• "Halk

oylamasında

kabul edilen anayasa
değişiklikleriyle

kadın-erkek

eşitliğinin sağlanması için
uygulanacak özel önlemler,
anayasal bir zemine
kavuşmuştur. Böylece,
ülkemiz tarafından
uygulanmakta

zaten

olan özel

önlemlerin, eğitim, istihdam,

Mevzuat Değişikliğinin
Uygulamaya Yansıtılması
Gereğine Dikkat Çekildi

başka konu, kadınların rolleri ve

sağlık, siyasal ve kamusal

sorumluluklarına ilişkin ayrımcı

yaşama katılım gibi

yaklaşım ve kalıp yargılarla

kadınların yeterince

mücadelenin kesintisiz sürdürülmesi

edilemedikleri

Kavaf, komitenin, özellikle mevzuat

gerektiğidir. Komite, erken yaşta ve

değişikliklerinin uygulamaya

zorla evlilikler gibi zararlı geleneksel

daha yoğun olarak

yansıtılmasında ek önlemlere,

uygulamaların varlığı konusunda da

uygulanması

farkındalık artırma çalışmalarına,

endişelerini dile getirdi. Komitenin

kamu çalışanlarının duyarlılığını

nihai yorumları incelendiğinde, genel

artırmaya yönelik faaliyetlere ağırlık

olarak mevzuatımızda kadına yönelik

verilmesi gerektiğini belirttiğini

ayrımcılık içerebilecek hükümlerin

aktardı. Kavaf, bu tespit ve tavsiyelerin,

gözden geçirilmesi tavsiyesinde

ülke olarak kadın-erkek eşitliğinin

bulunduğu da görülmektedir.

gerçekleştirilmesinde kendilerinin
öncelikleriyle de örtüştüğünü bildirdi.

C E D A W Komitesi, çalışma biçiminde

mümkün

olacaktır"

• Kavaf, Kadının
Genel

koordinasyonu

birtakım yeniliklere gitmiş ve

çerçevesinde

dönemsel raporlardan ayrı olarak taraf

sözleşmenin 1 ve 2. maddelerine uygun

devletlerden bir veya birkaç konuda

hükümlerinin

olarak kadına yönelik ayrımcılığın açık

ara dönem raporları talep etmeye

kurum ve

bir tanımının anayasa ya da diğer bir

başlamıştır. Bu çerçevede başörtüsünün

sorumluluklar

kanunda yapılmamasını eksiklik olarak

kadınların toplumsal yaşama katılımı

gördüğünü, Türkiye'ye bu yönde bir

üzerindeki etkileri ve kadına yönelik

çalışma yapılmasını tavsiye ettiğini

şiddet konusunda yapılan çalışmalar

ayrımcılıkla

belirtti. Kavaf, şunları kaydetti:

hakkında ülkemizin 2 yıl içinde yazılı

devletin

alanlarında ülkemiz tarafından

bilgi sunması talep edilmiştir."

CEDAW
tüm kamu

kuruluşlarına
yüklediğini,

özellikle kadına yönelik
mücadelenin

sorumluluğunda

bulunduğunu vurguladı.

Kavaf, Kadının Statüsü Genel

uygulanan özel önlem

Müdürlüğünün koordinasyonu

uygulamalarının, özellikle kadınların

çerçevesinde C E D A W hükümlerinin

yeterince temsil edilmediği alanlarda

tüm kamu kurum ve kuruluşlarına

yaygınlaştırılarak sürdürülmesi ve

sorumluluklar yüklediğini, özellikle

kadınların ilerlemesi için ihtiyaç

kadına yönelik ayrımcılıkla

duyulan kaynakların artırılması

mücadelenin devletin

gerektiğine dikkat çekmektedir.

bulunduğunu vurguladı. 6. Ülke

sorumluluğunda

Halkoylamasmda kabul edilen

Raporuna ilişkin nihai yorumların,

anayasa değişiklikleriyle kadın-erkek

Türkiye'nin CEDAW'in gereklerinin

eşitliğinin sağlanması için uygulanacak

yerine getirilmesi konusunda

özel önlemler, anayasal bir zemine

giderek daha başarılı bir profil ortaya

kavuşmuştur. Böylece, ülkemiz

koyduğunu yansıtan tespitler içerdiğini

tarafından zaten uygulanmakta olan

belirten Kavaf, "Ancak yapılan yasal ve

özel önlemlerin, eğitim, istihdam,

kurumsal düzenlemeler ile uygulamaya

sağlık, siyasal ve kamusal yaşama

yönelik çalışmaların sonucunda önemli

katılım gibi kadınların yeterince temsil

mesafeler kaydedilmiş olmasına

edilemedikleri alanlarda daha yoğun

rağmen uygulamada hâlen bazı

olarak uygulanması mümkün olacaktır.

aksamaların olduğu da bir gerçektir"

Komitenin dikkat çektiği bir

Statüsü

Müdürlüğünün

Bakan Kavaf, C E D A W Komitesinin,

"Komite, eğitim ve istihdam

temsil

alanlarda

diye konuştu.

Haber

