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2020’de Kadın Hakları
Mücadelesinde
Neler Gündemde?
FRANÇOISE GIRARD
Uluslararası Kadın Sağlığı (IWHC) Koalisyonu Başkanı
Project Syndicate

Marjinal grupları korumak için sosyal
değişim sağlamak, hiçbir zaman zayıf rakipler
karşısında elde edilen çabuk bir zafer değildir.
Ama feministlerin tekrar tekrar kanıtladığı gibi,
uzun vadeli çabayla, bir zamanlar imkânsız
görünen değişimler sonradan kaçınılmaz
hale gelebilir.
ABD Cumhuriyetçilerinin kadınların kürtaj hakkını sağlayan, 1973’ten beri geçerli olan Roe v. Wade kararını tersine
çevirme çabalarından, Polonya’nın acil doğum kontrolüne getirdiği artan kısıtlamalara ve Brezilya’nın cinsel sağlık eğitimini sınırlandırmasına kadar, kadınlar için zor bir
zamanda yaşıyoruz. Ama küresel feminist hareket geçen
yıllar boyunca bir şey kanıtladıysa o da marjinal grupların
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haklarını korumak için zorlu karşıtlıkları aşabileceğidir.

ABD desteğini engelleyen, kadınlar için ölümcül hükmü

2020’de, bunu yine yapacaklardır.

geri getirdi.

Kayda değer bir zorluk var. Otoriterliğin kaçınılmaz bir
sonucu olan etnik milliyetçilik ve birçok ülkede (özellikle

Yorucu ve zahmetli bir mücadele

Brezilya, Macaristan, Hindistan, Türkiye ve ABD’de) siya-

Ama ben Uluslararası Kadın Sağlığı Koalisyonunun başkanı

setçiler tarafından benimsenen yabancı düşmanlığı, gerici

ve uzun yıllardır kadın haklarını savunan bir avukat olarak

toplumsal cinsiyet normlarının devamını sağlıyor.

feminist hareketinin neler yapabileceğini ilk elden biliyo-

Brezilya’nın Jair Bolsonaro’su, Macaristan’ın Victor
Orbán’ı ve Hindistan’ın Narendra Modi’si gibi “güçlü” lider-

rum. Arjantin feministlerinin aşırı kısıtlayıcı kürtaj yasalarına karşı olan mücadelesini hatırlayın.

lere göre, kadınlar eş ve anne olmak için doğarlar; mülte-

Yirmi yıl önce, Birleşmiş Milletler’de Arjantinli diplomat-

ciler ve ırksal, dini ve etnik azınlıklar tehlikeli ve aşağılıktır

lar cinsel sağlık veya üreme haklarını tanımayı bile redde-

ve LGBTQI+ kişiler tutuklanmayı, sürgün edilmeyi, hatta

derdi. Ama 2005’te Arjantin feministleri Yasal, Güvenli ve

ölümü hak etmektedir. Bu liderler, fikirlerini paylaşan kişi-

Bedava Kürtaj için Ulusal Kampanyalarıyla güçlü rakiplere

leri ırksal veya diğer azınlıklara, mültecilere, kadınlara ve

karşı yorucu ve zahmetli bir mücadele başlattılar.

diğer marjinal gruplara karşı ayrımcılığa ve sert saldırılara
cesaretlendiriyor.

2018’de yüz binlerce eylemci, Senato’dan kürtajı yasallaştıran kararı geçirmesini talep etmek için (bugün kürtaj hakkı

Kürtajı ve doğum kontrolünü kısıtlamak ve LGBTQI+ ki-

için küresel mücadelenin sembolü haline gelmiş olan) yeşil

şilerin korunmasını kaldırmak gibi önlemlerle, bu liderler

eşarpları takarak sokaklara çıktı. Birkaç on yıl önce imkânsız

insanların bedenlerini, cinselliklerini ve üremelerini kont-

görünecek kadar az bir farkla kaybettiler. Ama direnmeye

rol etmeyi ve zamanını doldurmuş inançlarını reddedenle-

devam ettiler. Geçen ay Arjantin’in kürtajı yasallaştırmaya

ri cezalandırmayı amaçlıyor. Örneğin ABD Başkanı Donald

söz veren yeni bir başkanı oldu, Alberto Fernández.

Trump, Beyaz Saray’a girer girmez kürtaj bakımı sağlayan,

Marjinal grupları korumak için sosyal değişim yarat-

buna atıfta bulunan veya savunan uluslararası kuruluşlara

mak hiçbir zaman kolay bir süreç olmamıştır. Zayıf rakipler
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Özellikle ilham verici olan ise dönüşümsel değişim hareketlerini yöneten genç kadın ve non-binary eylemciler.
Örneğin, Emma González ABD’de silah reformu talep ediyor; Bertha Zúñiga, Honduras yerlilerinin arazi haklarını
savunuyor ve Jamie Margolin ile Greta Thunberg önemli
iklim eylemcileri olarak ortaya çıkıyor.
Bu yıl Birleşmiş Milletlerin, kadın haklarını insan hakları olarak tanıyan ve toplumsal cinsiyet adaletini küresel gündeme yerleştiren Pekin Deklarasyonu ve Eylem
Platformunun 25’inci yıldönümü. Bu platformu eylemciler
o tarihten beri anne ölümleri, çocuk evliliği, toplumsal cinsiyet temelli şiddet, politik katılım ve üreme hakları gibi
çeşitli sorunlarda devletlerin taahhütlerini yerine getirmesini sağlamak için kullandı.
Feminist eylemciler bu çalışmayı bu yıl Mayıs ayında
Meksika’da ve Temmuzda da Paris’te toplanacak Pekin+25
karşısındaki çabuk zaferlerden bahsedilemez. Ama feministlerin tekrar tekrar kanıtladığı gibi, uzun vadeli çabayla,
bir zamanlar imkânsız görünen değişimler sonradan kaçınılmaz hale gelebilir.
Sadece geçen yıl içinde bu tarz değişimlerin birçok örneği görüldü. Meksika’daki Oaxaca eyaleti ve Avustralya’nın
Yeni Güney Galler eyaleti kürtajı suç saymayı kesti, Kuzey
İrlanda da öyle. Diğer bazı ülkeler yasalarını liberalleştirerek kadınların güvenli ve yasal kürtaja erişim sağlayabileceği koşulları genişlettiler. Nisanda, Güney Kore’de
Yargıtay ülkenin kürtaj yasasını anayasaya aykırı olduğu
gerekçesiyle iptal etti ve bu yıl içinde suç olmaktan çıkarılmasının yolunu açtı.
2020 de önemli olacak
Kürtajın ötesinde, Avusturya, Ekvador, Kuzey İrlanda ve

