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DÜNYA K ADINLAR GÜNÜ
Barışçıl Eylemler Platformu olarak, tüm devletleri ve dünya çapındaki ilgili tarafları, özellikle aile içi şiddete odaklanarak, kadına yönelik
toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadelede acil adımlar atmaya
çağırıyoruz. Kadınlara yönelik ayrımcılık ve cinsiyete dayalı şiddetin
ortadan kaldırılması, ancak karar vericilerin konuyu benimsemeleri
ve gündemlerine acil olarak entegre etmeleri halinde gerçekleştirilebilir. COVID-19 salgını ile başlayan karantina sürecinde kadına yönelik şiddettin giderek artması, bu sorunla acil olarak yüzleşilmesini
bir kez daha hatırlatmıştır.

8 Mart
Kadın
Gerçekleri
2020 yılı içinde 300 kadın
erkekler tarafından
öldürüldü.
Geçen yıl, salgının mevcut sorunları derinleştirdiği,
cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddet olaylarını arttırdığı,
kadın ve kız çocuklarının maruz kaldığı eşitsizlikleri
genişlettiği bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. “Ev”,
birçok kadın ve çocuk için korkulu bir yere dönüştü ve
bunun bir an önce sona ermesi gerekmektedir. Türkiye’de kadınların yetkililer tarafından korunmadan
sadece bir sembolik taşıyıcısı olarak öne çıkarılmasıyla
sorun, son yıllarda eşi görülmemiş bir seviyeye ulaştı.
Kadına yönelik şiddetin sürekli bir şekilde cezasız kalması ülkenin acı gerçeğidir. 2020 yılı içinde 300 kadın
erkekler tarafından öldürüldü. 22 kadın ekonomik nedenlerle erkekler tarafından katledilirken, 96 kadın bir
birey olarak kendi hayatıyla ilgili kararlar aldığı almak
istediği için öldürüldü. Yani evlenmek istemediği, ilişkiyi
reddettiği, boşanmayı istediği için. Geçen yıl hayatını
kaybeden 171 kadının ölümü ise şüpheli bulundu.

Kadına Yönelik
Şiddetin Rakamları
01. Şiddet

02. Çocuk Evlilik

10 kadından 4’ü yaşamı boyunca
fiziksel veya cinsel şiddete maruz
kalıyor;

Kadınların % 15’i 18 yaşına gelmeden evlenmeye zorlanıyor; 18
yaşından önce evlenmeye zorlanan kızların % 48’i fiziksel şiddete
maruz kalıyor;

03. Kadınların Çalışması

04. Eğitim

Türkiye’de kadınların % 11’inin
çalışması aileleri tarafından engelleniyor;

Türkiye’nin Güneydoğu’sunda
kızların yaklaşık üçte biri aileleri tarafından okula gitmekten
alıkonuluyor.

05. Yardım

06. İnsan Ticareti

Şiddete maruz kalan kadınların
% 10’undan fazlası yardım için bir
kuruma başvuramıyor;

İnsan ticareti mağdurlarının % 90’ı
kadınlardan oluşuyor.

Kadın Hakları İhlali
Kadın haklarının ihlali, fiziksel ve sözlü şiddetin artışı, kadının sadece ev, çocuk, yemek ve özel alanla
sınırlandırılmasından, şiddetin faillerine dokunulmazlık sağlanmasından, katillere iyi hal indirimi verilmesinden kaynaklanıyor.
Toplumsal cinsiyet konusunda AKP hükümeti ve tartışmasız lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan son derece
tutarsız hareket etmektedir. Avrupa Birliği Reformları kapsamında 2011 yılında, İstanbul Sözleşmesi
olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesini ilk imzalayan ülke Türkiye olmuş ancak bu sözleşme, AKP uygulamaları
yüzünden sadece kağıt üzerinde kalmıştır.
Son dönemde AKP yandaşı isimlerim İstanbul Sözleşmesini hedef alması, sözleşmeden çekilmeye dair
ifadelerin medyada dile getirilmesi, mevcut durumda her daim erkeklerin cinsel, fiziksel ve sözlü şiddetinin hedefinde olan kadın ve çocukları daha da savunmasız bırakmaktadır. Öte yandan AKP hükümeti son yıllarda muhalif olan kadınları hedef haline getirdi. Başta Gülen Cemaati gönüllüsü ve Kürt muhalif kadınlar olmak üzere birçok kadın hapishaneye atıldı. Bu kadınların bazıları doğum yapar yapmaz
lohusalı şekilde gözaltındı. Kürt muhalif ve Gülen Cemaati kadınları Erdoğan, destekçisi olmadıkları için
terörist olmakla suçlandı ve hapishanelerde hem kendileri hem de ziyarete giden kadın yakınları insanlık onuru ayaklar altına alınarak çıplak aramaya maruz kaldılar. Erkek polisler tarafından tecavüzle
tehdit edilirken, başörtülü kadınların üst araması erkek polisler tarafından gerçekleştirildi. Şu an 16 bin
35 kadın AKP politikalarına destek vermediği için hapishanede.
AKP, kendine itaat etmeyen 23 binden fazla eğitimli kadını işinden attı, terör suçlaması ile sosyal
ölüme mahkum etti. 140’tan fazla kadın iktidarın kendilerini ittikleri bu sosyal linçe, dışlanmaya, terör
damgalanmasına, ekonomik özgürlüğünün çalınmasına dayanamayarak hayatını kaybetti. Açıkça ve
doğrudan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın otokratik ve yozlaşmış hükümetini iktidarda tutmak için uyguladıkları zulümlerden, kadın ve çocuk hakları ihlalinden ötürü dolayı kınıyoruz. Gülen Hareketi içinde ve
dışında kadına yönelik barbarca eylemleri bir tür “kötülüğün sıradanlığı” ile onaylayanları kınıyoruz. Birbirimizi korumak ve onurlu hayatlar kurmak için Sessizliği Kırıyoruz! Zulme tabi olmayacağız ve kadına
yönelik şiddeti kaderimiz olarak kabul etmeyeceğiz. Mevcut ve gelecek nesillerin tüm iyiliği için, bundan
vazgeçmeyeceğiz.

#SessizliğiKırıyoruz
#SessizliğeSonVer

#BreakTheSilence

