik eden çalışmaları şunlardan
oluşuyor: 1. Kırsal kesimde yaşayan kadınların güçlendirilmesi;
2. Kanıta dayalı tarım politika ve stratejileri için cinsiyet
istatistiklerinin oluşturulmasına katkı; 3. Cinsiyet eşitliğine
duyarlı FAO teknik yardımları.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Ofisi, Türk
kurumlarında kapasite geliştirme faaliyetleri yoluyla toplumsal
cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılmasını destekliyor. Bu
bağlamda, IOM Türkiye, Türkiye'nin geri gönderme
merkezlerinde çalışanlar için toplumsal cinsiyet ana
akımlaştırma çalıştayı yürütmüş olup altı farklı ilin Göç İdaresi İl
Müdürlüklerinden ve Türk Kızılayından uzmanlara toplumsal
cinsiyet farkındalığı eğitimleri veriyor.
Buna ek olarak, IOM Türkiye, toplumsal cinsiyet odak noktaları
(GFP'ler) ağı için insani yardım alanında toplumsal cinsiyet
eşitliğini geliştirmek ve katılımcıları temel cinsiyet kavramlarıyla
tanıştırmak ve insani yardım alanında toplumsal cinsiyete dayalı
meselelere daha koordineli bir yaklaşım sağlamak için bir
çalıştay düzenlemiş bulunuyor.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye,
kurumsal gündemine uygun olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve
kadının güçlenmesi için çalışıyor, tüm müdahalelerinde
toplumsal cinsiyet eşitliğini ön planda tutuyor. Bu alandaki
çalışmalarına örnekler şunlardan oluşuyor:
Türkiye’nin Mühendis Kızları: Hizmet ve imalat sektörlerinde
kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için özel sektör
öncülüğünde prototipler geliştirmeyi hedefleyen bu Proje, kamu
ve özel sektörde toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana
akımlaştırılması, savunuculuk ve başarı öykülerinin
yayılmasından yararlanıyor.
Sürdürülebilir Toplum Temelli Turizm Kapasite Geliştirme,
sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynak yönetimi projeleriyle
kadınların toplumdaki konumlarının güçlendirilmesine ağırlık
veriyor.
Suriye Krizi Müdahale ve Dayanıklılık Programı: Suriyeli
nüfusun kendine yeterliğini artırmayı, ev sahibi toplumların ve
kamu hizmeti sağlayıcılarının zorla yerinden edilmenin
etkileriyle baş etme ve düze çıkmada dayanıklılık ve
kapasitelerini güçlendirmeyi hedefleyen programda; toplumsal
cinsiyet eşitliği, başlıca ilgi alanları ve ortak kesişen
konularından birini teşkil ediyor. UNDP ayrıca cinsel ve cinsiyet
temelli şiddet (CCTŞ) mağdurlarına da hukuki destek sağlıyor.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ulusal sağlık politikalarında ve
programlarında kadınların sağlık alanında karşılaşabilecekleri
eşitsizliklerin önlemesini sağlamak amacıyla çalışıyor. Sağlık
hizmeti verenlere yönelik açık kurallar ve protokoller yoluyla
cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi ve mücadele amacıyla sağlık
sektörü ile yakın bir çalışma gerçekleştiriyor. WHO Avrupa
Bölge Ofisi 53 Üye Devleti kapsayacak şekilde “WHO Avrupa
Bölgesinde kadın sağlığı konusundaki eşitsizlikler: sosyoekonomik etkenler ve toplumsal cinsiyet eşitliği” konulu bir
rapor yayınlamış bulunuyor.
WHO Türkiye ülke ofisi ülkedeki Suriyeli mültecilere yönelik
temel sağlık ve sevk hizmetlerinin verilmesi çalışmalarını
güçlendirmek üzere her türlü katkıyı sağlıyor. Bu süreçte
program öncelikleri kapsamında başta kadınlar ve kız çocukları
olmak üzere en kırılgan grupların cinsel ve üreme sağlığı
hizmetlerine erişimine öncelik veriyor. WHO, Suriyeli Sağlık
profesyonellerine teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesine
yönelik programlar yürütüyor, kadın erkek eşitliğini sağlamak ve
cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi için bu programlarda ve
nihai olarak da Göçmen Sağlık Merkezlerinde istihdam edilenler
arasında kadın sayısının mümkün olduğu kadar yüksel olmasına
çaba harcıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Türkiye Ofisi,
çocuk işçiliği, Suriyeli mülteciler, iş güvenliği ve sağlığı,
sosyal diyalog ve işletmelerin sürdürülebilirliği gibi
alanlardaki çalışmalarının yanı sıra, ILO’nun ‘Herkes için
İnsana Yakışır İş’ gündemi temelinde Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR) ile birlikte kadın istihdamını artırmak ve
toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla “Kadınlar
için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de Kadınların
İnsana Yakışır İşlerle Güçlendirilmesi’ projesini
uyguluyor.