Kuşağı Eşitlik Forumunda sürdürecek. Orada, iklim değişimi ve mülteci krizi gibi kesişen büyük sorunlarla ilgili yeni
ve cesur taahhütler talep edecekler.
Birlikte hareket
Bu geniş bakış açısı yaşamsal önem taşıyor. Aslında, feministler diğer ilerici hareketlerle, özellikle de çevresel sürdürülebilirlik, ırksal adalet ve LGBTQI+ hakları için mücadele edenlerle ittifaklarını güçlendirmeliler. Ancak birlikte
hareket ederek ve birbirimize destek olarak beyaz süprematist, heteronormatif, ataerkil ve sömürücü güçlerin üstesinden gelebilir ve daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir
bir dünya yaratabiliriz.
Bu çabaların etkileri vatandaşlar ve politika yapıcılar
tarafından verilecek kararlarla şekillenecek. Kasımdaki
ABD başkanlık seçimi özellikle belirleyici olacak. İyisiyle
kötüsüyle, ABD dünyanın geri kalanının iklim eylemi ve

Tayvan 2019’da aynı cinsiyetten insanların evliliğini yasal-

dış yardımdan diplomasi ve insan haklarına kadar büyük

laştırdı. Dahası, politik gücün şaşırtıcı bir şekilde el değiş-

problemlere nasıl yaklaştığı üzerinde son derece büyük

tirmesiyle Finlandiya, 34 yaşındaki bir kadın olan Sanna

bir etkiye sahip.

Marin’i başbakanlığa getirdi. Ülkeyi yöneten koalisyondaki

Eğer Trump seçimi kaybederse, ABD yeniden olumlu bir

beş partinin de başında kadınlar var ve bunların dördü 40

örnek sergileyebilir, çok yanlı işbirliğini yeniden canlandı-

yaşından genç.

rabilir, sağlık ve insan hakları üzerinde çalışan Birleşmiş

Kadın hakları savunucuları 2020’yi de eşitlik için veri-

Milletler kurumlarına desteğini yenileyebilir, kilit hükümet

len savaşta, kadınlar ve kız çocukları için olduğu kadar

ve adalet makamlarına yeniden insan haklarını ve hukukun

tüm insanlar için önemli bir yıl kılmaya kararlı. Örneğin

egemenliğini destekleyen nitelikli insanların gelmesini

Hindistan’da, Müslümanlara ayrımcılık yapan yeni vatan-

sağlayabilir. Ama ne olursa olsun, bir şey kesin: Feminist

daşlık yasasına karşı olan protestoları kadınlar yönetiyor.

hareket ve onun ilerici dostları pes etmeyecektir.
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BM, Kadın Haklarının
Savunulmasına Yönelik
Altı Temayı Açıkladı
STÉPHANIE FILLION
PassBlue

Stéphanie Fillion, PassBlue sitesindeki
yazısında, Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin
Mayıs ve Temmuz aylarında düzenlenecek iki
“Generation Equality” forumunun altı temel
temasını mercek altına aldı.
Dördüncü Dünya Kadın Konferansının 25’inci yıldönümü etkinlikleri yaklaşırken Birleşmiş Milletler Kadın Birimi
Mayıs ve Temmuz aylarında düzenlenecek iki “Generation
Equality” forumunun altı temel temasını açıkladı. Birçok
kadın örgütü bu temaları olumlu karşılarken, kimileri ise
özellikle bir temaya dair kuşkularını dile getiriyor.
“Generation Equality” Forumu, geçen yıl Haziran ayında
kurulan, Pekin+25’te önemli bir rol oynayacağı açıklanan
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küresel bir sivil toplum oluşumu. Etkinlikler Mart ayında
Birleşmiş Milletler yıllık Kadının Statüsü Komisyonu toplantısıyla başlayacak. Bu toplantıda, Pekin 1995’ten bu yana
kaydedilen ilerlemeler ve aksayan yönler ele alınacak. Bu
açıklamalar yılın ilerleyen dönemlerinde yapılacak iki foruma ve Eylül’deki BM Genel Kuruluna da ışık tutacak.
Yeni “eylem koalisyonunun” temaları şu şekilde: Cinsiyet
temelli şiddet, ekonomik adalet ve haklar, bedensel özgürlük; cinsel haklar ve üreme hakları, iklim adaletine yönelik
feminist eylem, cinsiyet eşitliğine yönelik teknoloji inovasyonu ile feminist hareketler ve liderlik.
üyesi bulunan “Generation Equality” Stratejik Planlama ve
Hedef 2030

Liderlik Grubu tarafından hazırlandı.

Fransa ve Meksika’da düzenlenecek “Generation Equality”

Koalisyonlar ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

forumları Birleşmiş Milletler Kadın Birimi öncülüğünde

doğrultusunda belirlenen BM Eylem On Yılı çağrısının ger-

gerçekleştirilecek. Kadın odaklı gruplar, “müttefik dev-

çekleştirilmesine yönelik bir plan doğrultusunda hareket

letler” ve diğer ortaklar 7-8 Mayıs’ta Mexico City’de, 7-10

edecek.

