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Editörden
Kadınlar ve çocuklar, en güvende olmaları gereken yerde, başka bir deyişle ailelerinin yanın-
da ve evlerinde genellikle büyük bir tehlike içindedirler. Birçok insan için "ev", onlara yakın
olan ve aslında güvenebilmeleri gereken birinden gördükleri şiddet ve o kişi yüzünden his-
settikleri korku anlamına gelmektedir. Bu mağdurlar fiziksel ve ruhsal açıdan acı çekmekte-
dirler. Kendi kararlarını kendileri verememekte, hatta bir görüşe bile sahip olamamakta, da-
ha sonra aynı olayların tekrarlanmasından duydukları korkuyla kendilerini ya da çocuklarını
koruyamamaktadırlar.

Innocemi Diggest'in bu sayısı aile içi şiddet konusunu ele almıştır. Aile içi şiddet terimi,
yakın ilişkide bulunulan kişinin ya da aile üyelerinden birinin gösterdiği şiddet anlamına gel-
mektedir. Bu tür bir şiddet herhangi bir biçimde ya da herhangi bir yerde cereyan edebilir.

Son yıllarda aile içi şiddet sorunu, nedenleri ve sonuçları çok daha fazla anlaşılmaya baş-
lanmış ve bu sorunla başa çıkma konusunda uluslararası düzeyde belli bir görüşbirliği oluş-
muştur. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından yaklaşık 20 yıl önce kabul edilen
"Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme", şimdi on yaşına
giren Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve 1995'te Beijing'de yapılan N. Uluslararası Kadın
Konferansı'nda kabul edilen Eylem Platformu bu görüşbirliğini doğrulayan olgulardır. Ancak
çok yavaş bir ilerleme söz konusudur, çünkü tutumlar oldukça yerleşik, kimilerine göre de
yaygındır ve aile içi şiddete yönelik etkili stratejiler henüz yeni tanımlanmıştır. Sonuç olarak
çeşitli ülkelerde nüfusun %20'sinden %50'sine kadar kadınlar, dünya çağında acı çekmeye
devam etmektedirler.

Bu dehşet, aileler, hükümetler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ilgili soruna doğru-
dan odaklanmadıkça son bulmayacaktır. Kadınların ve çocukların, aile ve ev sınırlarında da
olsa devlet tarafından korunma hakları vardır. Kadına karşı şiddet, o ülkedeki mevzuat, ya-
sal yükümlülük ve adli sistem bunu suç olarak kabul etmiyor ya da bu tür fiilleri affediyorsa
eğer ortaya çıkar. Son büyük değişikliklerden birisi, bu tür fiillerde bulunanların cezasız bı-
rakılmamasıdır. Şimdiye kadar sadece 44 ülke (yaklaşık olarak) aile içi şiddete yönelik özel

.yasalar oluşturmuşlardır.
Innocenti Digest'in bu sayısında görüleceği gibi aile içi şideet, herşeyden önce insan

hakları olmak üzere sağlık, yasa, ekonomi, eğitim ve gelişim alanlarını ilgilendiren bir sorun-
dur. Toplumsal duyarlılık ve bilinç uyandırmanın yanı sıra değişimin sadece gerekli olduğu-
nu göstermektedir. Bu sorunla mücadele etmek üzere stratejiler açıklığa kavuştukça, hare-
kete geçmemek için bir neden bulunamaz.

Mehr Khan
UNICEF Innocenti Araştırma Merkezi Müdürü
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CENEL BiR BAKıŞ

Kadınlara ve kızlara yönelik şiddet, onların
ölümlerine, acı çekmelerine ve fiziksel, psi-
kolojik, cinsel ve ekonomik bakımdan mağ-
dur kalmalarına neden olan küresel bir salgın
olmaya devam etmektedir. Kadın ve kızların
eşitliğinin, güvenliğinin, gururunun, özdeğe-
rinin ve temel özgürlüklerden yararlanma
haklarının yadsınması anlamına gelen aile içi
şiddet, en yaygın insan hakları ihlallerinden
biridir.

Kadına yönelik şiddet, kültür, sınıf, eği-
tim, gelir, etnik köken ve yaşsınırı tanımadan
bütün ülkelerde vardır. Birçok toplumda ka-
dına yönelik şiddet yasaklanmış olmasına rağ-
men gerçekte, kadınların insan olarak hakla-
rının ihlali kültürel uygulamalar ve normlar
adı altında veya din ilkelerinin yanlış yorum-
lanması sonucunda onaylanmaktadır. Hatta
şiddet aile içinde gerçekleştiği zaman (ki en
yaygın olanı budur) bu istismar, devlet ve ka-
nun koyucu mekanizmalar tarafından saklı
bir sessizlik ve pasiflik ile görmezden gelinir.

Şiddetin yaygınlığı ve sıklığı ile ilgili çalış-
maların da ortaya çıkarttığı gibi bu şiddetin
küresel boyutları tehlikeli bir seviyededir.
Hiçbir toplum bu tip şiddetin kendi içinde
mevcut olmadığını iddia edemez, sadece ül-
kelere ve bölgelere göre şiddetin biçimleri ve
dereceleri farklılık gösterir. Azınlık grupları,
yerli ve göçmen kadınlar, mülteci kadınlar ve
savaşkoşullarında yaşayan kadınlar, tutukev-
Ierinde ve gözaltında bulunan kadınlar, özür-
lü kadınlar, kızlar ve yaşlı kadınlar gibi belirli
kadın grupları şiddete karşı daha da korun-
masızdırlar,

Bu bülten özellikle kadınlara ve kızlara yö-
nelik en yaygın ama diğer şiddet türlerine
oranla daha saklı ve görmezden gelinen aile içi
şiddeti ele almaktadır. Bu konuda istatistiklar
çok az olmasına rağmen mevcut araştırmalar-
la, eşleri veya aile bireyleri tarafından fiziksel
şiddete maruz kalao/kalmış olan kadınların
oranının ülkeden ülkeye % 20 ile % 50 arasın-
da değiştiği tahmin edilmektedir! .

Bu bültende bahsedilen "aile içi şiddet",
yakın kişiler, beraber yaşanan kişiler ve diğer

"...kadına yönelik şiddet tarih boyunca kadın ve erkek arasındaki güç eşitsizliğinin bir göstergesidir; bu,
erkeğin kadın üzerindeki hakimiyetine ve kadına karşı aynmcılığına ve kadının tam gelişiminin engel-
lenmesine yol açmıştır »

Kadınlara Karşı Her Türlü Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri, BM Genel Kurul Kararı, Aralık 1993
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Tanımlar ve Temel Kavramlar
Kadına yönelik şiddetin evrenselolarak kabul edilmiş bir tanımı bulunmamaktadır. Insan
hakları konusunda çalışan kimi kişiler, fakirlik, eşit olmayan sağlık ve eğitim imkanı gibi
"yapısal şiddet"in de dahil olduğu geniş kapsamlı bir tanımı tercih etmektedirler. Kimileri
ise terimin kendinde taşıdığı anlamın kaybolmaması için daha kısıtlı bir tanımının olması
gerektiğini savunmaktadırlar 2. Her durumda araştırmaların ve izlemelerin daha spesifik
olabilmesi ve farklı kültürlerde uygulanabilirliğin artması için spesifik, işlevsel tanımların
geliştirilmesine ihtiyaç olduğu kabul edilmektedir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Kadınlara Karşı Her Türlü Şiddetin Tasfiye Edil-
mesine Dair Bildirisi (1993) kadınlara yönelik şiddeti, "kadınların fiziksel, cinsel veya psi-
kolojik açıdan zarar görmesi veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya bu şekilde sonuçlan-
ması muhtemel davranışlar; keyfi olarak ya da baskı kullanılarak kadının özgür1üğünü kı-
sıtlayan davranışlar" olarak tanımlar 3.

Bu tanım, kadına yönelik şiddetin cinsiyet ayrımcılığına dayandığının bir göstergesi-
dir ve "kadınları, erkeklere oranla daha "tabi" bir konumda kalmaya mecbur eden çok
önemli sosyal mekanizmalardan birisi" olduğunu belirtmektedir. Tanım, kadına verilen fi-
ziksel ve psikolojik zararı, evlerde ve toplum içinde kendisine karşı yapılan davranışları
da kapsayarak şiddeti daha geniş olarak ele almaktadır. Kadınlara Karşı Her Tür1ü Şid-
detin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri'de kadına yönelik şiddet, aile içindeki şiddet, genel
toplum içindeki şiddet ve devletin tarafından sessiz kaldığı ve göz yumduğu şiddet olmak
üzere üç alanı kapsayacak şekilde tanımlanmaktadır; ancak yine de bu üç alanla suurlı
kalınmamaktadır.

Innocenti Digest'in bu sayısında aile içi şiddet, eşler veya diğer aile bireyleri tarafın-
dan uygulanan şiddet olarak ele alınmıştır ve şunları kapsamaktadır:

Fiziksel istismar: Tokat atma, dövme, kol bükme, bıçaklama, boğma, yakma, havasız
bırakma, tekmeleme, bir alet ve silahla tehdit etme ve öldürme. Ayrıca kadınlara genital
mutilasyon uygulanması ve eşi ölen kadının miras nedeniyle eşinin erkek kardeşiyle zor-
la evlendirilmesi gibi kadınlara zarar veren geleneksel uygulamalar.

Cinsel istismar: Tehdit, gözdağı ve fiziksel kuwet yolu ile zorla seks yapma, isten-
meyen cinsel hareketlerde bulunma veya başkaları ile sekse zorlama.

Psikolojik istismar: Sindirmeye veya eziyet etmeye yönelik davranışlar. Terk etme
veya istismar tehdidi, eve kapama, göz altında tutma, çocukların velayetini almakla tehdit
etme, eşyalara zarar verme, çevreden soyutlama, sözlü saldırı ve sürekli aşağılama.

Ekonomik istismar: Para bulunduğu halde bunu inkar etme, maddi katkı yapmayı
reddetme, yiyecek ve diğer temel ihtiyaçları karşılamama, sağlık gibi hizmetlere ulaşmayı
veya kadının işe girmesini, çalışmasını engelleme.

Ihmalkar ve dışlayan davranışlar da kadınlara ve kızlara yönelik şiddetin bir türü ola-
rak tanınmaktadır 4. Beslenme, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yarar1anma konularındaki
cinsiyete dayalı önyargılı ayrımcılık, kadının insan olarak haklarının ihlali ile eşanlamlıdır.
Yukarıda sıralanan istismar kategorileri ayrı ayrı listelenmiş olmakla bir1ikte aslında birbi-
rileriyle girişiktir1er.

aile bireyleri tarafından aile içinde veya dışarı-
da, kadınlara ve kızlara yönelik şiddettir. Şid-
detin diğer tiplerinin de aynı derecede
önemli ve dikkate değer olduğu kabul edil-
mekle birlikte bu bülten, ev dışında yabancı-
lar tarafından kadına yöneltilen (sokaklar gibi
umuma açık yerlerdeki, iş yerlerindeki veya
kadının gözetim altında veya sivil savaşkoşul-
larında karşılaştığı) şiddeti kapsamamaktadır.

Terimin kendisinden de anlaşılacağıgibi "aile
içi şiddet'te. şiddetin gerçekleştiği yer değil,
ilişkilerin yakınlığı söz konusudur.

Bu bülten, kadınlara ve kızlara yönelik ai-
le içi şiddetin boyutlarını ve evrenselliğini, bu
şiddetin kadın ve çocuk haklarına etkilerini
ortaya koymaya çalışmaktadır. Koordine ve
bütünleşik (entegre) politik tepkiler oluştur-
manın, aynı alanlarda çalışan grupları biraraya



getirmenin, program ve politikaları izleme ve
değerlendirme mekanizmaları kurmanın, var
olan mevzuatın uygulanmasını sağlamanın ve
kadınlarla kızlara yönelik şiddetin önlenmesi-
ni sağlamak üzere hükümetlerden daha fazla
şeffaflık ve sorumluluk beklemenin gereklili-
ğini vurgulamaktadır.

Kadın grupları bu tür tepkiler oluştur-
mak için uzun süre çaba harcadılar ve destek
oluşturarak, kadın hakları konusunu uluslara-
rası insan hakları gündemine getirdiler. Özel-
likle 1990'lar, konunun dünyada meşruiyet
kazanması ve ortak görüşler oluşturulması
yönünde yoğun çabalarla geçmiştir. Viyana
insan Hakları Dünya Konferansı'nda (1993)
kadınların ve kızların haklarının "evrensel in-
san haklarının vazgeçilmez, bütün ve ayrıl-
maz bir parçası" olduğu kabul edilmiştir. Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulu, aynı yılın Ara-
lık ayında Kadınlara Karşı Her Türlü Şiddetin
Tasfiye Edilmesine Dair Bildiriyi kabul etmiş-
tir. Bu, kadınlara yönelik şiddetle ilgili ilk
uluslararası insan hakları belgesidir ve benzer
süreçler için esas alınan, böylelikle çığır açan
bir başlangıç olmuştur.

1994'te, insan Hakları Komisyonu kadın-
lara yönelik şiddet ile ilgili ilk Birleşmiş Millet-
ler özel sözcüsünü atadı. Sözeünün görevi 01-

--T
SORUNA BAKıŞ

gunun analizini yapmak, belge-bilgi toplamak
ve hükümetleri kadınlara karşı uygulanan şid-
detten sorumlu tutmaktı. Beijing'deki IV.
Dünya Kadın Konferansı'nda (1995) belirle-
nen on iki stratejik hedef arasına kadınlara
yönelik her türlü şiddetin önlenmesi dahil
edildi ve hükümetlerin, Birleşmiş Milletler'in,
uluslararası kuruluşların ve sivil toplum ör-
gütlerinin alacağı somut önlemler listelendi.

1979'da kabul edilen Kadınlara Karşı Her
Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair
Sözleşmede cinsiyete dayalı ayrımcılıktan net
olarak bahsedilmemesine rağmen 1992'de Ka-
dınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye
Edilmesine Dair Sözleşmenin uygulanmasını
denetleyen Komite, cinsiyete bağlı şiddetin
kadının haklarını ve özgürlüklerini erkekler ile
eşit şartlarda kullanmasını engelleyen bir çeşit
ayrımcılık olduğunu ifade eden 19 sayılı Genel
Kurul Kararını kabul etti. Böylece hükümetler-
den, kanun ve politikalarını gözden geçirirken
ilgili konuları dikkate almalarını istedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda
Ekim 1999'da kabul edilen Kadınlara Karşı
Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine
Dair Sözleşmenin isteğe Bağlı Protokolüne
taraf devletler Komite'nin, ülkelerinde hukuk
sistemindeki birey ya da grupların şikayetleri-
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ni dinleyip dikkate alma yetkisi olduğunu ka-
bul ederler. Bu şikayetlere dayanarak Komi-
te, gizli tahkikatlar yürütebilir, hükümetler-
den mağdurları korumak için acil önlem alma
talebinde bulunabilir, insan hakları ihlallerine
karşı kullanılan, "işkence ve Diğer Zalimane,
insanlıkdışı ya da Aşağılayıcı Muamele ya da
Cezaya Karşı Sözleşme" gibi başka araçları da
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye
Edilmesine Dair Sözleşmeyle birlikte hareke-
te geçirebilir.

Hız kazanan bu hareketlilik, kadınlara yöne-
lik şiddetin nedenleri ve sonuçlarının daha iyian-
laşılmasını sağlamıştır. Bunun sonucunda bazı
ülkelerde reformlar ve kadınlara yönelik şiddet
ile ilgili kanunlarda değişiklikler gibi olumlu
adımlar atılmıştır. Bazı bölgeler kadına yönelik
şiddet ile ilgili kendi sözleşmelerini geliştirmiş-
lerdir: Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesi, Ceza-
landınlması ve Ortadan Kaldırılması Hakkında
Amerikalılar-arası Sözleşme (Inter-American
Convention on the Prevention, Punishment and
Eradication of Violence against Women) ve İn-
san ve Kişi Haklarına Dair Afrika Sözleşmesi ve
eki Kadın Haklarına Dair Ek Protokol (African
Convention on Human and People's
Rights, inCıuding its Additicnal Proto-
cal on Women's Rights) gibi.

Genelde aile, bireylerin barınabilecekleri bir
ev ortamında, güven içinde oldukları sevgi
dolu kutsal bir yer olarak kabul edilir. Ancak
birçok kadın ve kız için ailenin, en ciddi şid-
det türlerinin uygulandığı, hayati derecede
tehlikeli bir olgu olduğu kanıtlanmıştır.

Ev ortamındaki şiddet güvenilir, yakın ve
güçlü konumda bulunan erkek birey tarafın-
dan uygulanır: Koca, erkek arkadaş, baba, ka-
yınpeder, üvey baba, erkek kardeş, amca, da-
yı, oğul ve diğer akrabalar. Erkekler tarafın-
dan kadınlara uygulanan şiddetin yanı sıra ka-
dınlar tarafından uygulanan bir şiddet türü de
mevcuttur ancak, aile içi şiddet konusunda
bunların oranı çok küçüktür.

Kadına yönelik şiddet, kadınların hayatla-
rının her aşamasında değişik şekillerde uygu-
lanan bir istismarlar zinciridir (bkz. Tablo 1).
Kadınlar, hayatlarının en başlarında anneleri-
nin karnındayken bile, o kültürde erkek evlat
tercih edildiği için kürtaja hedef olabilir veya
kız olarak doğduğundan dolayı öldürülme
riski ile karşı kalabilir. Çocukluk dönemi sü-
resince kız çocuklara yönelik şiddetler arasın-

da kötü beslenmeye maruz bırakma, sağlık
hizmetlerinden yararlandırmama, eğitim al-
dırmama, enseste maruz bırakma, genital

mutilasyon yapma, erken evlendirilme, fahi-
şeliğe zorlanma veya çeşitli sektörlerde işeili-
ğe mecbur bırakma sayılabilir.

Tablo 1: Hayatlarının Çeşitli Dönemlerinde Kadınlara
Karşı Uygulanan Şiddet Örnekleri

Dönem Şiddet türü
Cinsiyete bağlı kürtaj; gebelik boyunca dövülmeDoğum öncesi
Kız çocuklarını öldürme; fiziksel, cinsel ve psikolojik istismarBebeklik

Ergenlik ve yetişkinlik

Çocuk evlilikleri; kadın genital mutilasyonu; fiziksel, cinsel
ve psikolojik istismar; ensest; çocuk fuhuşu ve pornografi

Çocukluk

Buluşma anlarında şiddet ya da ani şiddet (asit dökme ya
da tecavüz); ekonomik baskı nedeniyle seks (örneğin, okul
giderlerini karşılamak için erkeklerle seks yapan oku)
kızları); enses!; iş yerinde cinsel istismar; tecavüz; cinsel
açıdan bıktırma; zorla fuhuş ve pornografi; kadın ticareti; eş
/ eski eş / erkek arkadaş gibi kişilerin gösterdiği şiddet; eşin
tecavüz etmesi; çeyiz istismarı ve bu nedenle öldürme;
öldürme; psikolojik istismar; engelli / özürlü kadınların
istismarı; zorla gebebırakma.

Yaşlılık Ekonomik gerekçelerle zorla intihar ettirme ya da öldürme;
fiziksel, cinsel ve psikolojik istismar.

(Kaynak: "Violence Against Women", WHO, FRH/WHD/97.8)
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Sorunun boyutlarını belirleme ve müdahale
edilecek öncelikli bölgelerin belirlenmesi ko-
nusunda mevcut verilerin kapsamı, geçerliliği
ve güvenilirliği çok sınırlıdır. Gelişmekte olan
ülkelerde temsili nüfusla yapılan sıklık araş-
tırmaları daha oldukça yenidir. Bu çalışmalar
önce Amerika, Kanada, ve Avrupa gibi sanayi-
leşmiş toplumlarda uygulanmıştır. Kanada'da
1993 yılında hükümet himayesinde çok etkili
olan bir araştırma yapılmıştır. Araştırma kadın
kuruluşlarının danışmanlığında hazırlanmış
ve araştırmaya katılan kadınlara ihtiyaçlarına
uygun olan destekler ve çeşitli hizmetler sağ-
lanmıştır.

Kadınlara yönelik şiddet ile ilgili araştır-
malar tasarlarken, araştırmaya katılacak olan
kadınları tehlike altında bırakmaması ve on-
lar için bir tehdit unsuru oluşturmaması ko-
nusunda dikkatli olmak gerekmektedir. Dün-
ya Sağlık Örgütü (WHO), ankete katılanların
ve araştırma ekibinin güvenliğini sağlamak,
kadınların güvenliğini ve verilerin kalitesini
garantiye almak, ve anketörlerin uzmanlık
eğitimi almaları için belirli etik ve güvenlik
tavsiyeleri geliştirrnişti',

Kadınlara yönelik şiddetle ilgili eldeki ve-
rilerden birçoğunun sadece tutucu değil aynı
zamanda da güvenilmez olduğu düşiinül-
mektedir. Araştırmalar, örneklem olarak alı-
nan kadın sayısı ve soruların soruluş şekli ba-
kımından birbirinden farklı olarak yapılmıştır.
Bu araştırmaları birbirleriyle kıyaslamak zor-
dur, çünkü araştırmalarda aile içi şiddetin ta-
nımı farklıdır ve kullanılan parametreler fizik-
sel istismardan, fiziksel, cinsel ve psikolojik
istismara kadar değişmektedir.