Türkiye’nin özel olarak kadın istihdamına odaklı ilk
Eylem Planı, kadın istihdamını geliştirmek, kadınlara
insana yakışır işler sağlamak, ayrıca kadınlarla erkeklerin
işgücüne katılımında görülen yüzde olarak 39 puanlık
açığı (Türkstat, 2015) kapatmak üzere kapsayıcı ve tutarlı
bir politika geliştirmek amacıyla benimsenmiş
bulunuyor. Proje illerinde, işverenlerin bakış açısından
kadın istihdamı için ciddi potansiyel taşıyan meslekleri
de ortaya koyan, toplumsal cinsiyete duyarlı bilgiler ve
politika önerileri içeren işgücü piyasası raporları
hazırlanmış bulunuyor.
Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin İŞKUR
hizmetlerine ve faaliyetlerine içselleştirilmesi amacıyla
merkezdeki İŞKUR personeline toplumsal cinsiyet eşitliği
eğitimi verilmiş, her ilde toplumsal cinsiyet odak noktası
olarak belirlenen 81 İŞKUR temsilcisi de Eylem Planını
yerel düzeyde uygulamaya yönelik yıllık çalışma planı
hazırlamak üzere iki günlük bir eğitimden geçmiş
bulunuyor. Projenin bir parçası olarak ayrıca 400 kadının
toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden girişimcilik
alanında eğitim alması hedefleniyor.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
Türkiye’de toplumsal cinsiyet alanında farkındalık
arttırma, veri toplama ve kapasite geliştirme yoluyla
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, toplumsal
cinsiyet temelli şiddetle mücadele ve erkeklerin ve erkek
çocuklarının toplumsal cinsiyet eşitliği sürecine dahil
edilmesi için çalışıyor. 2016-2020 yıllarını kapsayan 6.
Ülke Programı çerçevesinde toplumsal cinsiyet bileşeni
bu doğrultuda geliştirilmiş olup savunuculuk, politika
diyaloğu ve teknik yardım aracılığıyla ve ulusal ve yerel
kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler
ve özel sektörle yakın işbirliği içerisinde uygulanıyor.
UNFPA Türkiye Ofisi, kamu kurum ve kuruluşlarının
kurumsal kapasitelerinin güçlenmesi için de çalışmalar
yürütüyor. Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetleri
mensuplarına, hakim ve savcılara, polis ve jandarmaya
ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerine yönelik cinsel
ve toplumsal cinsiyet temelli şiddeti önleme ve
müdahaleye ilişkin hizmet öncesi/ hizmet içi eğitim
programları düzenlenmiş bulunuyor. Kolluk
kuvvetlerinin cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet
mağdurlarına müdahalesinin daha etkin hale
getirilebilmesi için 2017 yılı içerisinde Polis ve
Jandarmaya yönelik yeni eğitimler yapılmasını planlıyor.
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu
öncülüğünde ve UNFPA ve TÜSİAD işbirliğinde “İş
Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” projesi hayata geçirilen
çalışmalar arasında yer alıyor.
UNFPA Türkiye Ofisi, insani yardım programı
kapsamında da toplumsal cinsiyet eşitliğinin
geliştirilmesi ve toplumsal cinsiyet temelli şiddetin
önlenmesine ilişkin çalışıyor.
UNFPA, temel çalışma alanına uygun olarak, sayısı 40’ı
bulan ve Kadın ve Kız Çocuklar İçin Güvenli Alanlar
olarak adlandırılan merkezleri aracılığıyla mültecilere
üreme sağlığı ve toplumsal cinsiyet temelli şiddete ilişkin
hizmet veriyor. Üreme sağlığı ve toplumsal cinsiyet
temelli şiddet konusunda klinik ve psikososyal hizmetler
veren ve ilk basamak sağlık merkezi işlevi gören söz
konusu alanlarda kadın ve kız çocuklarının güçlenmesine
yönelik faaliyetler de bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Türkiye’deki çalışmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini her
alanda ana akımlaştırmakla kalmıyor; aynı zamanda toplumsal
cinsiyet eşitliği ve kız çocuklarının güçlenmesiyle ilgili özel
bileşenlere de programlarında yer veriyor:
Bu bağlamda, UNICEF Toplumsal Cinsiyet Eylem Programı
doğrultusunda toplumsal cinsiyetle ilgili hedeflenen öncelikler
arasında kız çocuklarının ortaöğretime katımının artırılması,
çocuk evliliklerine son verilmesi ve acil durumlarda toplumsal
cinsiyet temelli şiddet olaylarının ele alınması yer alıyor.