Temmuz’da Paris’te bir araya gelecek. Amaç New York
Konferansında hazırlanan cinsiyet eşitliğinin sağlanma-

Teknoloji inovasyonu ve kadınlar

sına (özellikle genç kadınlar açısından) yönelik taslağın

Bu yıl ayrıca BM Güvenlik Konseyinin çatışma bölgelerin-

2030 yılına dek netleştirilmesi olacak.

deki kadınların haklarını garanti altına alan; kadınlar, barış

1995’te düzenlenen cinsiyet eşitliği ve kadın hakları

ve güvenlik konulu 1325 sayılı kritik kararının 20’nci yıldö-

konferansı kapsamında hazırlanan Pekin Deklarasyonu ve

nümü. Kadınların barış görüşmelerinde eşit şekilde temsil

Eylem Platformu 189 ülke tarafından kabul edilmişti. O dö-

edilmesini öngören bu kararın kısıtlı bir ilerleme sağlaya-

nem ABD’nin first lady’si olan Hillary Clinton’ın Pekin kon-

bilmesi birçok kadın grubunda hayal kırıklığı yaratmıştı.

feransı sırasında söylediği “İnsan hakları kadın haklarıdır,
kadın hakları insan haklarıdır” sözü akıllara kazınmıştı.
Kimi alanlarda kaydedilen ilerlemelere rağmen, bu cesur deklarasyon sonrası hiçbir ülke cinsiyet eşitliğine ula-

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından seçilen temalar arasında geleneksel konular olduğu gibi, günümüz gerçekliğini yansıtan teknoloji inovasyonu gibi konular da var.
Birleşmiş

Milletler

Kadın

Birimi

yetkilisi

Pellax,

şamadı. ABD gibi kimi ülkelerde milliyetçiliğin ve popüliz-

PassBlue’ya yaptığı açıklamada “Teknoloji kadınların ve

min yükselişte olduğu mevcut politik ortamda, kadınların

kız çocuklarının yaşamlarını geliştirme potansiyeli taşıyor”

tüm haklarının verilmesine yönelik girişimler, devletin en

diyor. “Cinsiyet eşitliğini etkileme şekilleri, teknolojinin

üst kademelerinin direnişiyle karşılaşıyor.

durdurulamaz bir güç değil, doğru müdahaleler ve doğ-

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi direktörü Phumzile

ru araçlar sayesinde sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesini

Mlambo-Ngcuka’nın stratejik planlama danışmanı Julien

sağlayabilecek bir etken olduğunu gösteriyor. Teknolojik

Pellaux “Eylem koalisyonu temaları, ihtiyaçların, hazırlık

gelişim ve inovasyon amacıyla gerçekleştirilecek müda-

düzeyinin ve eylem koalisyonunun beş yıl içinde oyunun

haleler ve yatırımlar, teknolojinin cinsiyet eşitliğine hizmet

kurallarını değiştirecek sonuçlara ulaşma becerisinin ana-

etmesini sağlamalı.”

litik şekilde gözden geçirilmesi sonucunda ortaya çıktı”
diyor.

Bedensel Özgürlük

Her bir koalisyon BM üyesi ülkeler, kadın hareketi örgüt-

Açıklanan temalara yönelik tepkilerin tamamı övgü dolu

leri, sivil toplum örgütleri, şirketler ve kimi BM ajansların-

değil. Dünyanın dört bir yanındaki kimi kadın grupları, fa-

dan oluşan ortak gruplar tarafından yönetiliyor. Bu tema-

hişeliğin suç olmaktan çıkarılmasını savunan batılı organi-

lar Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından kurulan, 52

zasyonların etkisiyle şekillendiğini savundukları temaların
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belirlenme sürecinden ve ortaya çıkan sonuçtan memnun

etkileyeceği kaygısı taşıyan 1400 birey ve organizasyon

değil.

tarafından imzalanan bir mektup üzerine yapmıştı. Bu

PassBlue Ekim ayında yayınladığı haberde Birleşmiş

tartışmalar “Generation Equality” forumları ve Kadının

Milletler Kadın Biriminin feministlerin seks işçiliğinin suç

Statüsü Komisyonu toplantılarında da devam etti. Geçen

olmaktan çıkarılması mücadelesi karşısında tarafsız kala-

hafta açıklanan temalar da, BM Kadın Biriminin tarafsızlığı-

cağını açıklamıştı. O dönemde Birleşmiş Milletler Kadın Bi-

na dair tartışmaları sürmesine yol açtı.

rimi Başkanı Mlambo-Ngcuka, “tüm seks işçilerinin bu işi

Fahişeliğin/seks işçiliğinin yasallaşmasına karşı çı-

sürdürme hakkını tanıdığını ve diğer çalışanların sahip ol-

kan New York Merkezli Kadın Kaçakçılığıyla Mücadele

dukları haklardan yararlanması gerektiğini” bildiren 2013

Koalisyonu direktörü Taina Bien-Aimé, temalarda yer alan

tarihli bildirinin yürürlükten kalktığını açıklamıştı.

“bedensel bütünlük” ifadesine itiraz ediyor. Bien-Aimé, bu

Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin 2020 etkinliklerinde

ifadenin BM Kadın Biriminin yaşanan tartışmalarda taraf ol-

polemikleri önleme amacıyla aldığı tahmin edilen tarafsız-

duğunu gösterdiğini savunuyor. Eski bir Wall Street avuka-

lık kararı, fahişeliğin suç olmaktan çıkarılmasını savunan

tı olan Bien-Aimé aynı zamanda Equality Now’ın kurucusu.

kesimler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Bien-Aimé, PassBlue’ya yaptığı açıklamada, “Cinsel sağ-

Mlambo-Ngcuka yaptığı açıklamada, “Fahişelik/seks

lık ve üreme sağlığı ve haklarına saygı kadınların temel

işçiliği konusundaki farklı yaklaşımların ve kaygıların far-

sağlık ve eşitlik haklarının kilit noktası olmakla birlikte, akıl

kındayız” demişti. “Birleşmiş Milletler Kadın Birimi bu ko-

almaz bir şekilde milyar dolarlık küresel seks ticaretini ya-

nuda tarafsız kalmayı seçti. Dolayısıyla fahişeliğin/seks iş-

sallaştırma ve fahişeliği bir meslek olarak tanımlama giri-

çiliğinin suç olması/yasallaşması konusunda bir pozisyon

şimlerinin bir aracı haline geldi” diyor.

almayacağız.”