Yetişkin olduktan sonra da -eşleri tarafın-
dan dövülerek, tecavüze uğrayarak, hatta eş-
leri tarafından öldürülerek- acı çekmeye de-
vam etmektedirler. Kadına yönelik diğer istis-
mar suçları arasında istenmeyen gebelik, kür-
taj veya kısırlaştınlma, çeyiz nedeni ile şidde-
te maruz bırakma, "sati'ye (kocası ölen kadı-
nın kocasının ölüsünü n yakıldığı cenaze töre-
ninde kocası ile birlikte yakılması) ve namus
cinayetlerine kurban gitmeleri gibi zarar veri-
ci geleneksel uygulamalar sayılabilir. Dul ka-
dınlar ve yaşlı kadınlar da istismarla karşı kar-
şıya kalabilmektedirler.Fiziksel istismarın so-
nuçları psikolojik yaralanmalardan çok daha
görülür olsa da, sürekli aşağılanmaya maruz

kalmak, yalnızlığa, ev hapsine zorlanmak,
sosyal hayatı kısıtlanmak, sürekli şiddet ve ya-
ralanma tehdidi altında yaşamak, maddi im-
kanlardan yoksun bırakmak gibi psikolojik
şiddet uygulamaları daha sinsi ve derinden
yaralayan bir şiddet türüdür. Bu tür şiddetin
gözle görülür olmaması tanımlanmasını ve
rapor edilmesini güçleştirmekte, bu da kadı-
nın kendini zihinselolarak dengesiz ve güç-
süz hissetmesine neden olmaktadır.

Hukukçular, insan hakları uzmanları ve
konuyla ilgili olarak uğraş verenler, kadınları
hedef alan ve zaman zaman ölümcül souçları
olan fiziksel, cinsel ve psikolojik istismarın
doğası ve ciddiyeti itibarıyla işkenceyle eşde-

--T
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ğer olduğunu savunmaktadırlar. Çünkü iş-
kence gibi bilerek ve istenerek yapılır; işken-

-cede olduğu gibi şiddete maruz kalan kişinin,
aile içi şiddet olgusunda kadının, cezalandır-
ma, gözünü korkutma, sindirme ve onun ki-
şiliğini ve davranışlarını kontrol etme gibi
özel amaçlara hizmet eder. İşkencede olduğu
gibi şiddete maruz kalan kişi aile içi şiddet 01-
gusunda tutsak değildir; kadınlar terk etmek-
te serbest göründükleri bir ortamdadırlar.
Ancak kadınlar, kendilerine ve çocuklarına
yönelebilecek daha ileri derecede şiddet teh-
didi, maddi imkansızlık, diğer aile bireyleri-
nin, kanunun ve toplumun desteğini alarna-
ma gibi nedenlerle tutsak olarak kalmaktadır-
lar 5,

~:
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Sorunun boyutları hakkındaki tartışma-
nın netleşrnemesinin nedenlerinden biri de
aile içi şiddetin tam olarak rapor edilmeyen
ve detaylı olarak kayıtlara geçmeyen bir suç
olmasıdır. Kadınların şikayet edecekleri za-
man ve tedaviye ihtiyaçları olduğu zaman kar-
şılaştıkları polis ve sağlık personelinin bu ko-
nuda eğitimli olmaması nedeniyle gerekli iş-
lemler yapılamamakta, kayıtlar eksiksiz ve
düzgün tutulmamaktadır. Şiddete maruz ka-
lan kadın tarafından ise utanç, misillenme
korkusu, kanuni hakların tam olarak bilinme-
mesi, hukuk sistemine tam inanç olmaması
ya da mahkemelerden korkulması, hukuki iş-
lemlerin masrafları gibi nedenler kadınların
şiddet olaylarını bildirmelerine engel teşkil
etmektedir:

Fiziksel istismar
Artan sayıdaki araştırma çalışmaları, dünya-
nın her yerinde fiziksel şiddetin sıklığını gös-
termektedir: Ülkeden ülkeye, tahminen %20
ile %50 arasında değişen oranlarda kadınlar
aile içi şiddete maruz kalmış ve kalmaktadır',
Dünyanın hangi bölgesini kapsarsa kapsasın
ortaya çıkan istatistikler korkunçtur. Geliş-
miş, sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkeler-
den, geçiş dönemindeki ülkelere kadar her
yerden elde edilen veriler, bu evrensel sorun
hakkında bir fikir vermektedir (bkz, Tablo 2),
Sadece fiziksel saldırıyı kapsayan bu verilerin
yanı sıra, psikolojik şiddet, cinsel istismar ve
kadınların eşleri veya diğer aile bireyleri tara-
fından öldürülmesi ile ilgili birkaç karşılaştır-
malı istatistik bulunmaktadır. Daha önce de
bahsedildiği gibi fiziksel şiddet genellikle psi-

kolojik istismarla beraber, hatta birçok du-
rumda da cinsel saldırganlıkla birlikte görül-
mektedir.

Yakın ilişkilerde cinsel
istismar ve tecavüz
Birçok ülkede eşler tarafından gerçekleştiri-
len cinsel istismar ve tecavüz suç sayılmamak-
ta, evlilik ya da birlikte yaşama durumunda
kadının kendisi bile cinsel ilişkiye zorlanmayı
tecavüz olarak görmemektedir. Evlilik anlaş-
masına imza atıldıktan sonra, kocanın istediği
kadar cinsel ilişkiye girebileceği kabul edil-
mektedir. Birçok ülkede yapılan araştırmalar-
da, eşleri tarafından cinsel ilişkiye zorlandıkla-
rını bildiren kadınların sayısının %10 ila %15
arasında olduğu ortaya çıkmıştır',

Almanya, Amerika, Avusturya, Avustralya,
Barbados, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti,
Ekvador, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Gü-
ney Afrika, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç,
Kıbrıs Meksika, Namibya, Norveç, Polonya,
Rusya, Trinidad ve Tobago ve Yeni Zelanda
olmak üzere bazı ülkelerde evlilik içi tecavüz-
le ilgili kanunlar olşuturulmuştur. Bu kanun
taslakların hazırlanmasında oldukça yol kate-
dilmesine rağmen suçla ilgili delil sunarnama
nedeni ile kadınların davaaçmaları kolay de-
{\ildir.

psikolojik ve duygusal
istismar
Nitel araştırmalarda psikolojik şiddetin tespit
edilmesi zor olduğundan, geniş kapsamlı de-
rin ve sinsi psikolojik şiddet olaylarına nitel
olarak yaklaşma olanağı söz konusu olama-
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Tablo:2 Kadına Karşı Aile Içi Şiddet

Sanayileşmiş ülkeler
Kanada

• Kadınların %29'u (12.300 kişiden oluşan bir örneklern üzerinden), 16 yaşından bu yana eşleri, eski eşleri ya da erkek arkadaşları ta-
rafından fiziksel şiddete maruz kaldıklarını bildirmişlerdir.

Japonya
• 1993'te yapılan bir ankete katılan 796 kadının %59'u eşleri, eski eşleri ya da erkek arkadaşları tarafından fiziksel şiddete maruz kal-

dıklarını bildirmişlerdir.
Yeni Zelanda

• Bir ankete katılan 314 kadının %20'si eşleri, eski eşleri ya da erkek arkadaşları tarafından fiziksel şiddete maruz kaldıklarını bildirmiş-
lerdir.

;sviçre
• 1997'de yapılan bir araştırmaya katılan 1500 kadının %20'si eşleri, eski eşleri ya da erkek arkadaşları tarafından fiziksel şiddete ma-

. ruz kaldıklarını bildirmişlerdir.
Ingiltere Birleşik Krallığı

• Bir tek bölgeden tesili bir örneklernde kadınların %25'i, yaşamlarında eşleri, eski eşleri ya da erkek arkadaşları tarafından yumrukIan-
mış ya da tokatlanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri
• Kadınlar arasında temsili, ulusal düzeyde bir örneklemden %28 kadın, eşleri, eski eşleri ya da erkek arkadaşlarının kedilerine fiziksel

şiddet gösterdiklerine dair en az bir vaka anlatmaktadır.

Asya ve Pasifik
Kambodya

• Kadınlar arasında temsili, ulusal düzeyde bir örneklemden % 16'sl, eşleri tarafından fizikselolarak istismar edildiklerini söylemişlerdir;
bunların %8'i yaralanmıştır.

Hindistan
• Uttar Pradesh'te 1996'da yapılan bir ankete katılan 6902 erkeğin %45'inden fazlası, eşlerini fizikselolarak istismar ettiklerini kabul et-

mişlerdir.
Kore

• Kadınlar arasında temsili bir örneklemden %38'i eşleri tarafından fiziksel istismara uğradıklarını bildirmişlerdir.
Tayland

• 619 eşe uygulanan bir ankete katılan erkeklerin %20'si, evlilikleri boyunca eşlerini en az bir defa fizikselolarak istismar ettiklerini ka-
bul etmişlerdir.

Ortadoğu
Mısır

• Kadınlar arasında temsili, ulusal düzeyde bir örneklemden %35 kadın, evliliklerinin bazı anlarında eşleri tarafından dövüldüklerini bil-
. dirmişlerdir.
ısrail

• 1997 yılında 1826 Arap kadının katıldığı bir araştırmada, kadınların %32'si eşleri, eski eşleri ya da erkek arkadaşlarının kendilerine fi-
ziksel şiddet gösterdiklerine dair en az bir vaka anlatmaktadır, %30'u evliliklerinin eski dönemlerinde eşlerinin kendilerine cinsel bas-
kı uyguladıklarını bildirmiştir.

Afrika
Kenya

• Tek bir bölgede ankete katılan kadınların %42'si birlikte yaşadıkları erkek tarafından dövüldüklerini belirtmişlerdir. Bunlardan %58'i
sıklık olarak genelilikle ve bazen seçeneklerini seçmiştir.

Uganda
• Iki bölgede kadınlar ve eşleri olmak üzere temsili örneklemde, görüşülen kadınlardan %41 'i eşleri tarafından dövüldüklerini ya da fi-

ziksel olarak onlardan zarar gördüklerini belirtmiştir. Erkeklerin %41 'i eşlerini dövdüklerini belirtmiştir.
Zibabve

• 1996'da, bir tek ilde bulunan 966 kadınla yapılan görüşmelerde kadınların %32'si, 16 yaşından beri aile üyelerinin ya da evde yaşa-
yan kişilerin fiziksel istismarına uğradıklarını belirtmişlerdir.

Latin Amerika ve Karayipler
Şili

• Santiago'da yaşayan kadınlardan seçilen temsili bir örneklemde, kadınların %26'sl eşleriyle ilgili en az bir fiziksel istismar vakası ol-
duğunu, %11 'i ağır şiddet gördüklerini ve % 15'i ise daha hafif şiddet gördüklerini belirtmektedir.

Kolombiya
• Ankete katılan 6097 kadından %19'u eşleri tarafından saldırıya uğradıklarını belirtmiştir.

Meksika
• Guadalajara'da 1997'de yapılan bir ankete katılan 650 kadının %30'u eşleri tarafından fiziksel şiddet gördüklerine dair en az bir vaka,

% 13'ü ise önceki yıllarda şiddete maruz kaldıklarını belirtmişlerdir.
Nikaragua

• Leon'da 1996'da temsili bir örneklemde kadınların %52'si eşlerinin kedilerine en az bir kere fiziksel şiddet uyguladığını, %27'si ise ön-
ceki yıllarda fiziksel şiddet gördüklerini belirtmektedir.

Merkez ve Doğu Avrupa/ Baltık Ülkeleri
Estonya

• 1994'te 2315 kadınla yapılan bir ankette, 18-24 yaş arasındaki kadınların %29'u aile içi şiddetten korktuklarını belirtmiştir. Bu oran
yaşla doğru orantılı olarak artmaktadır: 65 yaşındaki kadınların %52'si aile içi şiddetten korkmaktadır.

Polonya •
• Kamuoyu Araştırmaları Merkezi tarafından, 1993'te yapılan bir araştırmaya göre boşanmış kadınların %60'1 eski eşleri tarafından en

az bir kere dövülmüştür. %25'i şiddetin tekrarlandığını belirtmektedir.
Rusya (St. Petersburg)

• 14-17 yaşları arasındaki 172 kız ve 174 erkek üzerinde yapılan bir ankette, kızların %25'inin, erkeklerin %11 'inin istemedikleri halde
cinsel ilişkiye girdiklerini belirtmektedirler.

Tacikistan
• 18-40 yaşları arasındaki 550 kadınla yapılan bir ankette kadınların %50'si fiziksel istismara uğradıklarını belirtmişlerdir.

DIPNOT: "Violance Against Women", WHO, FRHIWHD/91.8, Regional Monitoring Report, UNlcEF 1999 ve Japonya'da Aile Içi Şiddet Araştırmalan Merkezinin bir araştırmasından alın-
mıştır. 5
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.................................................
Çocuk ve ergenlere yönelik
cinsel istismar

Birçok ülkede çocuklara ve genç kızlara
yönelik ensest ve cinsel istismar bir tabu ola-
rak ele alındığından, bu istismar en gizli şid-
det türlerinden birisi olarak karşımıza çık-
maktadır. Bu suç çoğunlukla baba, üvey ba-
ba, büyükbaba, erkek kardeş, ağabey, amca,
dayı veya diğer erkek akrabalar tarafından iş-
lendiği ve bu kişiler en güvenilecek pozisyon-
da oldukları için, ailenin ve suçu işlemiş olan
yetişkin erkeğin adının korunması adına ço-
cuğun hakları feda edilir. Araştırmalara göre,
bölge ve kültür farkına bakılmaksızın meyda-
na gelen aile içi cinsel istismarlardan % 40 ila
%60'ı, 15 yaş ve altındaki kızları hedef almak-
tadır IS, Hollanda'da yapılan son araştırmalar-
dan biri aile içindeki cinsel şiddet mağdurla-
rının % 45'inin IS yaş altında olduğunu belir-

maktadır. Kurbanlar, sürekli psikolojik şidde-
tin (duygusal işkence ve tehdidi altında yaşa-
manın) fıziksel şiddetten daha dayanılmaz ol-
duğunu, zihinsel stresin yüksek oranda inti-
hara ve intihar girişiminierine yol açtığını bil-
dirmektedirler. Amerika, Fiji, Papua Yeni Gi-
ne, Peru, Hindistan, Bangladeş ve Sri Lan-
ka'da yapılan araştırmalarda aile içi şiddet ve
intihar olguları arasında yakın bir ilişki oldu-
ğu saptanmıştır. İstismara uğramış kadınlar
arasındaki intihar oranı, istismar edilmemiş
kadınlara göre 12 kat daha yüksektir. Ameri-
ka'da dayak yiyen kadınların %35 ila %40 ka-
darı intihara teşebbüs etmişlerdir ıo Sri Lan-
ka'da 15-24 yaş arası kadınlar ve kızlar arasın-
daki intihar sayısı, hamilelik ve çocuk doğur-
ma sonucu meydana gelen ölümlerden 55
kat daha yüksektir ''.

Kadın öldürme
Kadın öldürme aile içi şiddeti konusunda ayrı
bir kategori olarak yansıtılması gereken bir
başka olgudur. Avustralya, Bangladesh, Kana-
da, Kenya, Tayland ve Amerika Birleşik Dev-
letleri'nde yapılan araştırmalar ev ortamında
kadın öldürme olaylarını ortaya çıkarmaktadır
12, Güney Afrika'da kadın grupları, artan sayı-
daki kadın öldürme olaylarını belgelemeye
başlamışlardır; Botswana, Güney Afrika, Swa-
ziland, Zambia, and Zimbabve'den elde edil-
miş veriler bulunmaktadır B 1991'deki verile-
re dayanan, eşler tarafından öldürülmeyle ilgi-
li karşılaştırmalı bir araştırmanın sonucuna
göre Rus kadınlarının eşleri tarafından öldü-
rülme riskleri Amerika'lı kadınlara göre 2,5
kat daha fazladır. Ama Amerika'daki kadınlar
da Batı Avrupa ülkelerindeki kadınlara göre 2
kat daha fazla eşleri tarafından öldürülme ris-
ki altında bulunmaktadırlar 14.
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lemiştir. Bu yüzdenin içinde kız çocuklar, er-
kek çocuklara oranla daha fazla ensest mağ-
durudur ".

Zorla Fuhuş
Beraber yaşanan erkekler veya ebeveynler ta-
rafından fuhuşa zorlanma veya diğer ticari sö-
mürü tipleri dünya çapında rapor edilen, ka-
dınlara ve çocuklara yönelik şiddetinin başka
bir türüdür. Çocuklarını geçindiremeyen fa-
kir aileler sıklıkla çocuklarını kiralamakta ve-
ya satmaktadırlar, bu çocuklar en sonunda fu-
huş tuzağına düşmektedirler. Genellikle kız
çocuklar ev hizmetlerinde çalışmak üzere
gönderilmekte, burada işverenleri tarafından
fiziksel ve cinsel sömürüye maruz kalmakta-
dırlar. Mesela, Senegal'den Nijerya'ya kadar
bütün Batı Afrika'da on binlerce fakir aile ço-
cuğunun her sene Ortadoğu'ya gönderildiği
ve bunların birçoğunun daha sonra fahişe ol-
dukları bildirilmektedir 17, Güney Afrika'da
çocuk fahişeliği artmakta ve organize bir fiil
halini almaktadır. Nepal'in bazı dağlık bölge-
lerinde fuhuş, neredeyse geleneksel bir gelir
kaynağı olmuş durumdadır. Kadınlar veya
kızlar, kocaları veya akrabaları tarafından al-
datılarak veya tehdit edilerek fahişelik yap-
mak üzere Hindistan'a kaçırılmaktadır. Tay-
land'ın kırsal kesimlerinde, ileri derecede fa-
kirlik sonucu borca batan ailelerin sayısı art-
maktadır. Burada ailenin iyiliği için kız evla-
dın kendini feda etmesi bir görevolarak ka-
bul edilmektedir. Kadın tacirleri genç kadın-
ların ve kızların "emeğini" para karşılığı satın
alırlar. Ülkedeki bu kaçakçılık, HIV/AIDS ris-
kini arttırmıştır 18 Kuzey Gana'da ve To-
go'nun bazı bölgelerinde kızlar papazlara
"bağışlanır" ve "karıları" olarak yaşamaya
mecbur edilirler, ailelerinin korunması karşı-
lığında papazların cinsellliklerine boyun eğer-
ler. Hindistan'da da benzer bir uygulama bu-
lunmaktadır; genç kadınlar ve kızlar (deva-
dasis) tapınaklarda hizmet etmek üzere "ba-
ğışlanırlar" ve genellikle daha sonra fuhuşa
başlarlar.

Cinsiyete bağlı olarak
gebeliği sonlandırma,
kız çocuklarını öldürme ve

beslenme kaynaklarına ve
sağlık hizmetlerine erişim
konusunda farklılıklar
Erkek çocukların daha değerli kabul edildik-
leri toplumlarda kız çocuklara karşı ayrımcı-
lık, cinsiyete bağlı olarak gebeliği sonlandır-
ma veya kız bebeklerin öldürülmesi gibi aşırı
şekillerde ortaya çıkabilir. Hindistan'da yapı-
lan bir araştırmaya göre, yılda 10,000 kız be-
beğin öldürüldüğü belirtilmektedir. Bu sayıya
kız çocukların doğmaması için gerçekleştiri-
len kürtajlar dahil değildir 19, Çin'de yapılan
resmi bir araştırma, kız embriyoların yüzde
12'sinin kayıt dışı olarak çeşitli şekillerde dü-
şürüldüğünü göstermekted". Ayrıca birçok
ülkede ayrımcılık nedeniyle kız çocukları ih-
mal edilmekte, 2-5 yaş arasındaki kız çocukla-
n hastalanmakta ve ölmektedirler 21, Geliş-
mekte olan ülkelerin birçoğunda kızlar, er-
kek çocuklara göre daha yetersiz beslenmek-
te ve bunun sonucunda zihinsel ve fiziksel
özürlü olmakta ve hatta ölmektedirler. Sağlık
hizmetlerinden daha az faydalanma imkanı
verilmesi de kız çocukların ölüm oranlarında-
ki yükselmeye neden olmaktadır.

Cinsiyete dayalı olarak gebeliği sonlan-
dırma, kız bebeklerin öldürülmesi, iyi ve ye-
terli besin ile sağlık hizmetlerinden yararlan-
ma konularındaki sistematik ayrımolık, ka-
dınlar ve kızlar için "kayıp milyonlar" denilen
bir olgunun oluşmasına neden olmuştur. 60
milyon kadar kadın nüfus istatistiklerinden
silinivermiştir. Başka bir deyişle dünyada, ge-
nel demografik yorumlara dayanılarak tah-
min edilenden 60 milyon daha az kadın yaşa-
maktadır. Bu olgu özellikle Güney Asya, Ku-
zey Afrika, Ortadoğu ve Çin'de gözlemlen-
miştir ",

Kadınların yaşamlarını ve
sağlıklarını etkileyen
gelenek ve kültür
uygulamaları

Bütün dünyada kadınlar ve kızlar, kültürel ve
sosyal konformizm ve dini inançlar görünüşü al-
tında geleneksel ve kültürel uygulamaların za-
rarlı ve hayatlarını tehdit eden etkileri altında ya-
şamaktadırlar, Bunlann örnekleri aşağıdadır:

Namus Cinayetleri
Pakistan'da namus cinayetleri, UNlcEF gibi Birleşmiş milletler organlarının, konuyla ilgili
eylemlerde bulunan kişilerin ve sivil toplum kuruluşlarının gittikçe artan baskısıyla
1999'da siyasi gündeme taşınmaya başlamıştır. 21 Nisan 2000'de, bir Ulusalınsan Hak-
ları ve Onuru toplantısında Pakistan'ın eski başkanı General Pervez Müşerref, kadınların
namus adı altında öldürülmesinin bundan sonra cinayet olarak kabul edileceğini söyle-
miştir: "Pakistan hükümeti, 'namus cinayeti' adı verilen eylemleri şiddetle kınamaktadır.
Bu tür fiiller ne dinimizde ne de yasalarımızda yer almaktadır." Cinayetler sürmektedir,
ancak bu sorunu çözmeye yönelik adımlar atılmıştır.



Kadın genital mutilasyonu. Dün-
yada yaklaşık 130 milyon kadının genital mu-
tilasyona uğradığı ve her yıl iki milyon kişinin
bu sayıya eklendiği tahmin edilmektedir. Ka-
dın genhal mutilasyonu 28 Afrika ülkesinde
(hem batısında hem doğusunda olmak üze-
re), baz! Asyave Ortadoğu bölgeleri ile Kuzey
Amerika'nın, Avrupa'nın ve Avustralya'nın ba-
zı göçmen bölgelerinde yapılmaktadır. ÖLÜ-
me ve kısırlığa, fiziksel acıya bağlı olarak uzun
vadeli psikolojik travmalara neden olabilmek-
tedir.