Kız Çocuklarının Ortaöğretime Daha Fazla Katılmaları: UNICEF,
öğrencilerin okul terklerini önlemek için “Müdahale” ve
“Oryantasyon” modellerinin geliştirilmesinde Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) ile birlikte çalışıyor. MEB ve UNICEF ayrıca
önünüzdeki aylarda ortaöğretim üst kademesinde yeni bir
Toplumsal Cinsiyet ve Çocuk Hakları Eğitimi Programı
uygulamayı planlıyor.
Çocuk Evliliklerini Önleme ve Müdahale Planı: UNICEF
Türkiye’nin geliştirdiği Çocuk Evliliklerini Önleme ve Müdahale
Modeli model pilot program olarak 2016 yılında Gaziantep’te
başlatıldı. Bu program halen Türkiye’nin diğer illerine
yaygınlaştırılıyor. Program, her şeyden önce, evlilik riski altında
bulunan çocukların belirlenmesi ve çocuk yaşta evlilik vakalarına
müdahale edilmesi ile ilgili koruma sistemlerinin kapasitesinin
güçlendirilmesini hedefliyor.
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet: UNICEF programları şu iki
noktanın her ikisine de odaklanıyor: 1) Çocukları şiddet ve
istismar riski altına sokan etmenlerin azaltılması anlamında
Şiddetin Önlenmesi alanı ve 2) Şiddet mağduru çocukların
adalete erişimlerini sağlamayı ve ceza adaleti sisteminde ikinci
kez mağdur olmalarının önlenmesini amaçlayan müdahale alanı.
Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye’de, hem mültecilere
yönelik e-kart uygulamasında hem de ülke genelindeki Acil
Durum Sosyal Güvence Ağı (ADSGA) kapsamında toplumsal
cinsiyet eşitliğini ve korumayı program tasarımı, uygulama ve
ölçme ve değerlendirme aşamalarının hepsine dahil ediyor. Her
iki programa da kadın ve erkekler, sayılarında büyük bir fark
olmaksızın yer alıyor. Yardımların nasıl kullanıldığı yakından
takip ediliyor. Nakit yardımları nereden ve ne zaman gıda
ihtiyaçlarının giderileceği konusunda büyük esneklik sağlıyor.
ADSGA başvuruları zaman kaybını önlemek amacıyla en yakın
sosyal güvenlik birimi üzerinden randevu aracılığıyla yapılıyor.
Kadınlar ve erkekler için ayrı kuyruklar oluşturuluyor, bazı
durumlarda ise kadınların erkeklerden ayrı saatlerde söz konusu
merkezlere gelmesi isteniyor. Söz konusu çok amaçlı nakit
yardımları Halkbank ATM’lerinden ülkenin her yerinden
çekilebiliyor. Kartlar ise en yakınlarındaki Halkbank şubesinden
temin edilebiliyor.
Ortak eylem
Ayrı ayrı yürütülen projelere ilave olarak kadınların ve
kız çocuklarının toplumsal konumunun güçlendirilmesi
konusunda BM kuruluşları ortak projeler de yürütüyor.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamamasının
bedeli ne olur?
Eşitsizliklerle karşılaşma kız çocukları için doğumdan
itibaren başlayabiliyor ve yaşamları boyu peşlerini
bırakmayabiliyor. Eğitim haklarından tam olarak
yararlanamamaları kız çocuklarının istihdam edilmeleri
için gereken bilgi ve beceriden uzak kalmalarına yol
açıyor. Ekonomik büyümenin ve toplumsal kalkınmanın
sağlanabilmesi için kadınların ve kız çocuklarının
toplumdaki konumlarının güçlendirilmesi gerekir.
Kadınların iş gücü içinde tam olarak yer almaları ulusal
kalkınma oranlarını artıracak, hatta iki haneli hale bile
getirebilecektir.
Peki Bunun için Ne yapmalı?