BM Kadın Biriminden Pellaux ise temalarda kullanılan
ifadelerin, şu an itibariyle koalisyon liderlerinin beklenti-

Beden bütünlüğü tartışması

lerini yansıttığını ve Eylem Koalisyonu taslaklarının hazır-

Mlambo-Ngcuka bu açıklamayı, Birleşmiş Milletler Kadın

lanması sırasında daha da rafine edileceklerini söylüyor

Biriminin, seksin alınıp satılmasının suç olmaktan çıkarıl-

ve “bedensel bütünlük, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve

masını savunan sivil toplum örgütlerine verdiği desteğin,

hakları” ifadesinin de rafine edilmesi gereken ifadeler ara-

ileride kadınların eşitliği ve haklarına yönelik tartışmaları

sında yer aldığını belirtiyor.
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“Generation Equality”
İçin Neler Yapabilirsiniz?
Liberyalı kadınların seks grevinden İzlandalı kadınların ekonomik eşitlik için giriştikleri “Kadınların Boş Günü” grevine
ve küresel etki doğuran #MeToo hareketine kadar pek çok
eylem, bize değişimin kolektif aktivizm yoluyla olacağını öğretti. Bununla birlikte değişim, yalnızca böyle büyük anlar,
yasalar üzerinde kazanılmış zaferler ve uluslararası anlaşmalarla ilgili değildir. Günlük konuşma, düşünme ve davranış
biçimimiz de bir dalga etkisi yaratabilir. Yeni bir on yıla girerken, bu basit yaklaşımlarla siz de cinsiyet eşitliği için başlattığımız “Generation Equality” kampanyasına katılabilirsiniz.

1

Bakım yükünü paylaş
Bugün kadınlar erkeklerden üç kat daha fazla ev işi
yapıyor. Bu da kadının kariyerini ilerletmek, daha

fazla para kazanmak ve boş zaman aktivitelerinin tadını çıkarmak için harcayacağı zamanı ve enerjiyi tüketiyor. Bunu
değiştirmek için bakım ihtiyaçlarını ve ev içi sorumlulukları adil şekilde paylaşın.
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• Bakım sorumluluklarını paylaşırken güçlü yönlerinizi
belirleyin.
• Ev işlerini bir liste hazırlayarak düzenleyin.
• Cinsiyet ayırmaksızın çocukları; masa kurmak, yemek
hazırlamak gibi ev işlerine yardım etmeye teşvik edin.
• Partneriniz tam zamanlı olarak evde çalışıyorsa emeğinin değerini görün ve hakkını teslim edin.

2

Cinsiyetçilik ve tacize karşı sesinizi yükseltin
Cinsiyetçilik ve taciz karşısında sesinizi yükselterek
statükoyu bozun. İşe, uygunsuz davranışları saygılı

şekilde dile getirerek başlayın. Açık diyalog yoluyla “kadın
yerini bilmeli” veya “duygusal olmayı bırak” gibi cinsiyetçi söylemlere meydan okuyun. Bu konulara ilgi gösterip
araştırın ki “ücret eşitsizliği efsaneden ibaret” gibi yanlış-

iyileştirmenin yollarından biri hem biyolojik hem de evlat

lara gerçeklerle karşılık verebilin. Tacize tanıklık ederse-

edinmiş ebeveynlere ücretli izin sunan politikalar için bas-

niz bunu dile getirin ve bir adım atın. Eğer bunu yapmaya

kı oluşturmaktır. Babaları da, bakımda aktif rol üstlenmesi

korkuyorsanız çevrenizden yardım isteyin. Tacize uğramış

için ebeveyn izni almaya teşvik etmek önemlidir. Ayrıca iş

kişileri dinlemek için zaman ayırın ve onlara, nasıl destek

gücüne yeniden katılmaya hazır olan kadınlara, kaçırdık-

olabileceğinizi sorun.

larını yakalayabilmesi için eğitim programı hazırlanabilir.
Anneler için profesyonel yaşamı kolaylaştırmak adına

3

İkili sistemi reddedin

işyerinizden; emzirme odası, anne sütü için buzdolabı, es-

“Erkek” ve “kadın”, “eril” ve “dişil” gibi terimler; in-

nek çalışma saatleri, kaliteli ve uygun fiyatlı çocuk bakım

terseksler gibi bu ikili kategorilere girmeyen birey-

hizmeti gibi olanaklar talep edin.

leri kapsamaz. Farklı cinsiyet kimlikleri tarih boyunca her
kültürde var olmuştur. Tüm dünyada korkunç bir şiddet ve
ayrımcılıkla karşı karşıya olan interseks, queer, transgender gibi, ikili cinsiyet kalıpları dışında kalan kişilerin hakları
cinsiyet eşitliğinin doğal bir parçasıdır.

5

Siyasi haklarınızı kullanın
Kadınlar, özellikle yüksek siyasi pozisyonlarda yetersiz şekilde temsil ediliyor. 2020 itibariyle dünya

genelinde meclislerde ortalama yüzde 25 oranında kadın

Günlük dile yerleşmiş toplumsal cinsiyet kalıplarını kır-

yer alıyor. Liderlerin ise sadece yüzde 7’si kadın… Fark ya-

mak için “erkek ve kadın”, “bay ve bayan”, “oğlan ve kız”

ratmak için kadınlara oy verin. Seçimlerle ilgilenin, güçlü

gibi ikili cinsiyet ifadeleri yerine “kişi”, “çocuk”, “hepimiz”

kadın adayları destekleyin. Mutlaka sandığa gidin, ailenizi

gibi cinsiyet ayrımı gözetmeyen ifadeler kullanın. Bu kü-

ve arkadaşlarınızı da oy kullanması için teşvik edin. Tercih

çük değişiklikler, kültürel cinsiyet algısını değiştirmede

ettiğiniz adayın tanıtım kampanyasına destek vermek için

büyük yol almamızı sağlar.

zaman ayırın. Daha fazlasını yapmak istiyorsanız siyasete
girin, kendi kampanyanızı başlatın.

4

Eşit bir iş kültürü talep edin
Kadınlar iş yaşamında pek çok ayrımcı uygulamayla
karşı karşıya. İş yerinizde liderlikte ve yönetim kurul-

larında kadınların eşit temsili, eşit işe eşit ücret, cinsiyet

6

Sorumlu şekilde alışveriş yapın
Şampuan mı alacaksınız ya da bir kot pantolon? Ne
alırsanız alın, alışveriş yaparken bunun çevre ve do-

eşitliği konusunda eğitim gibi eşitlik kültürünü besleyen

layısıyla da kadınlar üzerindeki etkisini düşünün… Kadınlar,

taleplerde bulunun.

iklim değişikliğinin sonuçlarından daha fazla etkilenmek-

Kadınlar çoğu zaman bir aile kurabilmek için kariyerinde

tedir. İklim kaynaklı felaketler, var olan cinsiyet eşitsizli-

önemli fedakârlıklarda bulunmak zorunda kalıyor. Şartları

ğini daha da kötüleştiriyor; kadın ve kız çocuklarına daha
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yüksek şiddet, yetersiz beslenme ve benzeri şeyler olarak

egemenliği sürüyor ve popüler ürünler genellikle kadınları

geri dönüyor.