Çryiz nedeni ile şiddete maruz
bırakma: Hindistan'da drahoma adındaki
çeyizle ilgili yasal düzenleme feshedilmiş de
olsa günümüzde drahomayla ilgili şiddet
olaylarının artışı söz konusudur. Yılda
5000'den fazla kadın, kocalarının evlenme-
den önce ya da sonra drahomayla ilgili talep-
lerini kabul etmedikleri için kocaları ya da ko-
calarını ailelerindeki erkek bireyler tarafın-
dan, mutfaktaki bir kaza yangınında yakılarak
öldürülmektedir. Günde yaklaşık beş kadın
yanmakta, bu olaylardan pek azı resmi olarak
bildirilmektedir.

Mutfaktaki yangında ölüm olayları, örne-
ğin Pakistan'ın bazı bölgelerinde de artışa
geçmiştir. Pakistan İnsan Hakları Komisyonu,
ev içi tartışmalar sonucunda günde en az dört
kadının, kocası ya da aile bireyleri tarafından
öldürüldüğünü bildirmektedir.

Asitli Saldırılar: Evlenme teklifleri-
nin reddedilmesi, çeyizler konusunda anlaş-
mazlıklar, ev içi tartışmalar nedeniyle kadınla-
rın ve kızların yüzünü deforme etmek, bazen
de öldürmek için sülfürik asit ucuz ve kolay
erişilebilir silah olarak ortaya çıkmıştır. Bang-
ladeş'te her yılortalama 200 asit saldırısı ya-
pıldığı tahmin edilmektedir.

Namus cinayetleri: Bangladeş, Mı-
sır, Ürdün, Lübnan, Pakistan ve Türkiye dahil
olmak üzere ama sadece bu ülkelerle kısıtlı
kalmadan, dünyadaki birçok ülkede kadınlar
aile "namus'u adına öldürülmektcdir. Her-
hangi bir neden (zina iddiası, evlilik öncesi
ilişki -cinsel ilişki olsun veya olmasın-, teca-
vüz, ailepin onaylamadığı birine aşık olmak
gibi) kadının, ailenin bir erkek ferdi tarafın-
dan öldürülmesi için yeterli bir sebeptir.
1997'de, Pakistan'ın sadece bir bölgesinde
300 kadın "namus" kurbanıdır. Ürdün'de bu
yöndeki resmi kayıtlar yükselmektedir, ancak
gerçekte sayılar daha yüksektir çünkü bu tip
cinayetler genelde kayıtlara intihar veya kaza
olarak geçmektedir. Cinayet girişimlerinden

kurtulan kurbanlar korunmak için gözaltında
kalmaya mecbur olmaktadırlar, gözaltından
çıkmak öldürülme k anlamına gelmektedir.
Ürdün'de ceza kanununda namus nedeniyle
kadınların öldürülmeleri suçuna verilen ceza,
özellikle 18 yaşın altındaki bir erkek tarafın-
dan öldürülmüş ise çok hafiftir.

Erken evlilikler: Kız çocuğun rızası ile
veya rızası dışında gerçekleşen erken yaşta
evlilikler milyonlarca genç kızın sağlığına ve
özerkliğine zarar verdiği için şiddetin bir tü-
rünü oluşturur, Kadınlar için en erken evlilik
yaşı kanunen erkeklere göre daha düşüktür.

Konular

Birçok ülkede, ebeveynin izni ile en erken ka-
nuni evlilik yaşı, ebeveynin izni olmadan en
erken evlilik yaşından belirgin olarak daha
düşüktür, 50'den fazla ülkede ebeveynin izni
ile evlilik yaşı 16 veya daha altıdır (23) Erken
evlilikler çocuk yaşta hamileliklere neden ol-
makta ve kızları HIV/AIDS başta olmak üzere
cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklara maruz
bırakmaktadır. Ayrıca doğan çocukların sağlık
koşullarının da, düşük kilolu olma gibi olum-
suz hale gelmesine neden olmaktadır. Üste-
lik, kızların eğitim ve iş olanaklarını da kötü
yönde etkilemektedir.

--T
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arasındaki eşit olmayan güç dengelerinin
göstergeleridir. Bu eşit olmayan güç dengele-
rine katkıda bulunan faktörler arasında sos-
yo-ekonomik güçler, güç ilişkilerinin zorla
uygulandığı aile kurumu, kadın cinselliğin-
den duyulan korku ve bunu kontrol isteği, er-
keklerin kalıtımsal üstünlüğüne olan inanç ve
kadınlarla çocukların bağımsız hukuki ve sos-
yal statülerini inkar eden kanunlar ve kültürel
yaptırımlar sayılabilir.

Yasal

Politik
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Tablo3-Aile Içi Şiddetin Devam Etmesine Neden Olan Faktörler
Kültürel

• Cinsiyete dayalı toplumsallaşma
• Cinsiyet rollerine verilen kültürel tanımlar
• Ilişkilerde, bu rollerden beklenenler
• Erkeklerin doğalolarak üstün olduklarına dair inanç
• Erkeklerin, kadınları ya da kızları sahiplenmesini sağlayan değerler
• Ev ortamının erkek kontrolü altında bulunan özel bir mekan olduğu kavramı
• Evlenme, düğün gelenekleri (yüzgörümlük, drahoma, çeyiz)
• Şiddeti, sorunların çözümüne yarayan bir araç olarak görmek

Ekonomık
• Kadınların erkeklere maddi açıdan bağımlı oluşu
• Nakit ya da kredi kullanımına sınırlı erişim
• Miras, mülkiyet hakları, ortak toprakların kullanımı, dulluk ya da boşanma

sonrası nafaka gibi konularla ilgili olarak ayrımcı bir hukuk
• Özel ya da resmi kurumlarda iş olanaklarına sınırlı erişim
• Eğitim-öğretim olanaklarına sınırlı erişim

• Yasada ya da uygulamada kadının daha düşük bir statüye sahip olması
• Miras, nafaka, veraset, boşanma yasaları
• Tecavüz ve aile içi istismar konularında yasal tanımlar
• Kadınlar arasında okur-yazarlık düzeyinin düşük olması
• Polis ve adalet karşısında şiddetli muamele

• Iktidar, politika, medya ile yasal ve tıbbi meslekler açısından kadının temsil
edilmesinde düşüklük

• Aile içi şiddetin ciddiye alınmaması
• Ailenin devlet kontrolünün dışında özel bir kavram oluşu
• Statükoldin hukukunda çalkalanma yaratma tehlikesi
• Politik güç olarak yetersiz kadın örgütü
• Kadınların mevcut politik sisteme yetersiz katılımı

Kadınları hedef alan şiddetin sadece bir tane
nedeni yoktur. Artan sayıdaki araştırmalar,
değişik kültürlerin ışığında sorunun daha net
anlaşılabilmesi için çeşitli faktörlerin birbirle-
riyle olan ilişkilerini incelemişlerdir.

Karmaşık ve birbiriyle bağlantılı olan ku-
rumIaşmış sosyal ve kültürel birkaç faktör ne-
deniyle kadınlar, kendilerine yönelmiş şiddet
karşısında savunmasız bırakılmışlardır. Bütün
bu faktörler tarih boyunca kadın ve erkek



Konular

Ekonomik kaynaklardan yoksunluk, ka-
dının şiddete açık olmasının ve şiddet içeren
ilişkilerden kendilerini kurtarmada zorlanma-
sının temelini oluşturmaktadır. Şiddet, eko-
nomik kaynaklardan yoksunluk ve bağımlılık
arasındaki bağlantı bir döngüdür. Bir taraftan
şiddet tehdidi ve korkusu kadını iş aramak-
tan caydırmakta, en iyi olasılıkla düşük ücret-
le evlerde, sömürülmeye açık işleri kabul et-
meye mecbur etmekte; diğer taraftan kadın-
lar kısıtlı ekonomik bağımsızlık nedeniyle yi-
ne sörnürüldüğii, istismar edildiği ilişkiden
kaçma gücünü bulamamaktadır 24.

Bazı ülkelerde bu yorumun tersi de ge-
çerlidir, kadınların artan ekonomik aktivitele-
ri ve bağımsızlıkları, erkek şiddetinin artması-
na neden olan bir tehdit unsuru olarak görül-
mektedir 25 Bu durum, özellikle erkeğin işsiz
olduğu durumlarda, evdeki gücünün ve söz
hakkının azaldığını hissettiği zamanlarda ge-
çerlidir.

Araştırmalar, şiddetin artışını toplumdaki
ekonomik düzenin bozulmasına da bağla-
maktadırlar. Yapısal uyum programları, küre-
selleşme gibi makro ekonomik politikalar ve
bunun sonucunda ortaya çıkan eşitsizlikler
de Latin Amerika, Afrika ve A5yagibi bazı böl-
gelerde artan şiddet seviyeleri ile doğrudan
ilişkilerıdirilmektedir ". Orta ve Doğu Avru-
pa'daki ve eski Sovyetler Birliği'ndeki geçiş
dönemleri (artan fakirlik, işsizlik oranları, sı-
kıntı, gelir dağılımındaki eşitsizlik, stress ve
alkol bağımlılığı) kadına yönelik şiddet de da-
hil olmak üzere toplumdaki genel şiddetin
artmasına neden olmuştur. Bu etmenler do-
laylı olarak, daha fazla risk içeren davranışla-
rı, alkol ve uyuşturucu kullanımının artması-
nı, sosyal destek ağlarının dağılmasını ve ka-
dınların eşlerine olan ekonomik bağımlılığını
artırmasını kışkırtarak kadını daha savunma-
sız bir durumda bırakmıştır",

Kültürel ideolojiler (sanayileşmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerde) bazı durumlarda kadı-
na yönelik şiddete "meşruiyet" kazandırmak-
tadır. Dini ve tarihsel gelenekler kanların ko-
calan tarafından dayak ve onur kırma yoluyla
cezalandırılmayı tasvip etmektedir. Kadınların
fıziksel olarak cezalandırılmaları, özellikle ka-
dınların mülkiyetleri ve eşierin orılara sahip-
!enmesi düşüncesi sonucunda ortaya çıkmış-
tır. Aile servetinin erkekler tarafından kontrol
ediliyor olması, kaçınılmaz olarak karar verme
yetkisinin onların elinde bulunmasına ve ka-
dınlarla kızların üstünde hak ve hakimiyet id-
dia etmelerine neden olmuştur.

Bunun karşılığında birçok kanunda mira-
sın babadan oğula geçmesini taahhüt eden sa-
hiplenme kavramı, kadının cinselliği üzerinde
de kontrolü meşrulaşurmıştır, Birçok toplum-

da kadınların cinselliği aile onuru ile de ilişki-
lidir. Bu toplumlardaki geleneksel normlar,
ailenin onayını almadan evlenen veya boşa-
nan "yoldan çıkmış" kız evlatların, kız kardeş-
lerin ve zina yaparak aile onurunu lekeledi-
ğinden şüphelerıilen eşlerin öldürülmesine
izin vermektedir. Aynı mantıkla, düşman olan
etnik grubun veya toplumun onuru, kadırıları-
na ve kızlarına yönelik cinsel şiddet kullanıla-
rak ayaklar altına alınabilmektedir.

Çocuklukta yaşanan aile içi şiddete tanık
olmak, fıziksel ve cinsel istismara maruz kal-
mak gibi tecrübeler, çocukları risk altına atan
etmenler olarak tanımlanmaktadır. Küçük-
lüklerinde sorunlarla başa çıkma yöntemi ola-
rak bu tür bir şiddete tanık olan erkek çocuk-
lar şiddeti, anlaşmazlıkları çözmenin ve er-
kekliklerini ispat etmenin bir yolu olarak gö-
rebilmektedirler.

Alkolün ve diğer uyuşturucuların aşırı
kullanımı kadınlara ve çocuklara karşı şiddet
ve saldırgarılık içeren davranışları tetikleyen
başka bir etmen olarak belirlenmiştir. Mosko-
va'da yapılan bir aile içi şiddet araştırmasında
fıziksel istismar vakalarının yarısının kocanın
aşırı alkol tüketimiyle bağlantılı olduğu orta-
ya çıkmıştır".

Kadınların ailelerinden ve toplumdan so-
yutlanmasınm, özellikle aile ve yerel örgütle-
re ulaşamadığı ya da çok az ulaşabildiği du-
rumlarda, şiddetin artmasına katkıda bulun-
duğu bilinmektedir. Öte yandan, kadınların
toplumsal ağlara katılmaları, şiddete açık ol-
ma durumlarını azaltınalarında ve aile içi şid-
det problemini çözmekteki yeteneklerinin
artmasında kritik bir etmen olarak kaydedil-

mektedir. Bu toplumsal ağlar sivil (aile ve
komşular) veya kamusal (toplum içinde kiOf-

ganizasyonlar, kadın destek grupları ve poli-
tik partilerle bağlantılı gruplar) olabilmekte-
dir 29.

Özellikle evin kutsallığı içinde hukuksal
bir korumanın olmaması, kadına yönelik şid-
detin sürekliliğine neden olmaktadır. Yakın
zamana kadar, birçok hukuk sisteminde ge-
çerli olan kamu/özel ayrımı, kadın hakları için
ana engellerden birini teşkil etmiştir. Bunun-
la birlikte devletlerin, evin içinde işlenen suç-
larda bile kadınların haklarını koruma sorum-
lulukları gittikçe artmaktadır. Yine de, birçok
ülkede aile içi şiddeti suç olarak görmeyen
yasama, kolluk kuvvetleri ve adalet sistemi,
kadınlara yönelik şiddeti arttırmaktadır. İstıs-
marların önlenebilmesi için çözülmesi gere-
ken en önemli sorun, bu tür fıillerde bulunan
kişilerin cezasız kalmalarıdır.

İnsan Hakları İzleme Komitesi tarafından
yapılan incelemelerde aile içi şiddet vakala-
rında kolluk kuvvetlerinin sıklıkla dayak atan
kişinin mağduru kontrol altında tutma ve
aşağılama eylemlerini desteklediği görül-
müştür. Birkaç ülkede artık aile içi şiddet
olaylarını cezalandıracak kanunlar çıkmış ol-
sa bile, "yakın ilişki içinde olunan kişi tarafın-
dan bir kadına uygulandığı zaman, bu tür sal-
dırılar yasa gereği değil, norm gereği kabul
edilerek hoş görülmektedir. Birçok yerde ai-
le içi şiddet olaylarını gerçekleştiren kişiler,
benzer şiddet olaylarını yabancı kişilere karşı
gerçekleştirerilere oranla daha az dava edil-
mekte ve haklarında daha hafif cezalar veril-
mektedir" 30.

-T-----
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Temel hakların inkarı
Kadınlara ve kızlara yönelik şiddetin muhte-
melen en ciddi neticesi kadınların ve kızların
temel haklarının inkarıdır. 1948'de kabul edi-
len Evrensel İnsan Hakları Bildirisi, 1979'da
kabul edilen Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrım-
cılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme,
1989'da kabul edilen Çocuk Haklarına Dair
Sözleşme gibi uluslararası insan hakları bel-
geleri aracılığıyla, her birey için kişisel temel
hak ve özgürlüklerin ilkeleri onaylanmıştır.
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye
Edilmesine Dair Sözleşme ve Çocuk Hakları-
na Dair Sözleşme, ekonomik bakımdan ha-
yatta kalma, sağlık ve eğitim gibi, kadınların

ve çocukların yaşam kalitesinde etkili ana ko-
nuları da içeren ve sivil ve politik hakları da
kapsayan geniş bir insan hakları kavramını te-
mel almıştır. Her iki anlaşmada da cinsiyete
dayalı istismar ve ihmalden korunma hakkı
çağrısı yapılmıştır.

Bu anlaşmaların gücü uluslararası muta-
bakat ile hazırlanmış olmalarından kaynak-
lanmaktadır. Kadınlara ve kızlara zarar veren
bütün uygulamaların, ne kadar köklü bir kül-
türe dayalı olursa olsun, sökülüp atılacağı var-
sayımına dayanır. Altına imza koyan hükü-
metler için kanuni bağlayıcılığı olan insan
haklarıyla ilgili uluslararası anlaşmalar, hükü-
metleri sadece kadınları şiddet suçlarından
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korumaya değil, aynı zamanda şiddet vakaları
olduğu zaman olayları araştırmavı ve suçlula-
rı adalet önüne çıkartmayı da şart koşmaktdır
31

insan gelişimi hedeflerinin
zarar görmesi
Kadının toplumsal hayata katılımındaki po-
tansiyel inkar edildiği müddetçe toplumların
tam kapasitelerine ulaşamayacakları gittikçe
daha iyi anlaşılmaktadır. Şiddetin sosyal, eko-
nomik ve sağlıkla ilgili maliyet verileri hiçbir
şüpheye yer bırakmadan, kadına yönelik şid-
detin insanlık ve ekonomik gelişime zarar
verdiğini göstermektedir. Bütün sosyal geli-
şim programlarına, ister çevre ile ilgili olsun,
ister fakirliğin azaltılması ve iyi yönetişim için
olsun, kadının katılımı çok önemli hale gel-
miştir. Ülkeler, kadınların tam katılımına ve
desteğine ket vurmakla nüfuslarındaki insan
kaynağının yarısını yok etmektedirler. Bir ül-
kenin cinsiyet eşitliğine taraf olduğuna dair
en doğru gösterge, kadına yönelik hayatın
her alanındaki her türlü şiddetin ortadan kal-
dırılma eylemlerinde yatmaktadır.

Sağlığı etkileyen sonuçlar
Kadınlara yönelik aile içi şiddetin çok geniş
boyutlu, hatta bazen ölüme kadar varabilen, fı-
ziksel ve psikolojik sonuçları vardır (bkz. Tab-
lo 4). Yaralanma, kadının sağlığı üzerindeki
olumsuz etkinin sadece bir yönüdür ve şidde-
tin en fazla gözle görülen türüdür. ABD Adalet
Bölümünün hastanelerin acil bölümlerinde
şiddete bağlı yaralanma sonucunda tedavi ol-
maya gelen kadınların %37'sinin eşi, eski eşi
veya erkek arkadaşı tarafından yaralandığını
rapor etmiştir 32. Saldırılar, morarıklar ve kırık-
lardan, kısmi ya da tamamen duyma veya gör-
me kaybı gibi kronik hasarlara kadar çeşitli ya-
ralanmalar, yanıklar ise şekil bozukluklarıyla
sonuçlanabilmektedir. Kadın genital mutilas-
yonundan kaynaklanan tıbbi komplikasyonlar
kanarna ve kısırlıktan ciddi psikolojik travma-
lara neden olmaktadır. Birçok ülkede yapılan
araştırınalar hamilelikte yüksek derecede şid-
dete maruz kalmanın, annenin ve doğmamış
bebeğin sağlıklarını tehlikeye attığını göster-
miştir. En kötü durumlarda, yukarıda örnekle-
ri verilen aile içi şiddet vakaları kadınların öl-
mesi ile sonuçlanır - kadının eşi veya eski eşi
tarafından öldürülmesi ile.

Cinsel saldırılar veya tecavüz, istenmeyen
hamilelikler ve kanunsuz kürtajların sebep

Tablo 4: Kadına Karşı Şiddetin
Sağlığı etkileyen Sonuçları
Ölümcülolmayan

Fiziksel sağlık
~ Yaralanma (yırtıklardan kırıklara, iç or-

gan yaralanmalara kadar)
• Istenmeyen gebelik
• Jinekolojik sorunlar
~ HIV/AIDS dahilolmak üzere cinsel

hastalıklar

• Düşük
• Pelvik inflammatuar hastalıklar
• Kronik pelvik ağrıları
• Baş ağrıları
.0 Sürekli sakatlıklar

• Astım
• Iritabı bağırsak sendromları
• Kendine zarar verici davranışlar (siga-

ra içme, korunmasız seks vb.)

Atat Sağlığı

• Depresyon
, Korku

• Anksiyete
• Düşük öz saygı
• Cinsel ilişkide bozukluklar

•• Yeme-içme sorunlarıo. Obsesif-kompulsif bozukluklar
:t Travma sonrası stres bozukluğu
, Ölümcülolan

'. Intihar
:. Adam öldürme

• Anne ölümleri
• HIV/AIDS

DIPNOT: Kaynak: "Violance Against Women", WHO,

Consultation, 1996)
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olduğu komplikasyonlar ile sonuçlanabilir.
Çocukluklarında cinsel istismara uğramış kız-
ların erken yaşta cinsel ilişkiye girme gibi
riskli davranışlarda daha çok bulundukları ve
bunun sonucunda da erken yaşta ve isteme-
den hamile kalma risklerinin daha yüksek ol-
duğu belirlenmiştir (33). Şiddet gören kadın-
lar, aile planlaması yöntemlerini kullanmakta
veya güvenli seks talep etmekte zorlanmakta,
bunun sonucunda da cinsel yolla bulaşan
hastalıklara ve HIV/AIDS'e maruz kalma risk-
leri artmaktadır (34)

Şiddetin, kadınların akıl sağlığı üzerinde
de ciddi ve ölümcül etkileri olabilir. Dayak yi-
yen kadınlarda stres ve travma sonrası stres
sendromu, panik ataklar, depresyon, uyuma
ve beslenme bozuklukları, yüksek tansiyon,
alkolizm, uyuşturucu kullanımı ve düşük öz
güven gibi strese bağlı hastalıkların oranı yük-
sektir. Bazı kadınlar için, ölümcül derecede
stres altında olmaları ve istismar eden kişi ta-
rafından aşağılanmaları sonucunda, şiddet
içeren ilişkiden kaçmalarının tek yolu intihar
olabilir.

Cocuklara etkileri
Aile içinde şiddete tanıklık eden veya şiddete
maruz kalmış çocuklar kilo, yemek yeme ve
uyku gibi sağlık ve davranış problemleri ser-
gilerler (39) Okulda da problemleri olabilir, ya-

Aile içi Şiddet ve HIV/AIDS
Günümüzde yaklaşık 14 milyon kadın HIV taşıyıcısıdır ve kadınlar arasındaki taşıyıcılık
oranı artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün bir araştırmasında, birçok kadın için HIV'e en
çok yakalanma riskinin, güvenli seks talebinin hiç ya da zor ifade edildiği, eşit olmayan
tarafların sürdürdüğü düzenli ilişkilerde söz konusu olduğunu saptamıştır. Bu kadınlar
için seks bir tercih konusu değildir (35).

