TBMM'de "Doğu Avrupa ve BDT Ülkelerinde Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Uygulamaları" Konulu Toplantı Yapıldı
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen "Doğu Avrupa ve BDT ülkelerinde Toplumsal Cinsiyet
I Eşitliği Uygulamaları" konulu toplantının son oturumu TBMM'de yapıldı. Birten Gökyay'ın açılışını yaptığı 17
Aralık'taki oturumda, Tokat'ta verilen şehitler adına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanlarından Dr. imren Aykut'un

kadınların 'süper kadın'olmaları beklendiğini ve hem iş hem de aile

başkanlığını yaptığı "Siyasette Kadın" konulu oturumda, Avrupa

yaşamını beraber yürütmeleri beklendiğini vurguladı.

Güvenlik ve işbirliği Teşkilatının Özbekistanlı Danışmanı Dono
Acuner, MHP izmir Milletvekili Dr. Şenol Bal, CHP izmir Milletvekili

Arıtman: "Pozitif Ayrımcılık Uygulamaları
ile Kadın Erkek Eşitliği Sağlanabilir."

Canan Arıtman, CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok, Finlandiya

CHP izmir Milletvekili Canan Arıtman, Türk kadınlarının Dünya'nın

Abdurazakova, Avrupa Kadın Lobisi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Selma

eski Başbakanı Avrupa Parlamentosu Üyesi Anneli Jaateenmaki, AK

ilk kadın partisini kurmuş olduğunu hatırlattı ve o günden bu yana

Parti istanbul Milletvekili Prof. Dr. Edibe Sözen ve AK Parti Gaziantep

fazla bir yol kat edilmediğini söyledi. Arıtman, Atatürk'ün Kadını

Milletvekili Fatma Şahin birer konuşma yaptı.

Cumhuriyetin öznesi yaptığını ve Cumhuriyet Devrimlerinin birer

Talat: "Hedefimiz Yüzde 50"

kadın devrimi olduğunu söyledi. Kadın- erkek eşitliği açısından yasal
bir eşitsizlik yokken, sonuç eşitliğini de sağlamak gerektiğini belirten

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın eşi Oya Talat, hedefin

Arıtman, pozitif ayrımcılık uygulamaları ile eşitliğin sağlanabileceğini

yönetimde kadın erkek eşitliğinin sağlanması olması gerektiğini

belirtti. Kota uygulamalarının da yararlı olacağını belirten Arıtman,

belirterek, bunun için işbirliği çağrısı yaptı. Talat, yönetimde temsil

CHP'nin tüzüğüne kota sistemini yerleştirmiş olduğunu söyledi.

açısından tüm dünyada kadınların kaderinin aynı olduğunu, buna
yönelik göstergelerin iyi olmadığını söyledi. Talat, hedefin yönetim
de kadın erkek eşitliğini sağlamak olduğunu ifade etti. iletişimde
sağlanan ilerlemelerin işbirliğini çok daha mümkün hale getirdiğini
belirten Talat, "işbirliğini çoğaltalım"çağrısında bulundu. KKTC'deki
durum hakkında da bilgi veren Talat, kadınların beklenen düzeyde
temsil edilmediğini ifade etti. Talat,"Yüzde 10'larla başladık. Bugün
yüzde 30'lara geldik. Hedefimiz yüzde 50"diye konuştu.

Abdurazakova: "Temsil Oranları Yeterli
Değil."
Dono Abdurazakova, yaptığı konuşmada, Asya ülkelerinde Kadınların
Politikaya katılımı hakkında bilgi verdi. Tacikistan, Kazakistan,

Bal: "Kadınlar STK'larda ve Sendikalarda Yeterince Etkin Değil"
MHP İzmir Milletvekili Dr. Şenol Bal, 10 Aralık 2009 yılında gerçek
leşen ilk kadın mitinginin hatırlanması açısından da toplantının
önemine işaret etti. Bal, Kadınların karar alma sürecinde ve yöne
timde yer almasının önemini vurguladı ve Atatürk'ün bu konudaki
önemini hatırlattı. Kadınların STK'larda ve sendikalarda yeterince
etkin olmadığını vurgulayan Bal, kadınların hala siyasal hayatta ezik
psikolojisini yenemediğini belirtti. Kadın siyasetçilere farklı bir rol
biçildiğini hatırlatan Bal, bunu hem medya'nın hem de siyasetçilerin
kendi ailelerinin yaptığını söyledi. Bal sözlerini şöyle sürdürdü:" Biz
kadın kimliğimiz değil, insan kimliğimizle siyaset yapıyoruz."

Baytok: "Kadınlar Yeterince Temsil

Özbekistan gibi Asya ülkelerinde kadının parlamentoda temsil

Edilmiyor."

oranlarını da anlatan Abdurazakova, bu oranların yeterli olmadığını

CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok, kadınların siyasete katılımın-

vurguladı. Sovyetlerin, Orta Asya ülkelerindeki yönetimde etkin

daki zorluklara işaret ederek, kadınların sivil toplum kuruluşlarında

olmasının ardından, 1918 yılında kadınların oy verme ve seçilme

da yeterince temsil edilmediğini söyledi.

hakkı kazandığından bahseden Abdurazakova^aynı dönemde kadına
karşı şiddetinde arttığını belirtti. 1989 yılında sistemin değişmesi ile

Sözen: "Kadının İnsan Haklarını

beraber kadınların da yeni roller aradığını hatırlatan Abdurazakova,

S a v u n m a d a n Siyasi Hakları Savunulamaz."

günümüzde kadınların iş hayatına katılımın yüzde 44-47 gibi fazla

AK Parti istanbul Milletvekili Edibe Sözen, kadının insan haklarını sa

oranlarda gözükmesine rağmen, bu katılımın daha çok düşük ücretli

vunmadan siyasi haklarının savunulamayacağını dile getirdi. Konuya

ve resmi olmayan işlerde olduğunu söyledi.

ilişkin çıkarılan yasaların uygulamada sonuç doğurmasının önemine
işaret eden Sözen, kadın duyarlılığı ile bakmanın yaşanan sorunların

Acuner:"Türkiye'de Kadınların Süper Kadın Olmaları Bekleniyor"

çözümünde önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Avrupa Kadın Lobisi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Selma Acuner de yaptığı
konuşmada, kadınların siyasete katılımı ile ilgili mevcut durum hak
kında bilgi verdi. Kadınların siyasete katılımı konusunda Türkiye'nin
Avrupa sıralamasında hala en son sırada yer aldığını hatırlatan
Acuner, AB ilerleme Raporu ve BM insanı Gelişme Endeksine göre de
en son sıralarda olduğumuzu belirtti. Aile içinde eşitliğin, siyasal ha
yatta eşitlik açısından önemli olduğuna işaret eder Acuner, Türkiye'de

Şahin: "Bir Cam Tavan Var, Onu Kırmamız
Lazım."
AK Parti Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin, her alandaki karar me
kanizmalarında kadının bulunmadığını belirterek,"Bir cam tavan var,
onu kırmamız lazım" diye konuştu. Şahin, parti farkı gözetilmeksizin
işbirliği yapılması gerektiğini ifade etti.
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