tek boyutlu karakterler veya seks objesi gibi gösteriyor ya

Bu etkileri hafifletebilmek elinizde:

da hiç göstermiyor. 11 ülkenin popüler filmleri üzerine ya-

• Çevre dostu ürünler ve ikinci el kıyafetler alın.

pılan bir çalışma, bu filmlerin sadece yüzde 23’ünde bir

• Tek kullanımlık plastik ambalajlı ürünleri almaktan

kadın kahraman olduğunu gösterdi. Bu oran, film yapımcı-

kaçının.

larının yüzde 21’inin kadın olduğu düşünüldüğünde daha

• Kıyafetlerinizi ve diğer eşyalarınızı geri ve ileri dönüş-

da anlamlı hale geliyor.

türün ya da bağışlayın.
• Çevrenizi

de

bunları

yapmaya

teşvik

edin.

Arkadaşlarınıza hızlı modanın ve mega mağazaların artık dünde kaldığını, bugünün sürdürülebilir ürünlerin
günü olduğu anlatın.

8

Kız çocuklarına kendi değerini öğretin
Dünya genelinde kız çocukları toplumdaki yeri, değeri ve rolü hakkında “bağımlı”, “savunmasız”, “aciz”

gibi içselleştirilmiş inançlarla büyüyor. Bu inançlara göre
hareket etmeleri söyleniyor; bu da toplumsal cinsiyet ka-

7

Feminist kitaplara, filmlere vs. yönelin

lıplarını güçlendiriyor ve kız çocuklarının tam potansiyelini

Bir dahaki sefere kitapçı gezerken ya da izlemek için

gerçekleştirmesini engelliyor.

film seçerken kadınlar tarafından ya da kadınlar için

Bu tür inanışlardan kurtulmak zor… Bu yüzden kız ço-

üretilmiş olanlara yönelin. Filmler, kitaplar, gazeteler, pod-

cuklarına en baştan güçlü ve yetenekli olduklarını ve er-

cast’ler ve diğer popüler şeyler kültürel toplumsal cinsiyet

keklerle aynı saygıyı hak ettiklerini öğretin. Fiziksel görü-

algısı üzerinde kalıcı etkiye sahip. Bunlar, kadın hikâyele-

nüşten çok daha fazlasına sahip olduklarını anlatın; onları

rini ve kadın bakış açısını paylaşmak için önemli bir plat-

zekâları, güçleri ve bunun gibi daha pek çok başka özellik-

form sunuyor. Film ve yayıncılık sektöründe yoğun erkek

leri için övün.
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Kız çocuklarını konuşmaya ve kendini ifade etmeye teşvik edin. Onları caydıracak değil cesaretlendirecek bir dil

kampanya ya da o konu üzerine çalışan bir grup bulamadınız. O zaman siz başlatın, ilk adımı siz atın.

kullanın. Düşüncelerini sorun, konuşmalarını dikkatle dinleyin; düşüncelerinin önemli olduğunu gösterin. Çocukları
cinsiyet ayrımı içermeyen oyuncak, kitap ve filmlere
yönlendirin.

!1

Güzellik standartlarıyla savaşın
Güzellik standartları, dönem dönem değişse de, her zaman dar ve gerçeklikten uzak bir

kadın imajı çizer. Kadından, erkeğe oranla, görünüşü için

“Adam olmak” lafıyla mücadele edin

çok daha fazla zaman, enerji ve para ayırması beklenir. Bu

“Adam olmak”, “erkek adam ağlamaz”, “erkek gibi

çifte standart, kadın bedeninin kadının kendine değil ka-

erkek olmak” gibi geleneksel erkekliği yücelten laf-

muya ait olmasına, kamu tüketimine açık bir nesneye dö-

lar, erkeklerin çocukluktan itibaren duygularını açıkça ifa-

nüşmesine yol açar. Gerçeklikten uzak fiziksel idealler de

de edebilmelerine engel olur.

ciddi zihinsel ve fiziksel zararların doğmasına neden olur.

9

Tüm ilişkilerinizde kırılganlık, hassasiyet, ilgi gösterme

Reklam endüstrisi bu ideallerle ve bunun yarattığı güven-

gibi geleneksel erkek rolleri olarak görülmeyen özellikleri

sizliklerle satışları yönlendirir. Bu yaklaşımla, reklamların-

ve davranışları destekleyin. Erkeklere ve erkek çocuklarına

da çeşitliliğe önem veren şirketleri destekleyerek müca-

rahatlıkla duygularını ifade edebileceği bir ortam sunun,

dele edebilirsiniz.

paylaşım fırsatı yaratın. Dalga geçmeyin ya da duygularını
yok saymayın, böyle yapanları uyarın.

Güzellikle ilgili düşüncelerinizi gözden geçirin. İşe aynadan başlayın; kendi görünüşünüzle ilgili fikirlerinizi ve
konuşmalarınızı düşünün… Bir daha kendinizi, bir yerinizi

!0

Bir davaya baş koyun

eleştirirken yakaladığınızda tutumunuzu değiştirin ve iltifat

Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili sizin için

edin. Boy, kilo, beceri veya renk önemli değildir; tüm be-

önemli olan bir konu belirleyin ve bu konu üze-

denler eşit derecede değerlidir ve saygı görmeyi hak eder.

rine çalışan bir grup ya da kampanya bulun. Henüz katılmadıysanız BM Kadın Biriminin sizin gibi aktivistleri bir araya getiren “Generation Equality” kampanyasına katılabilir
ve mesajlarınızı bu kampanya üzerinden paylaşabilirsiniz.
BM Kadın Birimine vereceğiniz destek şiddet döngüsünü

!2

Tercihlere saygı duyun
Her insanın kendi bedeni, esenliği, ailesi ve geleceği hakkında karar verme hakkı vardır. Eğer

birinin seçimi sizi rahatsız ediyorsa kendinize bunun ne-

kırabilir, şiddete uğramış ve hayatta kalmış kadınlara yar-

denini sorun. Önyargılarınızı gözden geçirin, o kişinin ya-

dım edebilir, kadınların ekonomiye katılımına ve eşit hak

şamını sizden farklı yapan koşulları düşünün. Bu tercihinin

mücadelesine katkı sunabilir.