Zimbabve'de bir eyalette yapılan 18 yaş ve üstü kadınların katıldığı bir araştırmada evli
kadınların, yüzde 26'sl istemedikleri halde, zorla ilişki kurmak durumunda kaldıklarını söy-
lemişlerdir. Bir kadının eşinin başka kişilerle de cinsel ilişkiye girdiğini veya HIV virüsü ta-
şıdığını bilmesine rağmen kocasının kondom kullanması veya başkaları ile ilişkiye girme-
mesi konusunda ısrar etme hakkının olmadığı bilinen bir gerçektir. HIV/AIDS önleme
programlarının çoğu yine de kondom kullanımı ve tek eşliliği savunmaktadırlar. Birçok ka-
dın bu önlemleri tartışmanın bile daha fazla şiddete neden olacağını düşünmektedir (36).

Başka araştırmaların sonuçlarına göre Afrika'nın bazı bölgelerinde HIV/AIDS'in yayılması
kadını erkeğin "malı" gibi gören uygulamalar nedeni ile daha da artmıştır. Mesela, karıla-
rın ve dulların miras yolu ile devredilmeleri Doğu ve Güney Afrika'da oldukça yaygındır.
Bir kadının kocası ölünce, kadın ve bütün mallar adamın en büyük kardeşi tarafından mi-
ras yolu ile elde edilir. Batı Kenya'da kadınlar, kocaları AIDS'ten ölmüş veya kendileri ya
da müstakbel kocaları AIDS taşıyıcı olsalar bile evlenmeye mecbur bırakılmaktadırlar.
Kenya'daki bu uygulamaya yönelik bir yasal bir düzenleme mevcut değildir (37).
Cinsel açıdan arınma HIV/AIDS'in yayılmasından kaynaklanan ve ancak aynı zamanda
yayılmasına katkıda bulunan daha yeni bir olgudur. Batı Kenya, Zimbabve ve Gana'nın
bazı bölgelerinde geniş ailelerde uygulanan yönteme göre bir erkek, bakire bir kız ile cin-
sel ilişkiye girer ise taşıdığı HIV/AIDS virüsünden kurtulacağına inanıhr, Sekiz yaş gibi "II

küçük yaştaki kızlar, erkeklerin saflıkları garanti olsun diye bu iş için özellikle seçilirler (38).

Kadına yönelik şiddet ile HIV/AIDS'in yayılması arasındaki bağlantıyı kabul eden ve bu
bağlantıyı HIV önleme ve korunma politikaları ve programlarına uyarlayan yeni bir yakla-
şıma ihtiyaç vardır 9
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AiLE içi ŞiDDETE KARŞI MÜCADELE:
DEVLETiN YAPMASı CEREKENLER

Radhika Coomaraswamy
Kadına karşı şiddet konusunda BM Özel Sözcüsü *

Aile içi şiddet, ister bir kişi tarafından ger-
çekleşıirilrniş olsun, ister devlet mekanizması
bunu olanaklı kılacak düzenlemeler yapmış ol-
sun, bir insan hakları ihlalidir. Bu tür fiillerde
bulunan kişilerin cezasız kalmamaları konu-
sunda taahhüt vermek devletin görevidir. Ge-
nellikle devlet politikaları ya da eylemsizliği,
aile içi şiddeti görmezden gelmekte ya da sü-
rekli kılmaktadır. Uluslararası insan hakları hu-
kukunda devletlerin iki görevi vardır: insan
hakları konusunda taahhütkar olmak ve ihlal-
leri önlemek ve olan ihlallere tepki vermek.

Önceleri insan hakların koruma kavramı
dar tanımlanmıştı. Devletlerin, şiddeti önleme
ve cezalandırma karşısındaki eylemsizhği, gö-
revlerini eksik yaptıkları anlamına gelmemek-
teydi. Bugün, kişiler tarafından yapılan hak ih-
lalleri karşısında devletlerin, önleme ve ceza-
landırma konusunda adımlar atmaları gerekti-
ğini kabul ettiklerine dair geniş bir sorumlu-
luk tanımı söz konusudur.

Uluslararası yasal
standartlar
Kadınların şiddete maruz kaldıkları durumlar
söz konusu olduğunda insan hakları konusun-
da çalışanlar ve bilim adamları tarafından geliş-
tirilen üç doktrin dikkate alınmalıdır. ilki dev-
letlerin uluslararası insan hakları ihlallerini ön-
leme, cezalandırma, soruşturma ve tam tazmi-
natı ödeme konusunda gereken çabayı göter-
me sorumluluklarlar vardır.
Gereken çaba

1992'de, kadına karşı şiddetin bir insan
hakkı ihlali olduğunu belirten ve "insan hakla-
rı ihllallerini önlemek, soruşturmak, şiddet ey-
lemlerini cezalandırmak ve tazmin edilmesini
sağlamak konularında gereken çabayı gösteril-
mediğinden başarısız olunduğu durumlarda
devletin sorumluluğu" i olduğunu vurgulayan
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye
Edilmesine Dair Sözleşme, BM'nin 19. Genel
Kurulunda kabul edilmiştir. Komite, devletle-
rin kadına karşı şiddet konusunda etkili bir
koruma oluşturabilmeleri için tedbirlere iliş-
kin öneriler de hazırlamıştır:

ı. Kadını, aile içi şiddet ve istismar, iş ye-
rinde cinsel saldırı ve cinsel yaralama da dahil
olmak üzere şiddetten korumaya yönelik ola-

10 rak cezai işlemler, tazmin etme, sivil çözümler

gibi etkili yasal tedbirler;
2. Kamuoyunu bilgiledirme ve erkeklerle

kadınların rollerinde tuttum değişikliği yarat-
mak üzere eğitim programları gibi önleme
tedbirleri;

3. Şiddete maruz kalan veya kalma riski ta-
şıyan kadınlar için destek hizmetleri ve rehabi-
litasyon olanakları, danışmanlık yapma ve sı-
ğınma evleri kurma gibi koruma tedbirleri.

Kadınlara Karşı Her Türlü Şiddetin Tasfi-
ye Edilmesine Dair Bildiri de devletlere, "ka-
dına karşı şiddetin ortadan kaldırılmasına iliş-
kin politikaları ertelemeden her türlü uygun
aracı kullanması", daha sonra "gereken çaba-
yı göstererek önleme, soruşturma yapma, ka-
dına karşı, ister devlet ister bir kişi tarafından
gerçekleştlrilmiş olsun, şiddeti ulusal yasalar-
la uyumlu bir şekilde cezalandırma" 2 konu-
sunda çağrıda bulunmaktadır.

Gereken çaba akvramı, Inter-Amerikan in-
san Hakları Mahkemesinde velaquez Rodrigu-
ez vakasında ileri atılmıştır. Mahkeme devlet-
ten, "insan hakları ihlallerini önleme konusun-
da sorumluluk taşıyan adımlar atmasını, eldeki
tüm araçlarını kullanarak bu davada söz konu-
su olan ihlali ciddi bir şekilde soruşturmasını,
sorumluları belirlemesini, uygun cezayı verme-
sini ve kurbana uygun tazminatın ödenmesini
sağlamasını istemiştir 3.

Yasayı suç yasası haline getirerek cezalan-
dırmayı da kapsayan yasal bir sistem, aile için-
de kadına yönelik saldırılar açısından yeterli
olmayacaktır. Hükümet, aile içi şiddet olayları-
nın soruşturulması ve cezalandırılması için iş-
levlerini, "etkili bir taahhüt verecek şekilde
güçlendirmelidir '.
Kanunlar karşısmda eşit
koruma

Bu doktrin, eşitlik ve eşit koruma kavram-
ları ile ilişkilidir. Yasal uygulamaların, kadına
karşı şiddeti kapsadığı durumlarda mağdurla-
ra ayrımcılık yaptığı gösterilebilirse, devlet, in-
san haklarının eşitlik ilkesini ihlal ettiği için so-
rumlu tutulabilir.

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme'nin ikinci
maddesi, devlet partilerinin "kadına karşı şid-
detin ortadan kaldırılmasına ilişkin politikaları
ertelemeden her türlü uygun aracı kullanması-
nı", bunu yaparken "kadına karşı her türlü ay-

rımcılık uygulamasından ya da eyleminden
kendilerini sakınmalarını, kamu yetkililerinin
ve kuruluşlarının bu yükümlülükle hemfikir
olmalarını sağlamalarını" ve "her türlü uygun
tedbiri uygulamalarını, kadına karşı ayrımcılığı
oluşturan mevcut kanun ve yönetmeliklerle
gelenek ve görenekleri gözden geçirmelerini
ya da feshetmelerini" istemiştir.
işkence olarak aile içi şiddet

Bu düşünce ekolü, aile içi şiddetin işken-
cenin bir türü olduğunu ve aile içi şiddete bu-
na göre yaklaşılması gerektiğini ileri sürmek-
tedir. Devlete verilen sorumlulukların artışına
ve durumun ciddiyetine bağlı olarak aile içi
şiddetin işkence ya da zulüm olarak ve "Ulus-
lararası Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi"
(International Covenant on Civil and Politica!
Rights) ve "işkence ve Diğer Zalimane, insan-
lıkdışı ya da Aşağılayıcı Muamele ya da Cezaya
Karşı Sözleşme" (Convention Against Torture
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Tre-
atment or Punishment) doğrultusunda zalim-
ce, insanlık dışı ve alçaltıcı tutum ve ceza ola-
rak ortaya çıkabileceğini belirtmektedir.

Ekol, aile içi şiddetin, işkencenin tanım-
lanması için kullanılan dört önemli ölçeğe uy-
gun olduğuna dikkat çekmektedir: işkence;
(a) ciddi fiziksel ve zihinsel acılara neden olur,
(b) kasten yapılır, (c) belirli amaçlar için yapı-
lır, (d) doğrudan ya da dolaylı olarak resmi bir
yönü vardır.

Bu düşünceyi savunan kişiler, aile içi şid-
detin işkence olarak ya da en azından kötü
muamele olarak kabul edilmesi konusunda
çağrıda bulunmatadırlar. Bu yorum, sözcüler
ya da soruşturmaları yürüten kişilerin, belki
uzman STK'ler ve hakimlerle birlikte dikkatini
hak etmekteelir.

Aile içi şiddete karşı tepkiler
Bugün birçok ülke, kadını şiddetten koru-

manın ve bu fiilde bulunanların cezalandınl-
masının önemini kavramış bulunmaktadır. Ka-
nunlarda değişiklik yapanların karşısındaki en
önemli sorunlardan biri, kadının döviilmesi-
nin "suç unsuru" haline getirilip getirilmerne-
si sorunudur. Aile içi şiddet konusunda, ka-
dınla yakın ilişki içinde olan kişilerce işlenen
bir suç olduğuna dair bir anlayış vardır. Yakın
ilişki meselesinin, adi bir suç olarak mı ele



alınması gerektiği, yoksa danışmanlık ve ara-
buluculukla mı çözülmesi gerektiği politika
yapanlar için önemli bir sorundur.

Suç unsuru haline getirme
Ceza adaleti avukatları, şiddet eylemini

gerçekleştiren kişinin tutuklanmasının, hak-
kında kovuşturma yapılmasının ve hükmedil-
mesinin, cezalandırılmasının, toplumun o kişi
hakkında yargıya varmasını ve kişinin eylemin-
den bizzat sorumlu tutulmasını sağlayan bir
süreç olduğunu vurgulamaktadır. Mineapolis
Polisitarafından yapılan bir araştırma, kendile-
rine arabuluculuk yapılanların %19'unun, hak-
Iannda evlerini terketme kararı verilen erkek-
1erin%24'ünün yeniden şiddet eylemleri gös-
terdiğini, haklarında hüküm verilen erkeklerin
ise sadece %10'unun suç tekrannda bulundu-
ğunu göstermiştir (5). Bununla birlikte, bu alan-
daki yeni politikalarda kültürel, sosyal ve siya-
si gerçeklerin de dikkate alınması önemlidir.
Bu suçların tekil doğalarını kabul etmeyen ve
mağdur destekten ve faile yardımdan yoksun
olan herhangi bir politika başarısızlığa uğra-
maya mahkumdur.
Mevzuat

Aileiçi şiddeti dikkate alan bir mevzuat ol-
gusu yenidir. Özel çözümler ve süreçler içeren
özel kanun tasarılarının gittikçe daha fazla ha-
zırlanmaktadır. Kanunla ilgili ilk sorunlardan
birisi, kadını döven erkeğin, kadının baskı yü-
zünden şikayetini geri alması halinde bile da-
vasına devam edilmesidir. Kadının davayı sür-
dürmeyi tercih etmediği durumlar karşısında
bazı devletler, polis ve savcılıklarına talimatlar
göndermiştir 6. Ayrıca, bazı kadınlar davada
"esas tanık" olmayı istediklerinden bu yana ba-
zı mevzuatlar kadına, kimi özel durumlar dı-
şında "mecburi tanık" sıfatı vermiştir. ABD gi-
bi bazı ülkeler de kadına savunuculuk desteği
vermektedir.

Birçok ülke tarafından yarı suç unsuru
karşısında da çeşitli çözümler kullanılmakta-
dır. Bunlarında en önemlisi "koruma" ve "ev-
den uzaklaştırma" dır. Bu süreçlerde kadın,
bir sulh hakimine ya da adalate başvurarak şid-
detin gerçekleşmekte olduğuna yönelik şika-
yetini iletebilir; sonuç olarak şiddeti uygula-
yan kişi, şiddeti noktalamak ve kişinin iyi dav-
ranışlar geliştirmesini sağlamak üzere "evden
uzaklaştırılır".Bu durumda delillerin standar-
dı, tam suç unsuru karşısında yapılması gere-
kenlerden daha düşüktür ve bu da kadınların
iç rahatlığıyla mahkemeye gidip, olasılıkların
dengelendiği bir karar elde etmelerini sağla-
maktadır. Kararı ihlal etmek, bir suç unsuru-
dur ve polis, başka bir gerekçe olmaksızın ko-
nıma kararına karşı gelen bir kişiyi tutuklaya-
bilir.

Boşanma, hükümsüzlük, ayrılma gibi bi-
rinci!nedenleri desteklemek üzere kullanılan

medeni hukuk kararları da bu yönde kullanıl-
maktadır. Bazı yargı mekanizmaları kadının te-
mel hizmetlere başvurma gerekliliğini ve her-
hangi yasal bir eylemden bağımsız olan hiz-
metlere başvurmasına izin veren mevzuatı yü-
rürürlüğe sokmuşlardır" Bir başka medeni
hukuk çözümü ABD' de, eşin işkence yaptığı
şikayeti üzerine açılan tazminat davasıdır (8)

Polis
Birçok yargı mekanizmasında polisin olay-

lara kişisel müdahalesi sınırlıdır. Aile içi şiddet
konusunda bu durum erkeğin korunmasına,
kadının ise gördüğü zararın artmasına neden
olabilmektedir. Bazı yasal düzenlemeler poli-
sin, istek üzerine, kişinin ileri sürülen iddia al-
tında olduğunun göründüğü ya da bir saldırı-
ya ya da sürekli saldırılara maruz kaldığına
inandığı durumlarda olaya müdahale etmesi-
ne izin vermektedir 9. Aile içi şiddet vakaları-
nın çoğunda suçlunun kefaletle salıverilmesi
kadın için oldukça tehlikeli olabilir ve bir uya-
rı almadan salıverilmesinin sonuçları kadın
için ciddi sonuçlara neden olabilir. Avustur-
ya'da birçok yasal düzenleme kadınla erkeğin
yaran arasında, erkeğin salıverildiği durumlar-
da kadını koruyan koşullar belirleyerek bir
denge oluşturmaya çalışmaktadır lo.

Eğitim ve toplum destekleri
hizmetleri

Birçok polis, savcı, sulh hakimi, hakim ve
doktor, ailenin bir kurum olduğunu ve bu ku-
rumda erkeğin hükmünün geçerli olduğunu
kabul etmektedir. Bu nedenle bu tür şiddet

-elaylarıyla karşılaşan kanun uygulayıcılarına,
tıp ve adalet mekanizmalarındaki meslek uz-
manlarına, cinsiyete dayalı şiddeti, mağdur ki-
şinin geçirdiği sarsıntıyı anlamaları ve dava sü-
reci için gereken delilleri daha özenle toplaya-
bilmeleri için belli eğitimler vermek gerekir.
Adalet ve tıp mekanizmalarındaki meslek uz-
manları, bu tür eğitimlere ve alanlarının dışın-
da herhangi bir şeyi öğrenme konusunda ge-
nellikle kapalıdırlar. Bu nedenle eğitimlere di-
ğer meslek uzmanlarının katılması daha etkili
olacaktır.

Aile içi şiddetin yapısı, mağdura destek
vermek ve yardım etmek için toplumun mü-
dahalesini gerektirir. Toplumsal çalışanların
da, onlara kanunlar ve uygulamalar, devletin
mevcut finans gibi destekleri, bu tür destekIe-
rin nasıl elde edilebileceği gibi konularda bilgi
verebilmeleri için bu konuda eğitim almaları
gereklidir. Toplumsal çalışanlar, bu tür vakala-
rın belirlenmesi, kamu bilincinin arttırılması,
mağdurların hayatlarını yeniden kurabilmele-
rini sağlamak üzere doğru yerlere yönlendiril-
mesi gibi konularda önemli bir rol oynayabilir-
ler.

Aile içi şiddet için söz konusu olan her-
hangi bir çalışma, hem mağduru hem de faile
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verilecek danışmanlık hizmetini de kapsamalı-
dır. Bu programlar, özellikle kadın erkeğin ce-
zalandırılması yerine yardım almasını talep et-
tiğinde alternatif hüküm olarak da kabul edile-
bilir. Etkili olabilmeleri için bütün bu yakla-
şımların sivil ve resmi eğitim yöntemlerini kul-
lanmaları ve edindikleri bilgiyi paylaşmaları
gerekmektedir.
Her düzeyde işbirliği

Hükümetlerin, kadına karşı şiddetle ilgili
politikalarını oluşturmak ve yerleştirmek üze-
re uzmanlık konusunda açıkları bulunmakta-
dır. Bu nedenle sivil toplum ve devlet arasın-
daki işbirliğinin çok daha arttırılması gerek-
mektedir.

Hukukçular, psikologlar, sosyal hizmet
uzmanları, doktorlar ve diğer meslek uzman-
ları ile birlikte, bütünleşik (entegre) ve disip-
linlerarası bir yaklaşım her bir tekil vakanın
çok daha iyi anlaşılabilmesi ve mağdurun ge-
reksinimierinin saptanması için en iyi seçe-
nektir. Şiddete maruz kalan kadının gerçek
hayatını, umutsuzluğunu, bağımlılığını, sınırlı
seçeneklerini ve yeniden karar almasını sağla-
yacak gereksinimlerini dikkate almak her yak-
laşımın temelini oluşturmalıdır. Çalışmanın
hedefi, kadının kendi geleceği hakkında karar
almasını sağlayacak yönde kapasitesini geliş-
tirmektir.

* Kadına karşı şiddet konusunda çalışan Özel Söz-

cü, 1994 yılında BM İnsan Haklan Komisyonu tarafından

atanmıştır. Yetkisi, kadına yönelik şiddet konusunda bil-

gi edinmek; hükümetlerden, örgütlerden ve bireylerden

bilgi almak, bu tür şiddetin yok edilmesi için redbir öne-

rilerinde bulunmak ve sonuçları konusunda çözüm öne-

rileri geliştirmek ve alan incelemelerinde bulunmakur.

1 Committee on the Elimination ofViolence Against Wo-

men, Eleventh Session, General Recommendation 19,

Official Records of the General Assembly, Forty-seventh

Session, Supplement No. 38 (A/47/38), o.ı
2 General Assembly Resolution 48/104 of 20 December

1993, Artide 4.

3. Velaquez Rodriguez Case (Honduras), 4 Inter. Am. Cr.

HR, Ser. C, No.4, 1988, para 174.

4 Ibid, para 167.

5 Minnespolis Domestic Violence Experiment.

6 Confronring Violence. A Manual for CommonweaJth

Action, Women and Development Programme, Human

Resource Development Group, Commonwealth Secreta-

riat, London,June 1992.

7 Australia, Family Law Acı, 1975, Sections 114, 70 c'
Hong Kong, Domestic Violence Order, 1986; Matrirnoni-

al Causes Act, 1989, seetion 10.

8 "Developrnenrs in the law- Legal responses tO domes-

tic violence",l06 Harvard Law Review, 1993, p,1531.

9 Justices Act, 1959 (Tas) seetion 106F; Crimes Acr 1900

(NSW), seetion 349A.

10 Bail Act 1978 (NSW) seetion 37; Bail Act 1980 (Qld);

Bail Act 1985 (SA) seetion lL.
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Konular

verebilir. Annelerinin istismar edilip dövüldü-
ğünü görerek büyüyen kız çocukları, evlerin-
de şiddeti görmeden büyüyen kızlara oranla
kendi evliliklerinde şiddeti bir norm olarak
daha fazla kabul etmeye eğilimlidirler. Evle-
rinde şiddetle büyüyen çocukların büyüdü k-

20

60+------,-,--------------~
50+------1

40
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göre sanayileşmiş ülkelerde aile içi şiddet ve
tecavüzün sağlıkla ilgili maliyeti, 15 ile 44 yaş
arası kadınlar için her beş maluliyet-ayarlan-
mış yaşam yılı* için bir yılalarak hesaplan-
mıştır 48, Aile içi şiddetin ve tecavüzün sağlık-
la ilgili maliyetleri sanayileşmiş ve gelişmekte
olan ülkeler için aynıdır, ancak gelişmekte
olan ülkelerde genelolarak hastalıkların yü-
kü çok daha ağır olduğu için cinsiyere dayalı
zulmün yüzdesi daha düşüktür. Gelişmekte
olan ülkelerde yapılan tahminlere göre, böl-
gelere bağlı olarak, üretken yaştaki kadınların
aile içi şiddet sonucunda kaybettikleri sağlık-
lı yılların oranı yüzde 5 ile 16 arasında değiş-
mektedir ",

Inter-Amerikan Kalkınma Bankası (lDB)
son zamanlarda, Latin Amerika'da altı ülkede
(Brezilya, Kolombiya, El Salvador, Meksika,
Peru and Venezuela) aile içi şiddetin sosyo-
ekonomik maliyetine daha holistik bir yakla-

leri zaman saldırgan olmaları kesin olmasa
da, şiddet içeren davranışlara tanıklık eden
çocukların büyüdükleri zaman aile içinde ve
dışarıda şiddet içeren davranışlarda bulun-
maları daha olasıdır.

kın ve olumlu arkadaşlıklar kurmakta zorla-
nabilirler. Kaçmaya çalışabilirler veya intihar
eğilimleri gösterebilirler.

