
Bu yılın Dünya Kadınlar Gününü idrak etmeye hazırlanırken kadınların

eşitliği her zamankinden daha önemli bir konu haline gelmiş

durumda. Geçtiğimiz yıl neredeyse tüm dünyada kadın ve kızların

haklarında ve cinsiyet eşitliğinde gerileme gözlemledik. Sürdürülebilir

kalkınma ve evrensel barış gibi küresel hedeflerimize ulaşmak

istiyorsak bütün bir insanlık ailesi olarak bir araya gelmek ve

kadınların dünya çapında başa çıkmak zorunda kaldıkları sorun ve

zulümlerle başa çıkmak zorundayız. 

Covid-19 Krizi zaten daha önceden var olan cinsiyet tabanlı ayrımcılık

ve şiddeti artırmış idi. Dünya henüz krizi takip eden ekonomik buhran

ve çalışma hayatı uygulamalarındaki değişikliklerin kadın haklarına

yaptıkları olumsuz etkiyi aşmış değil. 

Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesi ülkede kadın hak ve

özgürlüklerine ölümcül bir darbe indirdi. Kadınlar evde kalmaya

zorlanıyor ve eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşımları kısıtlanıyor.

Rejim değişiminden bu yana kadınların yüzde 16’sı çalışma hayatının

dışına itildiler. Taliban rejiminin serbest bıraktığı eski tutukluların adeta

insan avına çıktıkları bir atmosferde kadın hukukçuların durumu

özellikle endişe verici. Bu kadınlarla dayanışma içinde olmak ve

haklarının korunması ve gözetilmesi çağrısında bulunmak hepimizin

üzerine bir vazifedir.

İran’da “örtüyü kaldır” ülke kadınlarının karşı karşıya oldukları

sistematik baskının boyutlarını ortaya serdi. İran rejimi özgürlüklerini

kısıtlayan baskıcı yasalar aleyhine konuşan pekçok kızın ölümünden

sorumludur. Gösterilerin başlangıcından bu yana neredeyse 1000

genç kız zehirli gazlarla zehirlenmiştir ve bunun kızların okullarına ve

kamusal alana ulaşımını kısıtlamaya yönelik bilinçli bir eylem olduğu

düşünülmektedir. İran hükümetinin kadın ve kızların haklarına saygı

duymasını ve bu saldırganlığa derhal son vermesini talep etmek

durumundayız.
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Türk hükümetinin insan hakları karnesi halihazırda tarihinin en düşük

seviyesinde ve bir demokratik ülkede kabul edilebilir seviyenin çok

altında bulunuyor. Resmi rakamları 2015-2021 döneminde 97,721

kadının Türkiye’nin terörle mücadele yasaları çerçevesinde

yargılandıklarını ve bunların 24,945’inin hapis cezası aldıklarını

gösteriyor. Türkiye’nin terörle mücadele yasalarını ülkedeki

muhalefeti sindirmek için kullandığına dair güvenilir raporlar

bulunuyor. Türkiye’nin hapishaneleri istiap haddinden fazla tutuklu

barındırmaktadır ve kadın tutuklular cinsel taciz, çıplak arama ve

psikolojik işkence de dahil bir dizi gayr-i insani muameleye maruz

kalmaktadırlar. Türkiye’nin İstanbul Konvansiyonu’ndan geri çekilmesi

de kadına karşı suçların cezasız kalmasını teşvik etmektedir. Sadece

2022 yılı içinde 334 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür ve bu

olayların ancak çok az bir kısmı aydınlatılabilmiştir. 

Türkiye ve Suriye’deki son depremler doğal ve insan yapımı

felaketlerin gerçek mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu

tekrar gösterdi. Rejimin sivil inisiyatiflerin rehabilitasyon çabasına

katılmasını ve bağımsız denetçi rolünü oynamasını engellediğine dair

işaretler var. Sosyal medyaya ulaşım pek çok bölgede kısıtlanmış

durumda. Halihazırda otoriter olan bir rejim katılım ve iletişimi

kısıtlamaya başladığında endişelenmek için yeterine sebep vardır.

Uluslararası camia Türk hükümetine deprem mağduru toplumların

kadın ve kızlarının hayatlarını yeniden inşa için ihtiyaç duyacakları

destek ve imkanları sağlaması konusunda baskı yapmalıdır. 

Ukrayna’da devam edegelen çatışma kadınlar üzerine hassaten yıkıcı

bir etki yapmış durumda. BM Mülteci Ajansı’nın rakamlarına göre

yerlerinden olan 8.3 milyon Ukraynalının yüzde 80’i kadın ve

kızlardan oluşuyor. Bu kadınlar şiddet ve cinsel taciz mağdurları

oldukları gibi savaşın sonuçlarının en ağırlarını da göğüslemek

zorunda da bırakılıyorlar. Ukraynalı kadınları desteklemek ve

seslerinin duyulduğundan emin olmak için elimizden gelen her şeyi

yapmalıyız.
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Göç konusunda batılı kısıtlamaların kadınlar üzerinde yaptığı etkiyi de

unutmamalıyız. Pek çok kadın daha iyi bir yaşam arayışıyla evlerini

ve ailelerini arkada bırakmak zorunda kalıyorlar. Ancak arayışları yeni

ülkelerinde daha fazla ayrımcılık ve zorluklarla karşılaşarak

sonlanıyor. Göç yolunda felaket hikayeleri gazetelerin manşetlerine

düştüğünde bunlar erkekler hakkında bile olsa her zaman bu

hikayelerin sonuçlarına katlanmak zorunda olan, sesleri duyulmayan

ve bir yardım eli uzatılmayan sessiz kadınlar ve kızlar bulunur.

Hükümetleri bu kadınları desteklemek için daha fazla gayret

göstermeye ve hayata tutunabilmek için ihtiyaç duydukları kaynakları

sağlamaya çağırıyoruz. 

Kadınlar ve kızlar yeni teknolojilerdeki gelişmelerden faydalanma

konusunda da geride kalıyorlar. Dijital uçurum kadınlar için erkekler

için olduğundan çok daha geniş ve kadınları yeni sanal şiddet ve taciz

formlarının da mağdurları oluyorlar. Yeni teknolojilerinin önce-insan-

hakları yaklaşımını benimsemeleri ve platformlarında kadın ve kızların

korunmalarını öncelemeleri hayati önemi haizdir. 

Son olarak, bu yılın Dünya Kadınlar Gününü kutlarken kadınların

eşitlik talebinin bir imtiyaz talebi değil, bir temel insan hakkı olduğunu

hatırlayalım. Cinsiyet temelli şiddeti tümden bitirmediğimiz müddetçe

cinsiyet eşitliğini sağlayamayacağımızı unutmayalım. Nihayet,

nüfusunun yarısı geride bırakılmış bir toplumun potansiyelini tam

olarak hayata geçiremeyeceğini bilelim. 

Hep birlikte bütün hükümetlerden ve diğer kurumlardan dünya

kadınlarının yüz yüze oldukları sorunlar ve adaletsizliklerle mücadele

etmelerini talep etmeliyiz. Ancak bunu yaparsak herkes için daha adil

ve hakkaniyetli bir dünya inşa edebiliriz. 
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