nedenlerini dinleyin. Başınıza gelmemiş şeyleri anlamak

Ne düzeyde olursa olsun toplu hareket önemlidir.

zordur. Karşınızdakini anlayabilmek için öğrenmeye ve

Hiçbir şey çok küçük ya da etkisiz değildir. Her şey bir ilk

sorgulamaya açık olun.

adımla başlar. Diyelim ki önemsediğiniz konuyla ilgili bir

Kaynak: Birleşmiş Milletler Kadın Birimi / unwomen.org

Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili sizin için
önemli olan bir konu belirleyin ve bu konu
üzerine çalışan bir grup ya da kampanya
bulun. Henüz katılmadıysanız BM Kadın
Biriminin sizin gibi aktivistleri bir araya
getiren “Generation Equality” kampanyasına
katılabilir ve mesajlarınızı bu kampanya
üzerinden paylaşabilirsiniz.
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Kadına Yönelik Şiddet
Kalkınmayı Engelliyor
TLALENG MOFOKENG
Project Syndicate

Modern kalkınma stratejilerinin çoğu,
kadınların potansiyelini kullanabilmesinin ve
ekonomiye etkin katkı sunmasının önemini
kabul eder. Ama kadınları şiddete karşı
korumak ve şiddet mağdurlarının haklarını
savunmak için ortak tutum almak gerektiğini
kabul etmezler. Bu bakımdan bu stratejiler son
derece yetersiz kalmaktadır.
Ne açlık ne de hastalıklar; küresel kalkınmanın önündeki
en büyük engel, cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddettir. Bu
nedenle BM Sürdürülebilir Kalkınma Planının beşinci hedefine (kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi ve
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cinsiyet eşitliğinin sağlanması) ulaşmak, diğer 16 hedefin

istenmeyen gebeliklerin büyük kısmının şiddet sonucu

önkoşuludur. Buna rağmen, kalkınma hedeflerinin yerine

meydana geldiğini söyleyebilirim. Böyle bakıldığında

getirilmesi için yalnızda on yıl kalmış olduğu halde, hükü-

Güney Afrika’da kadınların iki kez üst üste mağdur edil-

metler kız çocukları ve kadınlara daha en temel hakları-

diğini görüyoruz: Önce saldırının faili tarafından, üstü-

nı bile vermede; kadınların tam potansiyeline ulaşmasını

ne bir de onu, yasadışı kürtaj haplarını satanlara ya da

sağlamada sürekli sınıfta kalıyor.

istenmeyen bir hamileliğe mahkûm eden sağlık sistemi

Güney Afrika’daki kadınların durumuna bakın; kadın ci-

tarafından.

nayetleri dünya ortalamasının neredeyse beş katı ve 2018-

İkinci bir senaryoda ise kadınlar bu süreci genellikle

2019 arasında cinsel saldırı sayısı aşırı artmış durumda…

umumi tuvaletlerde, hem çok tehlikeli hem de onur kırı-

Her gün polis kayıtlarına geçen ortalama cinsel saldırı sa-

cı şekilde yaşamak zorunda bırakılır; sepsis ve kanama

yısı 114; sayı bir önceki yıla oranla yüzde 5 artış göstermiş.

gibi risklere maruz kalırlar. Üstüne çaresizce yaşadıkları

Kadınların (cinsel saldırıya uğrayanların da) güvenli ve uy-

tüm bu korkunç şeyler için, yaşadıkları toplum tarafın-

gun ücretli kürtaj da dahil, cinsel sağlık ve üreme sağlığı

dan kınanır, bir kez daha şiddete maruz kalırlar. Örneğin

hizmetine erişimindeki eksiklik de cabası…

kısa bir süre önce bir çete tarafından umumi tuvalette bir fetüsü terk ettiği iddiasıyla avlanan bir kadınla

Sorun yasalarla ilgili değil

tanıştım.

Güney Afrika’da üreme sağlığı hizmetlerine erişim hakkı,

Kadının tecavüze uğramasının da, sonrasında yasa ile

anayasayla güvence altına alınmıştır. Ülkede 1996’da yü-

garanti altına alınan kürtaj ve bakım hakkının yerel kli-

rürlüğe giren yasa (CTOP), hamileliğin 12. haftasına kadar

niklerdeki personeller tarafından engellenmesinin de bir

kürtaj yapılmasına izin verir. Buna rağmen ülkede güvenli

önemi yok. Anayasal haklarının sistematik şekilde ihlal

olmayan kürtajlar, güvenli kürtajların iki katından fazla.

edilmesinin de öyle… Bugüne kadar yasayı ihlal ederek

Güney Afrika’daki cinsel saldırı sayılarına ve bu ülkede çalışan bir doktor olarak deneyimlerime dayanarak,

kadınlara kürtaj hizmeti sunmayı reddeden hiçbir sağlık
uzmanı ya da personeli cezalandırılmadı.
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Bu problemler sistemseldir

ve uluslararası çerçevede sorumlu oldukları taahhütle-

Güney Afrika’nın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu

ri daha iyi yerine getirebilir. Bu aynı zamanda, Güney

tarafından hazırlanan 2016 raporu, Adalet Bakanlığının,

Afrika’da yürürlükte olan kürtaj yasası gibi ulusal çabaları

Suç Mağdurlarına Hizmet Tüzüğünü uygulayacak birim-

da destekleyecektir.

lerle koordinasyon kurmadığını söylüyor. Sağlık Bakanlığı

Bu adımların atılmaması, ülkelerde yıkıcı fiziksel, psiko-

da mağdurlara sunulacak sağlık hizmetini finanse edecek,

lojik, sosyal ve ekonomik sıkıntılara neden oluyor. Dünya

işleyecek ve değerlendirecek standart bir sistem oluştur-

Sağlık Örgütünün 2013 raporunda belirtildiği gibi, kadın-

madı. Bunlara bir de polis karakollarında DNA testi kiti ek-

lara yönelik şiddet; ölümlere, yaralanmalara ve istenme-

sikliğini, ulaşım kaynaklarının yetersizliğini, mağdurların

yen hamileliklere yol açıyor; bebek ve çocuk ölüm oranla-

sığınacağı evlerin olmayışını ekleyin. Cinsel şiddet uygula-

rının yükselmesine de neden oluyor. Ayrıca şiddete maruz

yanların çok azının ceza alması şaşırtıcı değildir.