Çocukken şiddete tanık olmak ve maruz
kalmak, şiddetin problem çözmede bir yön-
tem olarak içselleştirilrnesine de sebebiyet

Evdeki Şiddet çocuğun Yaşamını Tehdid Ediyor
Nikaraguay, Leon'da yapılan bir araştırmada eşleri tarafından fiziksel ve cinsel istismara uğrayan kadınların 5 yaşında ve daha küçük ço-
cukları diğer çocuklara oranla 6 kat daha fazla ölme riski taşımaktadırlar (40), Benzer şekilde, dayak yiyen kadınların çocukları diğer ço-
cuklara göre daha kötü beslenmekte, günümüzde ishal dalgasına daha fazla yakalanmakta, rehidrasyon tedavisine daha azı cevap ver-
mekte ve daha az bağışıklık kazanmaktadırlar (bkz, Şekil 1), Hayatta kalan bebek ve çocukları etkileyen muhtemel diğer etmenler araş-
tırmanın dışında tutulmuştur.

Hindistan'da Tamil Nadu ve Uttar Pradesh bölgelerinde yapılan bir araştırma sonucunda dövülen kadınların dövülmeyen kadınlara
göre hamileliklerinde daha fazla kürtaj, düşük veya ölü doğum vakaları yaşadıkları ve doğan çocuklarını kaybettikleri bulunmuştur. Araş-
tırmada, annenin eğitimi, yaşı ve eşitlik durumu gibi çocuk ölümleri üzerindeki diğer etkileri kontrol edilmiştir (41), Hindistan'da Karnata-

ka'nın kırsal kesiminde yapılan araştırmada dayak yiyen annelerin ço- Şekil 1- Aile Içi şiddet ve çocuk sağlığı, Nlkaragua

cuklarının diğer çocuklara göre yiyecekten daha az payaldıkları bulun- 80 ,-------------------------------ı
muştur, bunun nedeninin kadınların kocalarından çocuklarını ilgilendi- 70 +- -=
ren konularda talepte bulunamadıkları olduğu ileri sürülmektedir (421,

Kadına yönelik şiddetin çocuğun hayatta kalmasını tam olarak ne
şekilde etkilediği bilinmemekle birlikte, olası bir açıklama istismar edilen
annelerin çocuklarının doğum kilolarının düşük olması, dolayısıyla da
bebeklikte ve çocuklukta ölüm risklerinin daha yüksek olduğudur. Diğer 30
bir açıklama, istismar edildikleri ilişkilerin içinde olan kadınların özgü-
venierinin daha az olduğunu, ikna güçlerinin daha düşük olduğunu, gı-
daya ve diğer kaynaklara ulaşma şanslarının daha az olduğunu ve do-
layısıyla çocukları ile daha az ilgilendiklerini ileri sürmektedir (43),

p>.05 anlamlı fark.
kaynak: Aozales Ortiz, 1999;
Helse içinde (1999). (44)

~-----------------
ŞiDDETiN SOSYO-EKONOMiK
MALiYETLERiNiN HESAPLANMASI

Şiddetin maliyetlerini hesaplamak, politikala-
rı hazırlayanların önlemin önemi ve etkisi ko-
nusunda farkındalıkları açısından stratejik bir
araçtır. Kanada'da, Amerika'da, İsviçre'de, İn-
giltere'de ve Avustralya'da yürütülen çalışma-
larda maliyetler değişik parametreler kullana-
rak hesaplanmaktadır 4S, Kadına yönelik şid-
deti geniş kapsamda, ev içi ve ev dışında şid-
det olarak alan Kanada'daki çalışma sonun-
da, polis, ceza hukuk sistemi, danışmanlık ve
eğitimi kapsayan hizmetlere Kanada'nın yıllık
olarak 1 milyar Kanada Dolarının üzerinde bir
miktar harcadığı tespit edilmiştir 46, ABD'deki
bir çalışmaya göre, maliyet tahminleri yıllık
olarak S ile LOmilyar dolar arasında yer al-
maktadır 47, Dikkat edilmesi gereken, bu ça-
lışmalarda sadece doğrudan hizmet maliyet-
lerinin hesaplandığı, insan maliyetinin ele
alınmadığıdır.

1993'te Dünya Bankası'nın tahminlerine

şımla araştırmalar yapmışnr". Analitik amaç-
larla, IDB aile içi ve sosyal şiddetin maliyetini
aşağıdaki çerçevede dört kategoriye ayırmış-
tır (Tablo S'e bakınız) 51:

(i) Doğrudan maliyetler; psikolojik da-
nışmanlık ve tıbbi tedavi (acil bölümü, hasta-
neye yatışlar, kliniklerdeki ve muayenehane-
lerdeki tedaviler, cinsel yolla bulaşan hasta-
lıkların tedavisi), tutukluluk süresi ve yardım
çağrılarına cevap verme süresi dahil olmak
üzere polis hizmetleri, ceza hukuk sistemine
yüklenen maliyetler (hapis, gözaltı, tutuklan-
ma ve davalar), kadınlar ve çocuklar için ba-
rınma ve korunma imkanları ve sosyal hizmet
(önleme ve destek oluşturma programları, iş
eğitimi, polis, doktor, hukukçular ve medya-
nın eğitimi) harcamalarını içine alır.

(ii) Parasalolmayan maliyetler tıbbi hiz-
metlerin üzerine eklenmemektedir. Ancak
kendi içlerinde yüksek hastalık oranı, cinayet

e,

~
'""fi:
~.s,
~ "Bankanın tahminlerinde premature ölümlere bağlı kaybedilen her sene maluliyet-ayarlanmışyaşam yılı (MAYY-disability-adjusted life year-DALY) vehas-

12 ta veya kapasiteyi kullanmadan geçen her yıl maluliyetin ciddiliğine bağlı olarak MAYY'ınbelirli bir yüzdesidir.]



ve suikast yoluyla ölümler, ilaç ve alkole artan
bağımlılık ve diğer depresif bozukluklar ola-
rak hayatta kalan mağdurların üzerine ağır bir
yük olmaktadır. Bunlar, Dünya Bankası tah-
minIerine göre HIV/AIDS, tüberküloz, kan-
ser, kardiovasküler hastalıklar ve doğum sıra-
.sındaki sepsis gibi hastalıklarla kıyaslanabilen
soyut maliyetlerdir.

(iii) Ekonomik çarpan etkileri, kadınların
işgücüne katılımının düşmesi ve daha düşük
kazanç gibi işteki verimin azalmasını içerir.
ABD'de istismara uğrayan kadınların yüzde
30'unun, istismarın doğrudan bir sonucu ola-
rak işlerini kaybettikleri rapor edilmiştir (52)

Şili'de Santiago'da bir çalışma sonucundaki
verilere göre yapılan tahminlerde fıziksel şid-
dete maruz kalmayan kadınlar ayda US 385
kazanırken evde ciddi fıziksel şiddete maruz
kalan kadınlar sadece 150 kazanmakradırlar,
başka bir deyişle diğer kadınların kazançları-
nın yarısından daha azını kazanmaktadırlar 53.

Çalışmaayrıca kadının gelirini kaybetmesinin
makro ekonomik etkilerine de odaklanmak-
radır.

Bu kategori altındaki başka bir etki ise
aile içi şiddetin çocukların gelecekte uygun
iş imkanları bulma kapasiteleri üzerindeki
potansiyel etkisidir. İnsan sermayesinin kay-
bının yanı sıra, şiddetin hakim olduğu evler-
den gelen çocukların okulda başarısız olma-
ları ve sınıfta kalmaları gibi okul sisteminde-
ki doğrudan maliyetler de artmaktadır. Nika-
raguay'daki bir !DB çalışmasına göre, kadın-
ların aile içi şiddete maruz kaldığı ailelerden
gelen çocukların yüzde 63'ü okulda en az
bir sene sınıfta kalmaktadır ve okulu bırak-
ma yaşları ortalama 9'durj ciddi şekilde şid-

det mağduru olmayan annelerin çocukların-
da okulu bırakma yaş ortalaması 12'dir54

.

(iv) Toplumsal çarpan etkileri, şiddetin
çocuklar üzerine kuşaklar arası etkileri, sos-
yal kaynakların aşınması, azalan yaşam kalite-
si ve demokratik sürece katılımın azalması
olarak sayılabilir. Bu etkileri nicel olarak ölç-
mek zordur, ama etkileri ülkenin sosyal ve
ekonomik gelişimi için önemlidir.

Kadına yöneltiimiş şiddetten toplumun
bütün sektörlerinin derin bir şekilde etki-
lendiği ve sonuçlarına katlandığı açıktır. Ge-

Konu/ar

lişmekte olan ülkelerde ve sanayileşmiş ül-
kelerde bu suçu tamamen önleyecek ulusal
politikaların belirlenmesi için aile içi şidde-
tin maliyetlerinin tahmin edilebilmesi ama-
cıyla daha fazla araştırma yapılmalıdır. Ayrıca
aile içi şiddeti önlemeye yönelik müdahale-
lerin maliyet-etkililik değerlendirmesi bü-
yük bir bilgi açığı vardır (51) Bu tekrarlanabi-
lir, efektif ve uygulanabilir programlar araş-
tırma için önemli bir alandır, kaynakların ve
enerjinin doğru yöne yönlendirilmesi için
yol gösterir.

Şiddetin sosyo-ekonomik maliyeti

Doğrudan maliyetler:
şiddeti önleme hizmetleri
veya şiddet mağdurlarının
hizmetler

.Tıbbi

• Polis

• Ceza adalet sistemi

• Barınma

• Sosyal hizmetler

Parasalolmayan
maliyetler

• Yükselen hastalık oranları

• Yükselen ölüm oranları (öldürme ya da intihar)

.Alkol ya da uyuşturucu kullanımı

• Depresyon (sinir bozuklukları)

• Işçi pazarına katılımın düşmesi

• Işte düşük verimlilik

• Düşük kazanç
.Işe gelinemeyen günlerde artış

• Kuşaklararası verimlilik etkileri (kademe tekrarları) ve

çocuklarda okul başarı düzeyinin düşmesi

• Yatırım ve tasarruflarda düşme

• Sermaye kaybı

Ekonomik çarpan etkileri:
makro ekonomik, işçi
pazarı, kuşaklararası
verimlilik etkileri

Toplumsal çarpan etkileri:
yaşam kalitesine ve
insanlararası ilişkilere
etkiler

• Şiddetin kuşaktan kuşağa taşınması

• Yaşam kalitesinin düşük olması

• Toplumsal sermayede kayıplar

• Demokratik sürece katılımın az olması

~-----------------
STRATEJiLER VE MÜDAHALELER:
BÜTÜNLÜKtÜ BiR YAKLAŞıM

Aileiçi şiddet karmaşık bir problemdir ve her
durumda geçerli olan bir stratejisi yoktur.
Şiddet toplumun çok farklı bağlamlarında yer
alabilir,ihtiyaç duyulan stratejiyi etkileyecek,
toplumun onayladığı farklı derecelerde söz
konusu olabilir.

Aileiçi şiddete neden olan etmenler arası
ilişkiler göz önüne alındığı zaman (kültür,
ekonomi ve gücün cinsiyet dinamikleri) stra-
tejiler ve müdahaleler geniş kapsamlı ve bü-
tün!eşik (entegre) bir çerçevede tasarlanmalı-

dır. Kadına yönelik şiddetin yapısal nedenleri-
ne dikkat çeken çok katmanlı bir strateji, bir
yandan hayatta kalan mağdurlara acil hizmet-
ler sunarken diğer yandan bu problemi orta-
dan kaldırma potansiyeli olan tek stratejidir.

Stratejileri ve müdahaleleri planlarken,
bunların yararlanıcılarının ve mekanizmada
bulunanların farklı kişiler olduğu unutulma-
malıdır. Bunlarla ortaklıklar birarada, değişik
seviyelerde işleyebilir:
• Aile düzeyinde yararlanıcılar, kadınlar, er-

kekler, ergenler ve çocuklardır.
• Yerel topluluklarda ortaklıklar, gelenekçi

yaşlılar, dini liderler, toplumsal gruplar, ma-
halle dernekleri, erkek gruplan (köydeki
çiftçiler birliği gibi), yerel konseyler ve köy
düzeyinde kuruluşlarla geliştirilmelidir.

• Sivil toplumlarda ortakların yelpazesi pro-
fesyonel grupları, kadın ve erkek grupları-
nı, STK'leri, özel sektörü, medyayı, üniver-
site görevlilerini ve sendikaları kapsar.

• Devlet düzeyinde stratejiler, ceza hukuk 13
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sistemi (polis, hakimler ve avukatlar), sağ-
lık sistemi, parlamento ve eyalet yönetim-
leri ile eğitim sistemi ortaklığında tasarlan-
malıdır.

• Uluslararası düzeyde, uluslararası organi-
zasyonları (Birleşmiş Milleder organlarını,
Dünya Bankasını ve bölgesel kalkınma
ban kalarını) kapsar.

Aile içi şiddet sağlıkla, hukukla, ekono-
miyle, eğitimle, gelişimle ve insan haklarıyla
ilgili bir sorundur. Uygulanacakları alanların
içeriğine bağlı olarak stratejiler geniş alanları
kapsayacak bir şekilde tasarlanrnalıdır. Müda-
hale için kilit alanlar aşağıdakileri kapsar:
• Destek oluşturma ve bilinci artırma
• Şiddetsiz bir kültür oluşturmaya dayalı eği-

tim

• Eğitim
• Kaynak geliştirme
• Şiddet mağduruna ve suç işleyenlere yöne-

lik doğrudan hizmet sağlama
• Ağ oluşturma ve toplumun harekete geçi-

rilmesi
• Şiddet mağdurlarının hayatlarını yeniden

kurabilmeleri konusunda doğrudan müda-
hale

• Hukuk reformu
• Müdahalelerin ve önlemlerin izlenmesi
• Veri toplanması ve analizi
• Risk altındaki ailelerin, toplumların, grupla-

rın ve kişilerin erken safhada belirlenmesi
Bu alanlar birbirinden tamamen bağımsız

değildir ve müdahaleler aynı zamanda birkaç
alanı etkileyebilir.

En önemlisi, aile içi şiddeti konu alan bü-
tün stratejilerin ve müdahalelerin temelinde
aşağıdaki beş şart bulunmalıdır:
• Önleme
• Koruma
• Erken müdahale
• Şiddet mağdurlarının hayatını yeniden

kurma
• Güvenilirlik

Bültenin bu bölümünde, politika ve
program seviyesinde koordineli eylem planı -
için bir çerçeve çizilmesine çalışılmıştır. Etkili
bir strateji kültüre göre, bölgeye özel, hayatta
kalan mağdurların geniş platformdaki hiz-
medere kolay ulaşmalarını sağlayan, toplumu
her düzeyiyle müdahale planının hazırlanma-
sına dahil eden bir stratejidir. Yoğunlaşarak
ve ailenin, toplumun, sivil toplumun, ülkenin
ve uluslararası organizasyonların sorumluluk-
larının altını çizerek bu çerçeve, konuyla ilgi-
li eylem alanlarını belirler.

Aile
KADıNlAR: Hayatları ve onurlan tehlike
altında olduğundan dolayı, kadınlar cinsiyete
dayalı şiddete karşı savaşma konusundaki de-
ğişimin en önemli temsilcileri olarak ortaya
çıkmışiardır. Kadın örgütleri kritik bir rol oy-
narken (sivil toplumla ilgili bölüme bakınız),
kadınların bireysel çabalarının kolektif gücü
ve cesareti kadına yönelmiş şiddetin değişik
türleri ile savaşma konusunda önemli olmuş-
tur. Fakir, genellikle cahil ve güçsüz olan bu
kadınlar, yüzlerce başka kadını harekete ge-
çirmeyi, kaynakları arttırmayı, stratejiler belir-
lemeyi başarmış ve politikaları belirleyeni e-
rin, kanunları ve politikaları gözden geçirip
düzeltmelerini sağlamışlardır. Halkın arasın-
daki sıradan kadınların ve hayatta kalan mağ-
durların sesini duyurmak ve onların getirdik-
leri çözüm önerilerini programlara dahil et-
mek üzere sistematik bir çaba gösterilmeli-
dir. Çünkü bakış açıları, programların ve hiz-
metlerin ihtiyaçlara göre hazırlanması ve etki-
li olması konusunda önemli yollar göster-
mektedir.

Kadınlar, eğitim, iş fırsatları, yasal hakları-
nı öğrenme yoluyla güçlendirilmeye gereksi-
nim duymaktadırlar. İnsan hakları eğitimi
görmeli ve aile içi şiddetle ilgili olarak bilgi-
lendirilrnelidirler, çünkü bu, onların mutlak
haklarından biridir. Ail içi şiddet vakalarında
bütünleşik (entegre) destek hizmetleri, yasal
müdahaleler ve tazminat olanakları söz konu-
su olmalıdır. Şiddete maruz kaldıktan sonra
kadına yönelik müdahale stratejisinin bir yö-
nünü danışmanlık, mekan değiştirme, maddi
destek ve iş bulma gibi, kadınların hayatlarını
yeniden kurmalarını ve düzeltmelerini sağla-
yacak destekler oluşturmalıdır.

Kadınlara verilen sürekli destek, ceza hu-
kuk sistemi, sağlık, refah sistemi ve özel sek-
tör gibi bütün sektörleri kapsamalıdır. Ayrıca
kadınlara aile, arkadaş, komşular ve yerel ör-
gütler gibi sivil toplumsal ağlar da destek ver-
melidir.

Toplumsal ve hükümet kuruluşları aile
içi şiddet riski altında olan kadınları, erkekle-
ri, ergen kız ve erkeklerle çocukları belirleme
ve onlara güvenilir ve erişilebilir kuruluşlara'
yönlendirme konusunda eğitilmelidirler. Bu
tip hizmetlerin olmadığı yerlerde örgütler,
kadınları desteklemek üzere kültürel açıdan
uygun mekanizmalar kurulmasına yardım
edilmelidir.
ERKEKLER: Gittikçe artan sayılarda er-
kek meslek uzmanları, şiddetin de kapsandı-
ğı cinsiyet ayrımcılığı konularında eğitim
programları düzenlemekte ve yönetmekte-
dirler. Bazıları diğer erkeklerle erkek davra-

nışları üzerinde çalışmakta ve erkeğin rolüyle
ilgili yeni modeller geliştirmektedider (Sivil
toplum bölümüne bakınız). Dünyanın birçok
yerinde cinsiyere dayalı şiddetle ilgili erkek li-
der örnekleri bulunmaktadır. Tutumların de-
ğişmesinde erkeklerin katılımı çok kritiktir.

Erkekler, bütün sektörlerden ve toplu-
mun her seviyesinden şiddeti uygulayan kişi-
lerin sorumlu tutulacağı mesajını açik ve se-
çik almalıdırlar. Ceza hukuk sistemi saldır-
ganlara karşı hem tavır almalı hem de suçlu-
Iara rehabilitasyon şansı tanıyarak bu mesajı
güçlendirmelidir. Şiddet içerikli davranışlan
önlemeye yönelik hizmetler geliştirilmelidir.
Yerel düzeyde sunulan bu hizmetler ayrıcaal-
kol ve uyuşturucu problemleriyle de ilgilen-
melidir.

Erkeklerin, kadınların istismar edilmele-
rini engellemek için birbirleriyle tartışmaları
ve şiddeti teşvik eden normları değiştirmele-
ri gerekmektedir. Bu da genç erkeklere sağ-
lıklı rol modelleri oluşturmaları ve erkek ço-
cukları şiddetin mevcut bulunmadığı, kadın-
lara saygı duyulan bir ortamda yetiştirebilme-
leri konusunda destek olmayı gerektirir.
ERGEN KIZIAR VE ERKEKLEREr-
gen kızlar da, yetişkin kadınlara verilen her
türlü koruma ve destek hizmelerine gereksi-
nim duyarlar. Toplum ve eğitim sistemindeki
hakları hakkında kesin ve net mesajlara ihti-
yaçları vardır. Kızlara öz güven ve haklarını
savunma yetenekleri sağlayan ve kızların li-
derlik rollerine katılımlarını arttıran eğitim
programları okul m üfredatının bir parçası ha-
line gelmelidir.

Ergen delikanlıların, olumlu rol modelle-
rine ve ailelerindeki, genelde de toplumdaki
erkeklerden, kadına yönelik şiddetin kabul
edilebilir olmadığı ve bundan dolayı sorumlu
tutulacaklarını anlatan net mesajlara ihtiyaçla-
rı vardır. Yetişkin erkekler gibi ergen delikan-
lıların da içlerinde var olabilecek şiddet duy-
gusuyla başa çıkmalarını sağlayacak hizmetle-
re ulaşmaya ihtiyaçları vardır.

Destek hizmetlerinin, uyuşturucu ve al-
kol alışkanlığı veya genç kız ya da erkeklerin
kendi kendilerine zarar verebilecekleri tehli-
keli cinsel davranışlar gibi davranış özellikle-
rine de yönelik olması gerekir.
ÇOCUKLAR Aile içi şiddet mağdurları
olan çocuklar belirlenmeli ve güverı içinde ol-
maları sağlanmalıdır. Bu, annelerinin de gü-
venliğinin sağlanmasını ve sığınma evlerin ge-
len kadınlara çocuk bakım hizmetlerinin ve-
rilmesini gerektirir. Toplum ve devlet tarafın-
dan, çocuğun maruz kaldığı ve/veya şahit ol-
duğu şiddet ve istismarın verdiği hasarların
iyileşmesine yardımcı olmak için uygun des-14
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tek programları geliştirilmelidir.