Kadına karşı her türlü ayrımcılığı sona erdirmek, eşitlik,
adalet ve barışı sağlamak amacıyla ortaya konan çabaları
ciddiye almak, uluslararası topluluğun 2030
Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile taahhüt ettiği
geleceğe erişilmesi için kararlılığımızı ortaya koymak
zorundayız.

Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü
(UNIDO) Türkiye,
toplumsal cinsiyet eşitliği
perspektifini proje ve programlarında yansıtılıyor.
Global Temiz Teknolojiler İnovasyon Programı (GCIP)
UNIDO tarafından, Türkiye de dahil olmak üzere 8
ülkede gerçekleştiriliyor. GCIP Türkiye, temiz enerji
teknolojilerinde artan yenilikler için bir katalizör görevi
görüyor ve Cleantech'in yeni kurulan şirketlerinin,
özellikle KOBİ'lerin önde gelen uluslararası
yatırımcılarla buluşmasını sağlıyor. KAGİDER (Kadın
Girişimciler Örgütü). GCIP'nin taraflarından biridir ve
2014-2016 yıllarında ekip üyelerinin yüzde 35'i
kadınlardan oluşmaktadır. Takım liderlerinin 2014
yılında yüzde 32’si, 2015’te yüzde 20’si, 2016’da yüzde
29’u kadın katılımcıdır.
UNIDO, 2016 yılında 77 kadını ve 59 erkeği kapsayan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli ve ilgili özel
sektör ortaklarının katıldığı çevre yönetimindeki
toplumsal cinsiyet konuları üzerine
eğitimler
düzenlemiş bulunuyor.
Türkiye'deki kamplarındaki Suriyeli mültecilere yönelik
UNIDO Mesleki Eğitim Programı, mültecilerin, özellikle
de gençlerin ve kadınların geçimini ve sosyal güvenliğini
artırmak, kendilerine serbest meslek becerileri
kazandırmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu programlar
kapsamında şu ana kadar binin üzerinde mülteci kadın
eğitim almış bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği (UNHCR)’nin dünya geleninde ilgi
alanına giren kişi sayısı 65 milyondan fazla olup,
UNHCR’nin dünya genelinde yetki alanındaki
mültecilerin sayısı 21 milyonun üzerindedir. Kadınlar ve
kız çocukları, herhangi bir yerdeki mülteci, ülkesi içinde
yerinden edilmiş ya da vatansız insan nüfusunun yarısını
oluşturuyor. Kadın ve kız çocukları; 2017 yılı Şubat ayı
ortası itibarıyla Türkiye’deki 2,9 milyondan fazla Suriyeli
mülteci ve UNHCR’ye kayıtlı 295.000’den fazla ilgi
alanımıza giren kişinin de yarısını oluşturuyor.
UNHCR’nin yürüttüğü tüm program ve aktiviteler,
kadınlar ve kadınların tek başına aile reisi olduğu
hanelerin de arasında bulunduğu hassas durumdaki
sığınmacı ve mültecilerin özel ihtiyaçlarını göz önünde
bulunduruyor ve öncelik veriyor. UNHCR, Türk
yetkililerini,
ihtiyaçların karşılanması bağlamında,
Türkiye’de mevcut olan yollar ve müdahale
mekanizmalarının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi;
kadınlara hizmet veren güvenli alanların genişletilmesi;
cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet gibi konularda
farkındalık artırmaya yönelik aktivitelerin hayata
geçirilmesi; mülteci kamplarında ve kentsel alanlarda
mülteci ve kadın komitelerinin kurulmasının yanı sıra
Mülteci Erişim Gönüllüleri ağlarının desteklenmesi;
mülteci kadınların gelir kazanmalarına katkıda
bulunmak için eğitimlerin ve Türkçe derslerinin
sağlanması gibi bir dizi odaklı müdahale aracılığıyla
destekliyor. UNHCR, aynı zamanda UNFPA ile birlikte
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AFAD’ın
eşbaşkanlığını yürüttüğü Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete
Dayalı Şiddet çalışma grubunun Sekreteryası işlevini
üstlenmeye devam ediyor. UNHCR’nin ulusal kurumlara
ve sivil topluma sağladığı eğitimler, uluslararası hukuk
çerçevesinde mülteci kadınların haklarına, ev sahibi
ülkelerin bu hakların koruması bağlamındaki
sorumluluklarına ve devletin yasama alanındaki mülteci
kadınların korunmasını güçlendirmek için atılması
gereken adımlara ilişkin bölümler ihtiva ediyor.

Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi
(UNIC) BM kuruluşları, üniversiteler, uluslararası
kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte
toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi için
çalışıyor.