kalan kadınlar, çalışma becerilerini bozan ve gelir kaybına

Bu sorunlar Güney Afrika’ya özgü değil. Dünya Sağlık

yol açan depresyon, sosyal dışlanmışlık ve aşırı alkol kul-

Örgütü dünyada her üç kadından (yüzde 35) birinin yaşa-

lanımı gibi risklerle karşı karşıya kalıyor. Avrupa Birliğinde,

mı boyunca en az bir kez, eşi ya da sevgilisi veya bunun

cinsiyete dayalı şiddetin maliyetinin her yıl yaklaşık 256

dışında biri tarafından fiziksel veya cinsel saldırıya maruz

milyar euro (280 milyar dolar) olduğu tahmin ediliyor.

kaldığını tahmin ediyor. Bu kadınlardan çok azı failin ceza-

Güney Afrika’da ise bu rakam 28,4 milyar rand (1,9 milyar

landırıldığına şahit oluyor; çoğu kadın, bu konuda ulusla-

dolar) seviyesindedir.

rarası anlaşmaların altına imza koymuş ülkelerdekiler de

Modern kalkınma stratejilerinin çoğu, kadınların potan-

dahil, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetine erişemiyor.

siyelini kullanabilmesinin ve ekonomiye etkin katkı sunma-

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler 2015’te ha-

sının önemini kabul eder. Ama kadınları şiddete karşı koru-

zırlanan Şiddet Mağduru Kadın ve Kız Çocukları İçin Temel

mak ve şiddet mağdurlarının haklarını savunmak için ortak

Hizmet Paketi ile bu eksikliklerin giderilmesine yardımcı

tutum almak gerektiğini kabul etmezler. Bu bakımdan bu

olmaya çalıştı. Paket, şiddet mağduru kadın ve kız çocuk-

stratejiler son derece yetersiz kalmaktadır.

ları için ülkelerin sağlık, sosyal hizmetler, polis ve adalet

Kadınlar evde, okulda, işte, hastanede ya da sokakta

birimlerinde sağlanması gereken hizmetleri ve koordinas-

güvende olmayı hak ediyor. Ancak hayatta kalmak için

yon kurallarını göstermektedir.

mücadele etmek zorunda olmadıklarında gerçekten ge-

Ülkeler, bu paketteki tavsiyeleri uygulayarak 2030
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda bölgesel

lişebilirler. Ve ancak o zaman yaşadıkları toplum da gelişebilir.
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Latin Amerika’nın Radikal
Feminizmi Dünyaya Yayılıyor
VANESSA BARBARA
The New York Times

Harvey Weinstein’ın davası için jüri seçimi sürecinde, yüzlerce kadın Manhattan’daki mahkeme binasının önünde
toplanıp “Un violador en tu camino” (Yoluna çıkan bir tecavüzcü) şarkısını söyleyip dans etti. Önce İspanyolca, ardından İngilizce hep birlikte bu şarkıyı söylediler: “Patriyarki
doğduğumuz anda bizi mahkûm ediyor/Ve cezamız da
kuytularda gördüğümüz şiddet.”
İnternette hızla yayılan bu performansı, geçen yıl Şilili feminist Lastesis grubu başlattı. Şarkı sözleri devletin kadın
haklarını, adliye ve polis aracılığıyla sistematik olarak nasıl
ihlal ettiğini anlatıyor. Bu kurumlar şikâyetleri göz ardı etmekle (kafalarını başka yere çeviriyor, mağdura şüpheyle
yaklaşıyorlar) kalmıyor, şikâyetlerin bizzat sorumlusu oluyor.
Şarkı sözleri şöyle devam ediyor: “Bu baskıcı devlet, maço
bir tecavüzcü.”
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“Un violador en tu camino” ilk olarak 20 Kasımda

komşu ülkelere atıfları da içeriyor. Dansın bir bölümünde el-

Valparaiso’daki protestolar sırasında, bir karakolun önünde,

ler başın üzerinde birleştirilerek çömelme hareketi yapılıyor.

küçük bir grup tarafından söylendi. Beş gün sonra başkent

Bu da pek çok Latin Amerika ülkesinde hâlâ uygulanan bir

Santiago’da, Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi etkinliğinde

prosedüre atıf. Polis memurları ve gardiyanlar kadınları (ba-

yüzlerce aktivist hep bir ağızdan bu şarkıyı söyledi. Aralık

zen çocukları da) çömelmeye, çırılçıplak soyunmaya zorlu-

başında, Santiago Ulusal Stadyumu (Şili’deki diktatörlük re-

yor. Aksi halde “tüm vücut” araması yapıyorlar.

jiminin toplama ve işkence merkeziydi) çevresinde toplanan
binlerce kişi şarkıya eşlik etti.

Aktivistlerin taktığı siyah göz bandı, kadınların savunmasız bırakılmasını ve aynı zamanda son üç ayda Şili polisi tarafından kısmen kör bırakılan yüzlerce protestocuyu semboli-

Yoluna çıkan bir tecavüzcü

ze ediyor.

Oradan tüm dünyaya yayıldı: Londra, Berlin, Paris, Madrid,
Barcelona, Tel Aviv, Yeni Delhi, Tokyo, Beyrut, İstanbul,

Tecavüzcü sensin

Mexico City, Lima, Karakas, Buenos Aires… Manhattan’daki

Latin Amerika ülkelerinde, kadınlar şarkıyı söylerken bir de

protestoda, “şarkıyı 15. kattaki mahkeme salonundan

“panuelos verdes” giyiyorlar. Bu “yeşil eşarplar” kürtajın

duyabiliyorduk”.

yasallaşması kampanyasının sembolü.