Yerel Toplum
Geleneksel toplumlarda aileler, çatışma ko-
nularını çözn}ekte topluma dayalı destek me-
kanizmalarından yararlanırlar. Dolayısıyla ye-
rel toplum, içinde barındırdığı aile içi şiddete
karşı harekete geçirilmelidir. Yerel toplum,
aile içi şiddet vakalarında daha yakın takipte
bulunabilir, mağdura destek olabilir ve erkek-
lerle karşı karşıya gelerek şiddete bir son ver-
melerini sağlayabilir.

Huzur arayışının yerini müdahale ve eği-
tim almalıdır. Aile içi şiddetin yapısını ve ka-
bul edilmezliğini sergileyen toplumsal bilgi-
lendirme ve eğitim programları geliştirilmeli-
dir. Bu tip programlar, erkeğin saldırganlığı-
nı, kadına dayak atmasını ve onu cezalandır-
masını, kadının istismarını kabul eden kültü-
rel davranış biçimlerine hiatp etmelidir. Ka-
dın genital mutilasyonu gibi kadının beden-
sel bütünlüğünü tehdit eden geleneksel kül-
türel uygulamalar tekrar gözden geçirilmeli
ve bu tür uygulamalara karşı konulmalıdır.
Kültür sabit bir olgu değildir, kadına saygı
gösteren, onuruna ve güvenliğine zarar ver-
meyen kültürel normlar geliştirilmelidir.

Yaşlıların ve dini liderlerin bu konuda
önderlik etme sorumluluğu vardır. Örneğin,
dini liderler, kadınların aşağılanmasına ve
haklarının çiğnenmesine neden olan dinsel
doktrinleri ve kültürel uygulamaları gözden
geçirmeye teşvik edilmelidir. Yerel konseyler

K0l1111ar

Aile Içi Şiddete Çocukların Bakış Açısı
Ingiltere'deki üniversitelerin yürüttüğü son bir çalışma, çocukların ve gençlerin aile içi şid-
deti nasıl algıladıklarını ve bu tip şiddetle yaşayan çocukların bununla nasıl başa çıktığını
ve tecrübelerinden ne dersler çıkardıklarını incelenmiştir. 8-16 yaş arası 1395 çocuğu
kapsayan araştırmada aşağıdaki sonuçlar çıkmıştır:
• Ortaokuldaki çocukların büyük bir kısmı ve küçüklerin yarısından biraz fazlası, aile içi

şiddet hakkında bilgi almak istemektedir: Aile içi şiddet nedir, nasıl önlenir, neden
olur?

• Aile içi şiddet ile yaşayan çocuklar, kendilerini emniyete almaktan, annelerini ve kar-
deşlerini korumaya çalışmaya, yardım istemekten, bizzat müdahale etmeye, mesela
polis çağırmaya kadar değişen birçok şekillerde şiddetle başa çıkmaktadıriar.

• Aile içi şiddet ile yaşayan çocukların çoğu, kadın sığınma evlerinde çalışanlar dışında
kalan meslek uzmanlarının, kendilerini dikkate almadıklarını veya kendilerine inanma-
dıklarını söylemişlerdir. Çocuklar seslerini duyurmak, ciddiye alınmak ve kendi hayat-
ları ile ilgili kararlara katılmak istemektedirier. Çocuklar destek, anlayış ve güvence is-
temekte, anneleri ile beraber güvenlikte olmak, kişisel eşyaları, hatta ev hayvanlarıyla
birlikte olmak istemektedirler.

Bu araştırma, çocukların ve gençlerin bakış açılarını dikkate alıp inceleyen ender bir
araştırma örneğidir. Araştırmanın sonucunda çocukların, şiddetin karşısında sessiz ve
eylemsiz kurbanlar olmadığı ortaya çıkmıştır. Yaşı ne olursa olsun şiddet karşısında bir
çocuk tepkisiz değildir; şiddet ile baş etme konusunda oldukça etkindir, hatta bazen ya-
şından beklenmeyecek kadar anlayışlı ve girişimci olur.

Araştırma, sağlık, refah, eğitim ve ceza hukuk sistemiyle kadın ve çocuklar için özel
hizmet politikalarının ve uygulamaların geliştirilmesinde çocukların ve gençlerin bakış
açıları ve anlayışlarından faydalanılması gerektiğini ileri sürmektedir. Çocukların kararlı-
lıkları ve yılmazlıkları (resilience) kuruluşların kullanabilecekleri temel kaynaklardır (58).

(mesela Hindistan'daki panchayat siste-
mi) şiddet içermeyen bir kültür yaratmak,
yaptırımlar getirmek, şiddeti önlemek için
gerekli olan uygun, yerel anlayışlarla tepkiler
oluşturmak üzere insalarla tartışmak, mevcut
yaptırımların yerleştirilmesini ve uygulanma-
sını izlemek gibi konularda güçlü bir rol oy-
namalıdırlar.

Kadın Genital Mutilasyanu
ÇocukHaklarına Dair Sözleşme'nin 24.madde 3. bendine göre taraf devletler artık, "ço-
cuklarınsağlığına yönelik geleneksel önyargılı uygulamalar"I feshetmek yükümlülüğüne
sahiptirler.

Kadın genital mutilasyonuyla ilgili mevzuat önemli olmakla birlikte, bu uygulamanın
ortadankaldırılması için esas olan işbirliği ve toplumsal katılımdır. Son yıllardaki en ba-
şarılıkampanyalar, sebatla kadın genital mutilasyonunun uygulandığı köy, kasaba ve
topluluklardagerçekleştirilmiştir.

Kadın genital mutilasyonunu sonlandırmak üzere gerçekleşen en dikkat çekici örnek-
lerdenbiri Senegal'in köylerinden biri olan Malicounda Bambara'da yapılmıştır. Bu cesa-
retinbir sonucu olarak 148 topluluk, kadın genital mutilasyonu uygulamasına resmen
sonvermiş ve uygulama mevzuatta yasaklanmıştır.

1995'te Malicounda'da yaşayan kadınlar önceleri gizli tutulan kadın genital mutilas-
yonuolgusunu, Tostan sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen insan hakları ve halk sağ-
1ı01oturumlarında tartıştılar. Tartışma başladıktan sonra durdurmak mümkün olmamıştı.
Arkadaşlar,kocalar, köy liderleri, ebeler ve "operasyonu yapanlar" birlikte tartışmaya dal-
dılarve köy halkı ilk defa sorunun boyutlarını kabul etti. 1997'nin ortalarında Malicounda
uygulamayıyasakladı; önceleri bu operasyonu yapanlara, yeni gelir kaynakları seçenek-
lerikonusunda destek verildi.

Kadınlar bu başarının arkasından Tostan, UNICEF ve hükümetin de desteğini alarak
diOerköylere olanları aktardılar. Çabalar, 13 topluluk temsilcisinin resmen ve uygulama-
da kadın genital mutilasyonunu yasakladığı Şubat 1998'de Diabougou Bildirisi olarak so-
mutlaştı.2000 yılının Nisan ayında ise, Sine-Salaoum nehrindeki 26 adadan kadınlar, er-
keklerve çocuklar Niodor adasında toplanarak kadın genital mutilasyonunun sonunu kut-
ladılar.Adada bu gelenekseloperasyonu yapanlar, mistik bıçaklarını halkın gözünden
uzaktutmak için kumaşa sarıp, daha sonra resmi bir geçit töreniyle hasır sepetlerin içine
attılar;bu tepki kadın genital mutilasyonunun sonunu simgelemekteydi.

Aile içi şiddet ve etkileri konusunda du-
yarlılık ve bilinç oluşturma, kadınlara ve ço-
cuklara yönelik bu tip şiddeti önleme konu-
suna verilen önemi yansıtmaktadır. Aile içi
şiddet konusuna yerel toplumun, toplum
sağlık görevlilerinin ve kadınların katılımı,
önemli bir adım olan istikrarı ve güvenilirliği
sağlar. Buna rağmen, bir değişiklik yaratmak
oldukça güç olduğundan konuyla ilgili ey-
lemlerde bulunanlar, insan hakları savunucu-
ları ve toplum görevlileri korunmalıdır. Son
olarak, insan ve fınans kaynakları her türlü
programın geliştirilmesi ve sunulması bakı-
mından kilit noktadır.

Sivil Toplum
KADıN ÖRGÜTLERİ Yaklaşık yirmi beş
yıldır kadın örgütleri, kadınlara yönelik şidde-
te dikkat çekmekte öncülük etmiş, şiddet
mağdurlarına mahkemelerde ve kişiselolarak
konuşma olanağı sağlamış, mağdurlarına ye-
nilikçi destekler vermiş ve hükümetlerle ulus-
lararası oluşumların, kadını şiddetten koruma
konusundaki kendi başarısızlıklarını görmesi-
ni sağlamıştır. Kadınlar, şiddete karşı savaşları-
nı yerel, kollektif bir hareketten küresel bir
kampanyaya dönüştürmüştür.

Kadınların savunuculuğu, resmi sektörle-
ri (yasa, adalet ve ceza adalet sistemleriyle
sağlık sektörü) harekete geçirmiş ve bunla-
rın, cinsiyete dayalı istismar mağduru olan
kadınların ihtiyaçlarına cevap vermelerini
sağlamıştır. Kadınlar, ister yasal reform ister
polis eğitimi ya da kadın ve çocuk sığınma ev- 15



Konular

leri olsun, politikalarda değişiklik ve kurum-
sal mekanizmaların kurulması konularında
çaba göstermişlerdir. Bu tip şiddetin yapısal
nedenlerine inen kadın organizasyonları, ka-
dınlara insan hakları eğitimi vermek ve kendi-
ne güven programları uygulamak ile kadınla-
rı daha geniş ağlara yönlendirmek gibi yollar-
la onları güçlendirmelidirler. Kadın savunu-
cularının bu konuda, özellikle de izleme ve
hesap sorma konularında önderlik yapmayı
sürdürmeleri ve hükümetlerin kendileriyle
daha çok işbirliğinde bulunmalarını sağlama-
lan çok önemlidir.

ERKEK ÖRGÜTLERİ Bu konuda
ihtisas sahibi olan kadın kuruluşları ile bera-
ber çalışarak kadına yönelik şiddetle mücade-
le etmek için yerel topluluklara liderlik yapa-
bilirler. Hizmet sağlayan kuruluşlar, onların
kaynaklarını ve bilgi ağlarını kullanabilirler.
Erkeklerin sporla ilgili ulusal ve yerel kuru-
luşları, erkeklerin bu konudaki bilincini artır-
mada önemli bir yere sahiptir.

PROFESYONEL KURUMLAR
Doktorlar, avukatlar, psikologlar, hemşire-
ler, sosyal hizmet görevlileri, refah çalışan-
ları ve diğer meslek uzmanları örgütlenme-
leri, kadına yönelik şiddete karşı duran kilit
kurumlardır. Üyeleri, düzenli olarak kadına
yönelik şiddet vakalarıyla karşılaşabilmekte,
fakat ön yargıları, geçmişleri veya eğitimsiz-
liklerinden kaynaklanan nedenlerle belirti-
leri göremeyebilmektedirler. Bu tür örgüt-
lenmelerin meslek eğitim müfredatlarına ai-
le içi şiddet ve insan hakları konularının ek-
lenmesi ve sahadaki meslek uzmanlarının
bu konularda düzenli eğitim alması gerek-
mektedir. Bu tür örgütlerin, aile içi şiddeti
belirlemesi ve bu tür vakaları uygun kurum-
lara sevk etmesi, saptama ve erken müdaha-
le yapabilmek üzere toplumsal tarama öl-
çütleri için protokoller oluşturması gerek-
mektedir. Bu protokoller, aile içi şiddet ko-
nusunda çalışan uzmanların işbirliğiyle ge-
liştirilmelidir.

sİVİL TOPLUM KURULUŞLARı
Kadın örgütlenmeleri gibi STK'ler, hükümet
organları ve uluslararası örgütlenmelerle or-
tak olarak çeşitli hizmetler, eğitim ve bilinç-
lendirme programları üzerinde çalışmışlardır.
Çeşitli hizmetler vermelerini sürdürmek üze-
re, özellikle devlet kurumlarının işbirliğiyle
kapasiteleri arttırılmalıdır.

STK'ler hükümetlerin, Evrensel İnsan
Hakları Beyannamesi, Kadınlara Karşı Her
Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair
Sözleşme ve Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi
uluslararası insan hakları belgelerini onayla-
maları veya çekincelerini geri çekmeleri ko-

Erkek Rolünün Yeniden Düşünülmesi
Birçok erkek aile ve toplum içindeki rolünü yeniden değerlendirmektedir. Kimileri, bazı er-
keklerin neden şiddete başvurduklarını sorgulamakta ve şiddet içeren davranışlarını de-
ğiştirmeleri konusunda nasıl yardım edebileceklerini düşünmektedir. UNICEF, erkeğin ai-
ledeki rolü konusunda erkeklerin bilinçini artırmaya yönelik girişimlerde bulunmuştur (58).
Birçok ülkede erkek grupları, erkeklikle ilgili kültürel ve sosyal varsayımları incelemek ve
erkeklerin saldırgan davranışlarını engelemek üzere öncülük yapmaktadırlar.

Örneğin 1993'te Meksika'da, Eşitlikçi Ilişkilerden Yana Erkekler Topluluğu (Collective
of Men for Egalitarian Relationships-CORIAC), saldırgan erkeklerin kendi kendilerini ana-
liz etmelerini ve yeniden eğitilmelerini sağlamak üzere bir grup erkek tarafından kurul-
muştur. Burada katılımcılara saldırganlıklarını anlamaları, davranışlarının sorumluluğunu
üstlenmeleri ve duygularını saldırgan olmayan şekillerde ifade etmeyi öğrenmeleri konu-
sunda destek olunmaktadır.

Kanada'da Beyaz Kurdele Kampanyası (The White Ribbon Campaign-WRC), erkek-
lerin kadına yönelik saldırganlıklarının sona erdirmek üzere erkeklerin çalıştığı bir örgüt-
lenmedir. Bu örgüt, eğitim ve davranış kitle ri geliştirmiş ve bunları çeşitli okullara, üniver-
sitelere ve işçi sendikalarına dağıtmıştır. Çalışmaları, Avrupa ülkelerinin yanı sıra başka
ülkelerde de yaygınlaşmıştır.

Avustralya'da çeşitli girişimler erkeklerin saldırganlıklarından kurtulmaları için çalış-
maktadır: Erkeklerin sorumluluk almaları konusunu işleyen medya kampanyaları, saldır-
ganlara tavsiye veren ve onları saldırganlık ve istismar içeren davranışlarından kurtulma-
ları için çeşitli programlara yönlendiren eğitimli erkek gönüllülerin çalıştığı acil danışma
hatları gibi.

nusunda bir baskı oluşturmakta temel bir rol
oynamaktadırlar. "Kadına Yönelik Her türlü
Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri" (uN
Declaration on the Elimination of Violence
against Women), "Viyana Bildirisi ve Eylem
Programı" (Vienna Dedaration and Program-
me of Action) ve "Beijing Bildirisi ve Eylem
Platformu" (the Beijing Dedaration and Plat-
form of Action) gibi anlaşma dışı belgelerin
de uygulanmasını izlemekte önemli bir rol
üstlenmişlerdir. Kadınların, kızların ve çocuk-
ların haklarını koruma konusunda mevzuatla
ilgili lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerini
sürdürmelidirler.

ÖZEL SEKTÖR Aile içi şiddetin do-
ğal olarak toplumda ve özellikle de sanayide,
düşük üretkenlik, işe gelememe ve sık sık iş-
çi değişimi nedenlerinden dolayı maliyet art-
tırdığından özel sektör bu sorunla ilgilen-
mektedir. Özel sektörün, aile içi şiddet mağ-
duru ya da faili olan personelini çok geç ol-
madan belirlemesi onun yararına olacaktır.
Kurumsal eğitimlere, cinsiyete dayalı ve aile
içi şiddet konularında bilinçlendirme eğitimi
dahil edilmeli; işyerinde cinsel taciz dahil ol-
mak üzere hiçbir istismarın olmadığı bir çalış-
ma ortamı oluşturmalıdır. Özel sektör ayrıca,
yerel önleme ve destek hizmetlerini de finan-
se etmeye teşvik edilmelidir.

SENDİKALAR Özel sektörün eylem-
leri sendikalarla desteklenmelidir. Sendika-
lar, kaynaklarını kullanarak üyeleri arasında
kadına karşı şiddet içermeyen davranışları
desteklerneli, üyelerini uygun yardım ve des-
tekleri alma konusunda cesaretlendirmelidir.

MEDYA Sosyal normları etkileme ve
değiştirme konusunda medyanın yönlendiri-
ci bir rolü vardır. Medyada sürekli olarak şid-
det görüntülerinin yer alması özellikle çocuk-
larda artan saldırganlık oranlarıyla ilişkilendi-
rilmektedir. Aile içi şiddet alanında medya
kampanyaları, aileler ve toplum tarafından
kabul edilmiş saldırganlık modellerini sorgu-
layarak kadına yönelmiş şiddete hoşgörüyle
bakan sosyal tutumları tersine çevirebilir 59.

Medyayla işbirliği, odaklanmayı, aile içi şidde-
ti azaltma konusunda yeni mesajlar ve yeni
tepkiler yaratmayı gerektirir. Medyada çalı-
şanların konuyla ilgili duyarlılık kazanmasını
sağlayan böylesi bilinçli bir çaba, kadına yö-
nelik şiddet konusunda önemli bir rol oyna-
yabilir.

Tiyatro grupları, kuklacılar, yerel radyo-
lar, müzisyenler ve her türlü gösteri sanatı gi-
bi alternatif medya kanallarının da bu konuda
toplumsal bilinç yaratma ve toplumdaki er- .
kekler ve gençler için ideal örnekler oluştur-
ma konularında rolleri bulunmaktadır.

DiNi LiDERLER VE BiLİM
ADAMLARı Din kitapları ve doktrinler,
kadınlara eşitlik ve onur sağlamak amacıyla,
dini liderler ve bilim adamları tarafından göz-
den geçirilmelidir. Kadını istismar eden bir-
çok erkek bu davranışını din aracılığı ile hak-
lı çıkarmaktadır. Kadın istismarı ve kadına
saldırı, birçok kültürel uygulama tarafından
da din bağlamında doğrulanmaktadır. Tüm
dini liderler, dini yorumların kadınların baskı
altına alınması adına kullanılmamasını sağla-
malıdır.
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AKADEMİ VE ARAŞTIRMA
KURUMLARı Bu konudaki politika deği-
şikliklerinin yapılmasına engel teşkil eden is-
tatistik açıklarını tamamlamalıdırlar. Kadına
yönelik şiddet konusunda gereken verilerin
ve araştırmaların eksikliği hükümetlerin ses-
sizkalmasına neden olmaktadır. Somut veri-
lerin eksikliği nedeniyle hükümetler, gerçek-
leri ve bu tip şiddetlerle ilgilenrnek konusun-
dakendi sorumluluklarını inkar edebilmekte-
dirler ".

Araştırma alanlarında birkaç öncelik var-O
dır.Aile içi şiddet olayının boyutları, sonuçla-
rı, ekonomik ve sağlık maliyetleri konusunda
güvenilir bilgilerin olması, politika yapanların
gündemine, konunun alınması bakımından
yararlıolacaktır. Araştırmacıların, önleme ve
tedavikonusunda en iyi uygulamaları belirle-
meleri ve bunların etkinliğini ve tekrarlanabi-
Iirliğini değerlendirmeleri gereklidir.

Araştırma kuruluşları ve akademik ku-
rumlar nitel araştırmalar yaparken kadın ör-
gütleri, STK'ler ve hizmet kurumları arasında
sıkıişbirliği kurmalıdırlar. Böylece aile içi şid-
detin amaçları ve kadınlar üzerindeki fıziksel
ve psikolojik etkileri anlaşılabilir. Bu araştır-
maların,bilinç arttırmak ve dönüşümü başlat-
makiçin toplumla paylaşılması ve toplumdan
konuylailgili döntü alınması gerekir.

Konu/ar

Kadın Polisi
Kadınların karakollara daha rahat gidebilmelerini sağlamak için, birkaç ülkede şiddet kur-
banı kadınların çeşitli ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde eğitilmiş, değişik disiplinler-
den gelen kadın polis ekiplerin çalıştığı özel kadın karakolları kurulmuştur. Ilk kadın kara-
kolu, kadınların gittikleri karakollarda kendilerine inanılmadığı ve saygı gösterilmediği, bu
nedenle de karşılaştıkları şiddet olaylarını bildiremedikleri yönündeki şikayetler üzerine
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 1985'te kuruldu. Brezilya'daki başarı Arjantin, Kolombi-
ya, Kosta Rika, Peru, Uruguay ve Venezuela'yı da cesaretlendirmiş ve bu kentlerde de
bu konuda özel birimler kurulmuştur.

Malezya, Ispanya, Pakistan ve Hindistan'da da kendilerine uygun modeller oluşturul-
muştur. Hindistan'da her karakolda kadınlara fikir verecek, destek olacak, onları ilgili ku-
ruluşlara, bölümlere yönlendirecek sivil kadın görevliler de bulunmaktadır. Bu karakollar
kadınlara sosyal, hukuki, psikolojik desteği n yanı sıra barınma, sağlık ve gündüzlü kreş
hizmetleri gibi geniş kapsamlı hizmetler verdiklerinden dolayı, aile içi şiddet mağduru
olan kadınların birçok ihtiyacına cevap verebilmektedirler.

Yine de Hindistan'da yeni yapılan bir araştırma bu karakollarla ilgili birkaç soruna
dikkat çekmektedir. Bunlar arasında en dikkati çeken sorun kadınların başka karakolara
gidip şikayette bulunmalarının engellenmesidir. Bunun sonucunda şiddet mağdurlarının
şikayette bulunmak için uzun mesafeler katederek özel kadın karakollarına gitmeleri ge-
rekmektedir ve güvenlikleri mahallelerindeki normal polis karakolları tarafından sağlan-
mamaktadır (61).

anlaşmaları ve insan hakları belgelerini imza-
layan hükümetlerin sorumluluğu, ulusal hu-
kukun bu belgelerle uyumlu hale getirilmesi-
dir. Kadınların haklarının kanun karşısında
eşit olarak korunması yönünde atılacak tek
bir adım, özellikle kadına yönelmiş şiddeti ya-
saklayan aile içi şiddet mevzuatını kanunlaştı-
racaktır. Bu mevzuatla birlikte kadın, tehdit-
lerden ve şiddet içeren davranışlardan koru-
nacak, kendisinin, kendisine bağımlı olan ki-
şilerin ve mallarının güvenliği sağlanacak ve
hayatına devam edebilmesi için yardım ala-
caktır.

Hükümetler, Çocuk Haklarına Dair Söz-
leşme'deki (Madde 24.3) şartlara uygun ola-
rak kadın genital mutilasyonu, namus cina-
yetleri, erkek çocuk tercihi gibi zararlı bütün
kültürel uygulamalardan kanunlarını, uygula-
malarını ve politikalarını arındırmalı ve bunla-

Aile Içi Şiddetle Ilgili Mevzuat
1990'larda birkaç faktör, birçok ülkede aile içi şiddetle ilgili kanunlarda önemli değişiklik-
ler yapılmasında etkili olmuştur. Kadınlar tarafından yürütülen başarılı kampanyalar kadı-
na yönelik şiddet konusuna dikkatleri çekmiş, birkaç BM konferansında (Viyana 1993,
Kahire 1994 ve Beijing 1995) kadın hakları, insan haklarının ayrılmaz bir parçası olarak
kabul edilmiştir. Yaratılan bu yeni bilincin sonuncunda birçok ülkede aile içi şiddetle ilgili
kanunlaryapılmıştır.

Günümüzde, 13'ü Latin Amerika'dan olmak üzere (Arjantin, Bolivya, Şili, Kolombiya,
Kosta Rika, Ekvador, EI Salvador, Meksika, Nikaragua, Peru, Porto Rika, Uruguay ve
Venezuela) dünyanın birçok yerinden 44 ülkede aile içi şiddetle ilgili özel yasalar kabul
edilmiştir. 1994'te Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kal-
dırılması Hakkında Amerikalılar-arası Sözleşme'nin (Inter-American Convention on the
Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women) imzalanması, Latin
Amerika'da aile içi şiddetle ilgili yasaların çıkartılmasına ivme kazandırmıştır.

1998 Güney Afrika Aile Içi Şiddet Sözleşmesi özellikle yenilikçi bir özellik taşımakta-
dır: Bu Sözleşme'yle mahkeme, saldırganın davranışlardan şikayetçi olanın ''yakın za-
mandatehdit" edildiğine ikna olduğu durumlarda geçiçi koruma kararı çıkarabilmektedir.
Bu uygulama, başvuran kişinin sağlığının, güvenliğinin ve huzurunun korunmasını ve sal-
dırganın, şikayetçinin evinden uzaklaştırılması n i ve şikayetçiye bu süre boyunca yardım
parasıödemesini sağlamaktadır.

Devlet Mekanizması
Kadına yönelmiş şiddet, hükümetin bütün
sektörleriylekesişmekte ve bütün programla-
radahilolmaktadır. Cezai hukuk sistemi, sağ-
lık, eğitim ve istihdam gibi değişik hükümet
sektörlerinde yeni, bütünleşik (entegre) iş-
birliği anlayışlarıgerekmektedir.

Ceza adalet sistemi
HUKUK REFORMU Uluslararası

rı yenilemelidir. Kanun meclisten geçirilir ge-
çirilmez, yürürlüğe konması ve uygulanması
öncelik kazanmaktadır. Uygulamanın başla-
ması polisin ve hukuk sisteminin işbirliğini ve
konuya hassasiyetini gerekli kılar.

ı-oı.ts. özellikle mağdurlara yardımcı
olmak konusunda iyi kurumsallaşmışur, ama
genellikle kendi önyargıları, bu konudaki eği-
tim eksiklikleri ve aile içi şiddet olaylarına
müdahale etme konusundaki isteksizlikleri
nedeniyle aile içi şiddete müdahalede bulun-
maktan kaçınmaktadır. Bunun için her dü-
zeydeki polise eğitim verilmesi ve duyarlılık-
larının arttırılması konusunda kurumsallaşma
söz konusu olmalıdır. Polislerin bu vakalarda-
ki tutumlarının izlenebilmesi için talimatna-
meler oluşturulmalıdır. Polis, kadınların yeni-
den mağdur duruma düşmemeleri için şid-
det kurbanlarına karşı davranışlarından so-
rumlu olmalıdır.

ADALET SİSTEMİ Net ve kesin ola-
rak şiddetin ciddi bir suç teşkil ettiğini ve
bundan suistisrnar eden kişinin sorumlu tu-
tulacağı mesajını verebilir. Hakim, mahkeme
salonundaki atmosferi belirlemekte ve mağ-
durun, saldırganın ve çocukların hayatlarını
etkileyen en kritik kararları vermektedir. Do-
layısıyle adil kararlar verebilmek için aile içi
şiddetin dinamiklerine karşı hassasolmalıdır.
Adalet sistemindeki kişilere cinsiyet konu-
sunda duyarlılık kazandırılması bu nedenle
önemlidir ve hukuk fakültelerinin programla-
rında bu konuyla ilgili dersler bulunmalıdır.

KORUYUCU ÖNLEMLER Şiddet
kurbanlarının korunması ve güvenliği hukuk
sistemi temelinin ilk odağı olmalıdır. Koruyu-
cu önlemlerin alınması, mağdurların korun-
masız kalmamaları ve yeniden mağdur duru- 17
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muna düşmemeleri için çok önemlidir. Sana-
yileşmiş ülkelerde kadın sığıma evleri, aile içi
şiddet mağdurlarına 1970'lerden beri hizmet
vermektedir; bu evlerde genellikle 24 saat
acil yardım hizmeti verilmekte, mağdurlara
destek grupları oluşturulmakta, çocuk bakı-
mı ve sosyal ve hukuki danışmanlık hizmetle-
ri bulunmaktadır. 1980'lerin başlarından beri
birçok gelişmekte olan ülkede de sivil top-
lum kuruluşları tarafından bunlara benzer ev-
ler kurulmuştur. Bu tip evlerin masraflı olma-
sı nedeniyle, birçok gelişmekte olan ülkede
STK'ler, mağdurlar için sığınma evleri açmak-
ta zorlanmış, onun yerine hukuki danışman-
lık, psikolojik ve sosyal destek verme üzerin-
de yoğunlaşmışlardır.

Bu alanda kısa ve uzun süreli yaşanabilir
kadın barınaklarının açılabilmesi, kadınların
diğer hizmet sektörlerine (sağlık, hukuk, po-
lis) sevk edilebilmesi, ev bulma, işe girme, ço-
cuk bakımı gibi konularda destek alabilmele-
ri için yerel ve bölgesel yönetimlerin desteği-
ne ihtiyaç vardır. Hükümetler, aile içi şiddete
karşı önlem konusunda bu tür destek hiz-
metlerini sağlamak üzere STK'lerle daha fazla
işbirliğine girmektedirler.

Örneğin Namibya'da polis, Sağlık Bakan-
lığı ve Sosyal Hizmetler ve STK'ler tarafından
ortaklaşa olarak kadın ve çocuk koruma bi-
rimleri kurulmuştur. Bu birimlerde görev
alan sosyal hizmetli uzmanlarının görevleri,
istismara uğramış kadınların ve çocukların
kriz anında ve sonrasında korunmasını/gü-
venliğini sağlamanın yanı sıra mahkeme tuta-
naklarının hazırlanmasına, kadının duruşma-
ya çıkmasına ve delilolarak tıbbi kontrolden
geçip rapor almasına yardımcı olmaktır.

Hayatlarını yeniden kurmaları ve öz gü-
venlerini kazanmaları konusunda kadınlara
yardım etmek STK'lerin odak çalışma alanını
oluşturmuştur. Birçok STK kadın sığınma ev-
lerinde eğitim vermekte, kanunlar konusun-
da bilgilendirme yapmakta ve ekonomik ola-
rak kendi kendine yetebilme programları ile
kadını güçlendirerek kendi hayatlarının kont-

Adalet Sisteminde Çalışanların Cinsiyete Duyarlılık Konusunda Eğitimi
Adalet sisteminde çalışanlara (yüksek mahkeme hakimlerinden avukatlara, savcılardan
sosyal hizmet uzmanları ve destek elemanlarına kadar) verilen eğitim, Kosta Rika, Hin-
distan ve ABD'de başarıyla yürütülmüştür. Kosta Rika'da eğitim, hükümet tarafından aile
içi şiddetle baş etme planı içinde ele alınmıştır. Hindistan'da ve Amerika'da çabalar ge-
nellikle büyük sivil toplum örgütleri tarafından yürütülmüştür.

Bu eğitici çalıştaylar (workshop), aile içi şiddetin dinamiklerine ve istismarın özel tip-
lerine, cinsiyet ve güç ilişkisine, ilgili kanunların analizine, aile içi şiddet kurbanları için
var olan yasal prosedürlere ve hukuki hizmetlere odaklanmıştır. Bu programlar incelendi-
ğinde aile içi şiddetle ilgili kanunların ve önlemlerin tanıtıldığı, uygulandığı ve izlendiği
görülür; dolayısıyla bu tür programlara hukuk sistemindeki en üst yetkililer dahil bütün
düzeylerden katılım olmasının önemli olduğu çok açıktır.
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rolünü almalarını ve kişisel güvenliklerini sağ-
lamaktadırlar. Bu programların kapsamında
kadına danışmanlık hizmetleri sunulmakta ve
diğer kadınlarla iletişim içine girebilme fırsatı
da sağlanmaktadır. Şiddet mağdurlarının, ay-
nı olayları yaşayan kadınlarla konuşmaya fır-
sat buldukları durumlarda yalnızlık, utanç ve
korku duygularından kurtulmaya ve hayatla-
rını daha çabuk kurmaya başladıkları açıktır.

Genellikle bir sivil toplum kuruluşu tara-
fından kurulan acil yardım hatları, Latin Ame-
rika'daki (Arjantin, Şili, El Salvador, Uruguay)
ve Güney Asya'daki birçok ülkede yaygınlaş-
mıştır. Bununla birlikte birçok kırsal kesimde
telefonların azlığı nedeniyle, bu tür hatlar an-
cak kentsel kesime ulaşabilmektedir.

İstismar edilmiş veya istismar edilme ris-
ki altında olan her kadının yargılayıcı ve tali-
mat verici olmayan destek hizmetlerinden
acil ve sürekli olarak yararlanabilmesi çok
önemlidir. Her koşulda kadının toplum ve
ceza sistemi ile olan ilişkilerinde aktif bir rol
oynamasına yardım edilmelidir; böylelikle
olası seçenekleri daha iyi görür ve güvenliği-
ni sağlamak için seçimini yapabilir.
Sağlık Sistemi
Sağlık sistemi, istismar edilen kadınları belir-
lemede ve onları ilgili yerlere sevk etmede
önemli bir konumdadır. Çünkü kadınların
çoğu gebelik süresince ya da kendileri veya
çocukları için hayatlarının herhangi bir döne-
minde sağlık merkezlerini ziyaret ederler. As-
lında sağlık sistemi, böyle ilksel bir rol oyna-
masına rağmen, genelde aile içi şiddet mağ-

duru kadınlara karşı duyarsızdır. Sağlık per-
sonelinin eğitilmesi, aile içi şiddete maruz ka-
lan kadınlar konusunda erken teşhiste bulun-
maları ve onları tespit edebilmeleri konusun-
da yönlendirilmeleri açısından çok gereklidir.
Bu tür programlar, ayrı programlar olarak de-
ğil, mümkün olduğunca mevcut eğitim prog-
ramları içine dahil edilmelidir. Dünya Sağlık
Örgütü, sağlık personelinin konuya duyarlı
hale getirilmesi konusunda aşağıdaki madde-
lere dikkat çekmektedir:
• Yetersizlik, güçsüzlük ve yalnızlık gibi

olumsuz duygular, özellikle de sevk ola-
naklarının az olduğu yerlerde.

• Aile içi şiddetin özel bir mesele olduğunu
savunan bazı kültürel inançlar.

• Mağdurlar hakkında olası yanlış anlamala-
rı, örneğin şiddete sebep olan zaten ka-
dındır, gibi 63.

Eğitimler, standartların uygulanması ko-
nusunda sağlık personelini yönlendirecek
protokollerle tamamlanmalıdır. Protokoller
yasal, tıbbi ve istatistik amaçlı bilgileri, huku-
ki, etik ve mahremiyet bilgilerini ve yerel
sevk merkezleriyle ilgili güncel bilgileri içer-
melidir. Protokoller kültürlere özgü olmalıdır
ve kadın haklarına saygı duymalıdır 59.

Eğitim
İlkokullarda, liselerde, ünivesitelerde,

özel kolejlerde ve diğer eğitim kurumlarında-
ki müfredatta şiddetsizlik, çatışma çözme, in-
san hakları ve cinsiyet konuları bulunmalıdır.
Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve ta-
mamen ortadan kalkması, ancak şiddetin al-
tında yatan nedenlerin irdelenmesi ve kültü-
rel normlarla davranışlara meydan okunma-
sıyla gerçekleşebilir. Müfredatlardan cinsiyet
ayrımcılığının kaldırılması (tarih derslerinde
kadınların tarihe katkılarının anlatılması, ders
kitaplarından klasik tiplemelerin kaldırılması,
kız öğrencilerin spor faaliyetlerine katılımlan-
nın desteklenmesi gibi) cinsiyet eşitliği yolun-
da atılan çok önemli bir adımdır.

Müfredat reformunun yanı sıra üzerinde
durulması ve önlem alınması gereken daha

Kadınların Sağlık Hizmetlerine Erişimi
Aile içi şiddete maruz kalan kadınların sağlık hizmetlerine erişim konusunda çektikleri ek-
siklik, tıbbi inceleme açısından önemli bir sıkıntı oluşturmaktadır. Örneğin Pakistan'ın iki
büyük şehri olan Karachi ve Lahore'un cinsel tacizle ilgili delil oluşturacak muayenelerin
yapıldığı sadece birer resmi sağlık kurumu bulunmaktadır. Diğer kısıtlamaların yanı sıra,
şehirlerarası ulaşım sorunu kadınların bu hizmetlere ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Mos-
kova'da, 9.00-14.00 arası görev yapan sadece bir merkez vardır, bu da hizmete ulaşımı
kısıtlamaktadır. Kırsal kesimden gelen şiddet mağdurlarının merkeze ulaşabilmesi için
günlerce seyahat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, birçok ülkede şiddete ve istismara ma-
ruz kalmış kadınlar erkek doktorların karşısında rahat edememektedirler. Bu ülkeler ge-
nelde kadın doktorların az olduğu ülkelerdir.



temel bir sorun, kızların okula kayıt ettirilme-
mesidir. Hükümet bu soruna da yönlenmeli-
dir. Örneğin Güney Asya, Ortadoğu ve Afri-
ka'da kız çocukların ilkokula kayıt olma oran-
ları erkek çocuklarınkinin çok altındadır. Bu
olgu, kadınların erkeklerin hakimiyeti altında
kalmalarını sürekli kılmaktadır.

KOI/lı/ar

Silahların Kolay Elde Edilebilir Olması: Büyüyen Bir Sorun
Toplumsal ve aile içi şiddetle yakından baQlantl1ı olan en yüksek risk unsurlarından bir
tanesi silahların kolayelde edilebilir olmasıdır. SoQuk savaşın bitiminden sonra sivil ça-
tışmaların artması ve birçok ülkede kolay kazanılan uyuşturucu parası sonucunda hafıf
silahlar daha kolay ulaşılabilir olmuştur. Ateşli silahların etkisi ABD örneQi ile açıklanabi-
lir: Bir kadının eşi veya erkek arkadaşı tarafından vurulma riski yabancı biri tarafından
vurulması, bıçaklanması, aQır bir cisimle vurularak veya deQişik şekillerde öldürülmesi
riskinden 2,5 kat daha yüksektir".

Ateşli silahlar, bir kadını sekse zorlamak ya da gözünü korkutmak gibi başka amaç-
larla da kullanılabilir.

ABO'de ateşli silahların kadınlara pazarlanması" girişimi başarısız kalmış ve birçok
ABO'Ii onlarca silahın kullanılmasına karşı daha sıkı denetim yapılmasını talep etmiştir ••.
Son zamanlarda silahla ilgili vakalar, geniş çaplı toplumsal eylemlerin yapılmasını saQIa-
mıştır. BirçoQu kadın olan 750 000 protestocu, 11 Mayıs 2000 tarihinde Bir Milyon Anne
Washington'da Yürüyor (Milion Mom March in Washington) eylemine katılmıştır. Bütün
Amerika'da, gelenekselolarak anneler günü olan bu günde benzer yürüyüşler yapılmış-
tır.

ile çalışmıştır. Güney Asya'da çeşitli ülkeler-
de ve Afganistan'da cinsiyete dayalı şiddet
etkin eylemlerin geliştirilmesi konusunda
destek vermiştir 67.

• 1988'de UNIFEM koordinasyonu altında
başlayan kadına yönelik şiddeti ortadan
kaldırmaya yönelik Birleşmiş Milletler böl-
gesel kampanyaları, UNICEF dahilolmak
üzere birkaç Birleşmiş Milletler organını,
hükümetleri, ulusal ve bölgesel sivil. top-
lum kuruluşlarını, toplumsal gruplarla
medya organizasyonlarını ortaklık kurma-
ya teşvik etmiştir".

• UNFPA, aile içi şiddetin yaygınlığı konu-
sunda araştırmalar desteklemiş ve şiddetin
yoğun olduğu yerlerde kadın sağlığı mer-
kezleri kurulmasına yardım etmiştir. Ayrı-
ca, kadın genital mutilasyonunun ortadan
kaldırılmasına yönelik olarak da hükümet-
ler, STK'ler ve yerel toplumsal gruplarla da
destek programları konusunda işbirliğinde
bulunmaktadır.

• WHO kadınların sağlığı ve aile içi şiddet

konularında birkaç ülke bazında bir çalış-
mayı koordine etmektedir. Çalışmanın
amacı kadınlara yönelik şiddeti ölçmek
için yöntemler geliştirmek ve şiddetin sağ-
lık üzerindeki etkilerini altı ülkede kültür-
lerarası olarak belirlemektir 69,

• Pan American Sağlık Teşkilatı (The Pan
American Health Organization-
PAHO) ve Inter-Amerikan Kalkınma Banka-
sı (The Inter-American Develop-
ment Bank-IDB)latin Amerika'da, kadı-
na yönelik şiddete sektörlerarası eşgüdüm-
lü tepki oluşturmak üzere bir pilot çalışma
konusunda işbirliği yapmaktadırlar JO •

• Trust fonu (The Trust Fund) Kadına Yöne-
lik Şiddeti Ortadan Kaldırmak için Eylem-
lerin Desteklenmesi (Support of Actions
to Eliminate Violence against Women),
1996'da BM Genel Kurul Önergesi ile UNI-
FEM'de kurulmuştur. Bu kuruluş bütün
dünyada cinsiyere dayalı ayrımcılığın her
türü ile ilgili olan yenilikçi projeleri destek-
lemiştir 71,
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Uluslararası organizasyonlar
Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Inter-
Amerikan Kalkınma Bankası (Inter-Ameri-
can Development Bank) gibi uluslara-
rası kuruluşlar kadına yönelik şiddet konusu-
nu gündemlerine almışlardır, Programlarında
insan hakları, sağlık, ve geniş bağlamda ka-
dınlara yönelik şiddetin kadının politik ve
ekonomik alanlara katılımına etkisi sonucun-
da kalkınmayla ilişkisi ortaya konulmaktadır.
Bu kuruluşlar uzmanlık ve güvenilirliklerini
kullanarak kadınlara yönelik şiddetin ortadan
kalkması için destek toplamakta önemli bir
rol oynayabilirler. Hükümetlerin savunuculu-
ğunu yaparak, hem onların hem de sivil top-
lum kuruluşlarının yürüttüğü programları
destekleyerek dünyanın değişik bölgelerinde
aile içi şiddeti önleme ve azaltma konusunda
farklı düzeylerde çalışmaktadırlar.

Aşağıdaki örnekler bu kuruluşlar tarafın-
dan yürütülmüş bazı girişimlerdir.
• UNICEF, birçok ülkede aile içi şiddete yö-

nelik çeşitli ortaklarla birlikte çalışmaktadır.
Örnek olarak şunlar sayılabilir: Bolivya'nın
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ve Orta-
dan Kaldırılmasına Dair Ulusal Planının
(1994) geliştirilmesinde ve 1674 sayılı Aile
İçi Şiddete Karşı Kanun'un kabul edilmesin-
de (1995) kolaylaştıncı olmuştur, Kadına
karşı şiddet konusunda TV spotlan oluştur-
ma konusunda Ürdün Ulusal Televizyonu
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UNITED NATIONS
DEVELOPMENT FUNDS FOR
WOMEN (UNIFEM)
Birleşmiş Milletler Kadın Gelişi-
mi Fonu
304 East 45th Street, 15th floor
NewYork
NY10017

USA
Tel: + 1 212 9066400
Fax: + 1 212 9066705
Email: unifem@undp.org

çalışmalan
UNIFEM kadının insan haklarını kendi prog-
ramlarında uyguladığı güçlendirme yaklaşı-
mının merkezine yerleştirdi. Soruna dikkat
çekmek amacıyla, kadına yönelik şiddeti yok
etmek için bölgesel kampanyalar düzenle-
mektedir. Bu çalışmalar kapsamında dokuz
Birleşmiş Milletler organı, birkaç ulusal ve
bölgesel STK ve Afrika, Asya ve Latin Ameri-
ka'dan 22 hükümetle ortaklık kurmuştur.
1996'dan beri UNIFEM, Birleşmiş Milletler
Genel Meclisi tarafından kurulan Kadına Yö-
nelik Şiddeti Tasfiye Eylemlerine Destek Fo-
nunu yönetmektedir ve bu konuda yenilik
getiren projelere fon sağlamaktadır. UNI-
FEM, kadına yönelik şiddet konusunda bir
internet çalışma gurubu oluşturmuştur
(http://www.unifem.undp.org/campaign/vi-
olence). Bu konuda geçmişte yapılan tartış-
malara online ulaşılabilmektedir ve ayrıca si-
te bu görsel çalışma gurubuna katılım için
gereken bilgileri de içermektedir.
Web sitesi:
www.unifem.undp.org
Web sitesi, kadınlara yönelik şiddetin tasfiye-
si için Birleşmiş Milletlerin bölgesel kampan-
yaları hakkındaki bilgileri, kampanyanın par-
çası olan diğer BM örgütlerinin linklerini ve
destek fonuna başvuru için bilgileri içerir.