Dans bir davul ritmiyle başlıyor, kadınlar sağa sola hare-

Ancak “Un violador en tu camino” sadece Latin Amerika’yla

ket ederek ayaklarıyla tempo tutuyor. Şarkının sözleri, ka-

sınırlandırılamayacak kadar güçlü bir mesaj. Bu yüzden bu

dına karşı şiddetin evrensel dilinden konuşuyor: Tecavüz,

kadar hızlı yayıldı. Sadece Şili, Arjantin ya da Brezilya’da de-

kadın cinayetleri, katillerin serbest kalması… “Bu benim ha-

ğil, dünyanın pek çok ülkesinde geçerli bir gerçekliği orta-

tam değil; istediğim yere giderim, istediğim şeyi giyerim.”

ya koyduğu için… Kadınlar adalet saraylarının, karakolların

Mağdurların suçlanmasına karşı toplu bir karşı çıkış…

ve başkanlık saraylarının önünde “Tecavüzcü sensin” diye

Performans güçlü yerel unsurlar da taşıyor. Sözlerden Şili

bağırıyor. Kadına karşı şiddetin münferit olaylar olmadığını,

polis marşı da payını alıyor: “Rahat uyu masum kız/haydut-

kişilerle sınırlandırılamayacağını, özünde siyasi olaylar oldu-

ları kafana takma/Sen tatlı rüyalar görürken/sevgili polisin

ğunu söylüyorlar. Aktivistler cinsiyete dayalı şiddeti sistema-

seni gözetiyor.” “Yoluna çıkan bir tecavüzcü” de polisin kul-

tik bir şekilde uygulayan, kadınları insandan saymayan ve

landığı eski bir slogana atıf: “Yoluna çıkan bir dost.”

kontrol altında tutulmaları gerektiğini savunan ideolojilerin

Performans aynı zamanda Şili’deki polis şiddetini ve hatta

temsilcisi kurumları işaret ediyor.
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Sadece 50 yıl önce, kadınların ekonomideki rolü ciddi bir
değişim geçirdi. 20. Yüzyıldaki toplumsal ve endüstriyel
hareketlerin sonucu olarak, kadınlar işgücüne hem çalışan hem de girişimci olarak daha fazla katılmaya başladı.
Çalışan kadınların sayısı arttıkça, küresel refah ve kadınların ekonomik katılımının birbiriyle sıkı sıkıya bağlı olduğu
ortaya çıktı. Kadınların güçlendiği ülkeler sürdürülebilir
büyümeye, etkin yönetişime ve yoksulluğun azaltılmasına
daha yatkın.
İş dünyası evrim geçirdi ama yasalar buna ayak uyduramadı. Pek çok yerde, yasal sınırlar kadınların ekonomik karar
alma mekanizmalarında yer almalarını kısıtlamaya devam
ediyor. Dünya Bankasının Kadınlar, İş Dünyası ve Yasalar
2020 çalışması kadınların karar alma mekanizmalarındaki
yerine odaklanıyor. Çalışmanın, ebeveynliğin ve emekliliğin
ele alındığı çalışmada, yasaların kadınlara sunulan ekonomik
fırsatları ne kadar azalttığı ortaya konuyor. Yasal reformlarla
ekonomik başarılar arasındaki ilişki de çalışmanın önemli bir
başlığı.
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Fırsat eşitliği

50 yıl daha

Çalışmadan çıkan sonuçlar, bize cinsiyet eşitliğini geliştir-

Ayrıca, kadınların doğum sonrasında çalışmaları da des-

me ve en çok ihtiyaç duyulan alanları saptama konusunda

teklenmeli. Ebeveynlik göstergesi, ortalama 53,9’la iyi-

yardımcı oluyor. Yasal engellerin tüm dünyada kadınların

leştirmeye en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri. Doğum

ekonomik katılımını sekteye uğrattığını gösteriyor. Aslında

sonrası yeterli uzunlukta bir izin ve makul bir ödeme ya-

190 ülkede, kadınlara tanınan yasal haklar, erkeklere tanı-

pılması; sağlık, ekonomi ve toplumsal kalkınma için ol-

nanların dörtte üçü kadar. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da ise

dukça önemli. 115 ülkede ücretli doğum izni 14 hafta ve

sadece yarısı kadar. Bunun ekonomik büyümeye ihtiyacı

üzerinde. Sadece 43 ülkede hem anne hem de babaya

olan toplumlar üzerinde büyük bir etkisi var. İşgücünde

izin veriliyor.

daha fazla kadının yer aldığı ve maaş uçurumunun daraldı-

2017’den bu yana, sekiz ülke aile içi şiddeti ilk defa yasa-

ğı ülkelerin başarı şansı daha yüksek. Kadınlarla erkeklere

larına dahil etti. Buna ek olarak, yedi ülke işyerinde cinsel

fırsat eşitliği tanındığında kalkınma sonuçlarının da iyileş-

tacize karşı yasalar koydu. Yeni Zelanda’da aile içi şiddet gö-

tiğini görüyoruz. Sağlık ve eğitim alanında hem kadınlara

renlere 10 günlük ücretli izin, evden ayrılma, yeni ev bulma,

hem de gelecek nesillere daha fazla yatırım yapılması da

kendini ve çocuklarını koruma hakkı verildi.

bir gösterge olarak karşımızda.

En büyük ilerlemeyi gösteren on ülkeden dokuzu

Bunu başarabilmek için, reform çabalarını değişimin ya-

Ortadoğu ve Afrika’da. Genelde düşük not alan bu böl-

vaş olduğu alanlara odaklamalıyız. Örneğin eşit ücret konu-

geler, son iki yılda cinsiyet eşitliği alanında büyük ilerle-

sunda ortalama skor 100 üzerinden 66,1. Pek çok ülke maaş

me kaydetti. Yine de yapılacak çok iş var. 1970’te, küresel

ayrımcılığı yapıldığını kabul etse de, yarısından daha azı eşit

ortalama 46,5’ti. Bugün 75,2. Bu hızla gidersek, küresel

işe eşit ücret ödemeyi zorunlu kılıyor.

çapta cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek daha çok yılımızı

Cinsiyetler arası ücret uçurumunu kapatmak için, kadınla-

alacak.

ra da erkekler gibi iş seçme şansı tanınmalı. Kadınların istihdamıyla ilgili yasal sınırlamalar, 90 ülkede varlığını sürdürüyor. Kadınların gece çalışmasını engelliyor, belli sektörlerde
yapabilecekleri işleri sınırlıyor, çok “tehlikeli” görülen işlerde
çalışmaları engelleniyor. Örneğin Lübnan’da kadınlar hayvan derisi yüzemiyor. Kolombiyalı kadınlar endüstriyel boya
işleri yapamıyor. Azerbaycan’da koltuk sayısı 14’ün üzerinde
olan otobüslerde şoförlük yapamıyorlar.

MART ‘20 / 17