UNITED NATIONS
DEVELOPMENT PROGRAMME
(UNDP)
Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı
1 UN Plaza
NewYork
NY 10017
USA
Tel: + 1 212 906 5558
Fax: + 1 212 906 5001

Çalışmalan
Birleşmiş Milletler'in örgüt içi Kadınların İn-
san Hakları kampanyasına katkının bir bölü-
mü olarak, UNDP'nin Latin Amerika ve Kara-
yipler bölge ofisleri, UNDP'nin ülkelerdeki
kendi bürolarını da kapsayan ortak ajansıar-
dan gelen bilgileri içeren bir web sitesi geliş-

tirmiştir. Şu an, UNDP tarafından hazırlanan
)9 rapordan sekizi sitede yayınlanmaktadır.
Bunlar; Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili,[ama-
yika, Nikaragua, Trinidad ve Tobago ile Ve-
nezuela'dır.
Web sitesi:
www.undp.org/rblac/gender

u bölüm aile içi şiddet konusunda çalı-

Bşan bazı önemli hükümetlerarası ör-
gütler ve uluslararası ve bölgesel

STK'ler hakkında bilgiler içermektedir. Bu,
ne bir karşılaştırmalı liste ne de örgütleri
herhangi bir sıraya koyan ya da öncelikli kı-
lan bir"listedir. Bu bağlantılar, çalışmaları ge-
rek aile içi şiddetle gerekse kadınların ve
kızların eğitim, işbulma ve öğretimle güçlen-
dirilmesine yönelik olan örgütlere, özellikle
ulusal ve yerel STK'lere, profesyonel ve top-
lum örgütlerine, akademiye, diğer kurumlar
ve hükümet organlarına bir link kaynağı ola-
rak hizmet etmelidir. Web sitesi bilgileri lis-
telenmiş ve ulaşıma açıktır. Tabii ki bu bilgi-
ler değişebilir.

BIRLEŞMIş MiLLETLER ve
ONUN UZMANLAŞMıŞ
ORGANLARı

UNITED NATIONS OF
CHILDREN'S FUNDS (UNICEF)
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu
3 UN Plaza
NewYork
NY10017
ABD
Tel: + 1 212 326 7000
Faks: + 1 2128887465

Çalışmalan
Tüzüğünün bir parçası olarak ve de Çocuk
Hakları Sözleşmesi ve Kadınlara Karşı Her
Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair
Sözleşme rehberliğinde, UNICEF kadınlara
ve kızlara eşit haklar sağlar ve onların top-
lumlarının gelişimine tam olarak katılımını
destekler. Kızlara ve kadınlara yönelik şidde-
ti sonlandırmak üzere onların sağlık, eğitim
ve ödenebilir kredi alanlarına katılımını ge-
nişletmek ve haklarının farkında olmalarını
sağlamak üzere değişik ortaklarla çalışmakta-
dır.
Web site: www.unicef.org
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UNITED NATIONS DIVISION
FOR THE ADVANCEMENT OF
WOMEN (DAW)
Birleşmiş Milletler Kadının İlerlemesi Bölü-
mü
2 UN Plaza, DC2- 12th Floor
NewYork
NY 10017
USA
Fax: + 1 212 963 3463
e-mail: daw@un.org

Çalışmaları
DAW araştırma yapmakta, politika seçenek-
leri geliştirmekte ve ihtiyaç değerlendirmesi,
teşhis çalışmaları gerçekleştirmekte ve geliş-
mekte olan ülkelerdeki kadınların katılımını
sağlamak üzere kapasite geliştirmeye yöne-
lik destek hizmetler ve değerlendirmeler
içeren cinsiyet politikaları, danışmanlık hiz-
metleri sağlamaktadır. İlerleme Bölümü ayn-
ca kadın ve cinsiyet konuları hakkında veri
ve araştırmaları yayınlamakta ve sivil toplum
ve hükümetlerarası kuruluşlarla yakın bir şe-
kilde çalışmaktadır. Kadının Statüsü Komis-
yonu (CSW) ve Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Komite-
ye (CEDAW) üstlendikleri görevlerinde yar-
dımcı olmaktadır.
Web sitesi: www.un.org/wo-
menwatch/daw
Web sitesi Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrım-
cılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme ve
Komitenin izleme göreviyle ilgili bilgileri,
Sözleşme'nin tam halini, onay bilgilerini ve
taşra raporlarını, Kadının Statüsü Komisyo-
nu'nun çalışmalarını, Eylem Platformu met-
nini, 4. Dünya Kadın Konferansı ve Be-
ejing+5 değerlendirme raporu hakkındaki
bilgileri içerir.



UNITED NATIONS HIGH
COMMISSIONER FOR HUMAN
RIGHTS (UNHCHR)
Birleşmiş Milletler İnsan Hakla-
n Yüksek Komisyonu
insan Hakları Yüksek Komisyonunun Kadına
Yönelik Şiddet Bürosu Özel Sözcüsü
Birleşmiş Milletler
1211 Genava 10
Switzerland
Tel: +41229179150
Fax: +41 22917 02 12
Ms Radhika Coomaraswamy

çalışmaları
Özel sözcü, hükümetleri, anlaşma metinleri-
ni, diğer özel sözcüleri, uzmanlaşmış ajansla-
n ve kadın örgütlerini içeren çok geniş bir
bilgi kaynağından yararlanarak kadına yöne-
lik şiddet hakkında bilgileri alır ve araştırır.
Özel Sözcü kadına yönelik şiddeti ve onun
nedenlerini yok etmek için ve onun sonuçla-
rına çözüm bulmak için ulusal, bölgesel ve
uluslararası seviyede önlemler tavsiye eder.
Web sitesi: www.unhchr.ch/hu-
ridocda
Web sitesi Birleşmiş Milletler Ekonomik ve
SosyalKomitesi (ECOSOC) kadına yönelik
şiddet bildirilerini ve insan Haklan Komisyo-
nu Özel sözcüsünün raporlarını içermekte-
dir (İngilizce, Fransızca ve ispanyolca olarak
erişilebilir).

kurulmasına yardımcı olmakta ve kadının is-
tismarının yaygın olduğu alanlara destek ver-
mektedir. Hükümetlerle, STK'lerle ve yerel
topluluklarla işbirliği içerisinde, UNFPA, ka-
dın genital mutilasyonunu azaltmak ve so-
nunda ortadan kaldırmak için hazırlanan
programları desteklemektedir.
Web sitesi: www.unfpa.org

WORLD HEALTH
ORGANIZATION (WHO)
Dünya Sağlık Örgütü
Global Programme on Evidence for Health
Policy (GPE)
Sağlık Politikaları Küresel Programı
CH-1211 Genava 27
Switzerland
Tel: +41227314353
Fax: +41 22 791 4328
Email: garciamorenoc@who.ch

çalışmalan
1995'te başlayan kadına yönelik şiddet ala-
nındaki WHO çalışmaları, kadına yönelik şid-
deti engelleme ve sonuçlarını kontrol altına
alma konusunda, tecavüz ve cinsel istismar
konularına artan bir şekilde ilgi göstererek,
sağlık sektörünün rolü üzerinde odaklan-
maktadır. Aile içi şiddet konusunda risk ve
koruma etmenleri, yaygınlığı, sağlık sonuçla-
rı konularında birçok ülkeyi kapsayan çalış-
malar yürüten WHO, kadına yönelik şiddet
konusunda varolan araştırmalardan bir veri-
tabanı kurmuş ve şiddeti engellemek, istis-
mara uğramış kadını tanımlamak ve yardım
etmek için müdahale incelemeleri ve çeşitli
eğitim yaklaşımları başlatmış ve materyaller
oluşturmuştur.
Web sitesi: www.who.ch/frh-
whd
Web sitesi kadına yönelik şiddet, kadın geni-
tal mutilasyonu ve HIV/AIDS gibi konularla
ilgili sağlık gerçeklerini, kadına biçilmiş rol-
leri, belge, yayınlar, veritabanı ve basın ha-
berlerini içeren kaynakları, diğer örgütler ve
kaynaklara ilişkin linkleri içermektedir.

DiGER BM ÖRGÜTLERI

Uluslararası işçi Örgütü (ILO-International
Labour Organization), Birleşmiş Milletler
AIDS Ortak Programı (The joint United Nati-
ons Programme on HIV/AIDS), Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü

(UNESCO- United Nations Education, Scien-
tific and Cultura! Organization) ve Birleşmiş
Milletler Mülteci Yüksek Komisyonu (United
Nations High Commissioner for Refugees)
gibi diğer birçok BM örgütü de bu konu
üzerinde çalışmaktadır. Bu örgütler hakkın-
da bilgi için aşağıdaki web adresleri ziyaret
edilebilir.

ILO:www.i1o.org
UNAIDS: www.unaids.org
UNESCO: www.unesco.org
UNHCR: www.unhcr.org

DiGER HÜKÜMETLERARASI
ÖRGÜTLER

INTER-AMERICAN
DEVELOPMENT BANK nDB}
1300 New York Avenue, NW Washington OC
20577
USA
Tel: + 1 202 623 1000

Çalışmalan
IDB kadına yönelik aile içi şiddetle savaşmak
için bölgesel teknik işbirliği projeleri yürüt-
mektedir. Hem istismarın engellenmesi hem
de istismara uğramış kadının tedavisi konusu-
na odaklanmaktadır. Projeleri, kamu eğitimi
için medyayla birlikte çalışma, yargıçların ve
diğer yargı personelinin eğitimi, mağdur kadı-
na destek sağlamak üzere ulusal ağların yara-
tılması ve aile içi şiddetin azaltılması için ta-
sarlanan bölgesel proje çabalarını destekleme
gibi konulan içermektedir.
Web sitesi: www.iadb.org
Web sitesi ingilizce, Fransızca, Portekizce ve
ispanyolca dillerinde örgüt, programlan, ya-
yınları ve konuyla ilgili veriler hakkında bilgi-
ler içermektedir.

PAN AMERICAN HEALTH
ORGANIZATION (PAHO)
Pan Amerikan Sağlık Örgütü
525 23rd Street, NW Washington OC 20037
USA
Tel: + 1 202 9743458
Fax:+ 12029743143
Email:publinfo@paho.org

Çalışmaları
PAHO, Dünya Sağlık Örgütü'nün Latin Ame-
rika ve Karayiplerdeki bölgeselofisi, bölge

UNITED NATIONS
POPULATION FUND lUNFPA}
Birleşmiş Milletler Nüfüs Fonu
220East 42nd Street
NewYork
NY10017
USA
Tel: + 1 212 297 5020
Fax:+ ı212 5576416
e-mail:ryanw@ unfpa.org

çalışmalan
UNFPA,aile içi şiddetin yaygınlığını ölçmek
içinaraştırına ve incelemeleri desteklemek-
tedir; bu, kadına yönelik şiddete bağlı yerel
ve bölgesel sorunları belirlemek için yön-
temler geliştirmeyi içermektedir. Şiddetin,
kadının üreme haklarını ve üreme sağlık ba-
kımınıgerçekleştirme yeteneği üzerindeki
etkisini ölçmektedir. Bütünleşmiş hizmet
paketleri sağlayan kadın sağlık merkezleri 21
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CENTER FOR WOMEN'S
GLOBAL LEADERSHIP
Kadınların Küresel Liderliği
Merkezi
Rutgers, the State University of New [ersey
160 Ryders Lane
New Brunswick

NJ08901
USA
Tel: + 1 732 9328782
Fax: + 1 732 9321180
Email: cwglqigc.org

çalışmaları
Merkez, kadının insan hakları ve dünya ça-
pında sosyal adalet konularında kadının li-
dediğini, kadının küresel liderliği kurumları,
stratejik planlama çalışmaları, uluslararası se-
ferberlik kampanyaları, BM izlemeleri, küre-
sel eğitim çalışmaları, yayınlar ve kendi araş-
tırma merkezi aracılığıyla geliştirir ve kolay-
laştırır.
Web sitesi:www.cwgl.rut-
gers.edu
Web sitesi Merkezin programları, yayınlar, il-
gili makaleler ve kaynaklar hakkında bilgiler
ve diğer örgütlere linkler içermektedir.

CHANGE: NON-CONSENSUAL
SEX IN MARRIAGE
PROGRAMME
DEGİşİM: Evlilikte Rıza Dışı
Cinsellik Programı
106 Hatton Square
16 Baldwins Gardenns
London ECIN 7 RJ
UK
Tel: +442074300692
Fax: +44 20 7430 0254
Email: ncsm.change@sister.com

Çalışmaları
CHANGE, kanun, uygulama ve gelenekler-
deki cinsiyet eşitsizlikleri hakkında bilgiler
üretir ve dağıtır, strateji değişimi için ulus-
lararası ağlar ve koalisyonlar kurar ve kadın-
ların insan haklarını savunur. Örgüt şu an
belli yerel gelenekler, kampanyalar ve araş-
tırmaların yanı sıra evlilikte rıza dışı cinsel
ilişkilerle ilgili kanunlar ve kamu politikaları
hakkında dünya çapında araştırmalar yürüt-
mektedir.
Web sitesi: www.nesm.net

EUROPEAN POLICY ACTION
CENTRE ON VIOLENCE
AGAINST WOMEN
Avrupa Kadına Yönelik Şiddet
Konusunda Politika Eylemleri
Merkezi
LEF

18, rue Hydraulique
Bl2l0 Brussel
Belgium
Tel:+32 2 2179020
Fax: + 32 2 2188451
Email: Centre-violence@womenlobby.org

içerisinde 10 ülkedeki kadına yönelik şiddet
konusunda çalışan ulusal örgütler ve temel
kurumlarla yakın bir şekilde çalışmaktadır.
Yerel seviyede, sağlık ve adalet sistemini, ki-
liseyi, STK'leri ve toplum-taban lı grupları
içeren toplumsal ağlarda işbirliği yaratmakta-
dır. Ulusal seviyede ise kurumsal kapasiteyi
güçlendirmekte ve yasal normlarla politikala-
rın kabullenilmesi için çalışmaktadır.
Web sitesi: www.paho.org
Web sitesi İngilizce ve İspanyolca olarak sağ-
lık konusunda veritabanı linkleriyle birlikte
programlar, hizmetler ve yayınlar hakkında
bilgi içermektedir.

ULUSLARARASI VE BÖLGESEL
STK'ler

CENTER FOR HEALTH AND
GENDER EQUITY (CHANGE)
Cinsiyet Eşitliği ve Sağlık Mer-
kezi
6930 Carroll Ave. Suite 910
Takoma Park, MD 20912
USA
Tel: + 1 301 2701182
Fax: + 1 301270 2052
Email: change@genderhealth.org
Merkez, fıziksel ve cinsel istismar konusun-
daki araştırma deneyimlerini paylaşmak için
bir grup araştırmacı ve savunuculuk uzma-
nından oluşan Kadına Karşı Şiddet Konusun-
da Uluslararası Araştırma Ağı'yla (Research
Network on Violence Against Women-INR-
VAW) birlikte çalışır. 1994 Uluslararası Nüfus
ve Büyüme Konferansı Eylem Programının
uygulanmasını ve izlemesini yürütmenin ya-
nında, ülke odaklı program ve politika çalış-
maları gerçekleştirir, araştırma ve gösteri
projeleri yapar, araştırmacılarla işbirliği ku-
rar, makale ve yazılı çalışmalar yayınlar.
Web sitesi: www.genderhealth
.org
Web sitesi diğer ilgili sitelere linklerin yanın-
da Merkezin programları ve yayınları hakkın-
da bilgiler içeriri.
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Çalışmaları
Merkez, Kadın STK'lerinin ikna edici poli-
tikalar geliştirmesini ve karar mekaniz-
malarının kadına yönelik şiddet konusunda
sorumluluk almasını sağlar. Avrupa'daki
kadına yönelik şiddet konusuna dikkat çek-
mek için politik eylemlerde lobi yapmanın
yanı sıra, Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında
bilgi, çalışmalar, araştırmalar ve doğru uy-
gulamaların etkileşimi noktasında işbirliği
merkezi olarak hizmet eder. Merkez "Kadına
Yönelik Şiddete Karşı Eylem" başlıklı bir reh-
ber şeklinde bu konuda çalışan STK'lerin bir
veri tabanını yaratmış ve "Aile İçi Şiddet
Konusundaki Saklı Bilgiyi Açığa Çıkarmak"
adında AB'ye, üye 15 devletin aile içi şiddet
hakkındaki resmi bilgilerini içeren bir çalış-
ma hazırlamıştır.
Web sitesi: www.women-
lobby.org/ en/themes/violen-
eeleentre.html
Web sitesi yayınlar listesini, durum raporunu
ve haber sayfasını içermektedir. İngilizce ve
Fransızca.

HUMAN RIGHTS
WATCH-WOMEN'S RIGHTS
DIVISION
İnsan Hakları İzleme Komis-
yonu: Kadın Haklan Bölümü
1630 Connecticut Avenue, N.W.,
Suite 500
Washington OC 20009
USA
Tel: + 1 202 6124321
Fax: + 1 202 6124333
e-mail: hrwdc@hrw.org
Çalışmaları
Kadın Hakları Kolu, doğrudan insan hakları
istismarlarına kadın odaklı olarak dikkat çek-
mektedir. Son çalışmalarında, Küresel Kadın
İnsan Hakları Raporuna ek olarak, Tay-
land'daki genelevlerde kadın ve kız kaçak-
çılığına, ABD'deki kadın mahkumların cinsel
tacize uğramasına, tecavüzün Bosna ve
Ruanda'da savaş suçu sayılmasına, Tür-
kiye'deki kadın bakireliği kontrollerine,
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kadın mültecilere yönelik şiddet eylemlerine
ve Meksika'daki cinsiyet ayrımcılığına
(maquiladaras) dikkat çekmiştir.
Web sitesi: www.hrw.org
Web sitesi yayınlar ve basında çıkan insan
hakları haberleri ile ilgili bilgiler içermek-
tedir. İnsan Hakları İzleme'siyle ilgili geniş
bilgiler sunar ve ilgili sitelere linkler içerir.

Çalışmalan
Isis-Chile, Latin Amerika ve Karayipler'in bir-
çok ülkesinde çalışmaktadır. Hükümet ve
uluslararası örgütlerle çalışıp seminerler
düzenleyerek, bölgesel kampanyalar koor-
dine ederek kadına yönelik şiddet konusuna
dikkat çekmektedir.
Web sitesi: www.isis.c1 (Ispanyolca)

Çalışmaları
IWRAW-AP,13 Asya ülkesindeki projelerdeki
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tas-
fiye Edilmesine Dair Sözleşmenin uy-
gularnasını izlemek ve kolaylaştırmak için bir
işbirliği programıdır.
Web sitesi:
www.womenasia.com/iwraw

INTERNATIONAL CENTER FOR
RESEARCH ON WOMEN (ICRW)
Uluslararası Kadın Araştır-
maları Merkezi
1717Massachusetts Avenue, NW
Suite 302
Washingotn OC 20036
USA
Tel: + 1 202 7970007
Fax: + 1 202 7970020
e-mail: info@icıw.arg

ISIS-WOMEN'S
INTERNATIONAL CROSS
CULTURE EXCHANGE
(ISIS-WICCE)
ISIS-Kadının Uluslararası Kül-
türler Etkileşimi
Plot 32 bukoto Street
Kamwokya
PO Box 4934
Kampala
Uganda
Tel: +25641543953
Fax:+256 41543954
Email:isis@starcom.co.ug

WOMEN IN LAW AND
DEVELOPMENT IN AFRICA
(WILDAF)
Hukukta Kadın ve Afrika'daki
Gelişim
2nd Floor Zambia House
Box 4622
Harare
Zimbabwe
Tel: +26347511891752105
Fax: + 263 4 781886

çalışmalan
Merkez, kadırun üretkenlik ve geliştirme rol-
leri hakkında, ailede yeri, toplumdaki lider-
liği ve çevresel kaynaklan yönetme rolleri
hakkında teknik destek sağlamakta ve bilgi
toplamaktadır. Hükümet ve çokyönlü örgüt-
lerle çalışmakta, uzmanları biraraya getir-
mekte ve özellikle geçiş ülkeleri ve gelişen
ülkelerdeki kadın hakları ve fırsatlarıru geliş-
tirmek için aktif yayın ve bilgi programları
oluşturmaktadır. Merkez şu an Hint örgüt-
lerinden araştırmacılarla Hindistan'la ortak-
lık içerisinde soruna yönelik etkili çözümleri
belirlemek ve oluşturmak için aile içi şiddet
konusunda 3 yıllık bir proje yürütmektedir.
Web sitesi: www.icrw.org
Web sitesi araştırmalar, programlar hakkında
bilgiler ve Hindistan çalışmasının bir sen-
tezini içermektedir.

Çalışmalan
WlLDAF, kadının toplumsal ulusal ve ulus-
lararası düzeyde etkisini ve katılımını arttır-
mak için hukuk ve gelişim arasında bağlantı
kuran stratejiler oluşturur ve bunları güçlen-
dirir. Üyeler arasındaki ağ için çalıştaylar,
seminerler aracılığıyla kadın hukuk ve
gelişim alanında çalışan dünyanın herbir
tarafından örgütlerle işbirliği yoluyla kadın-
lara fırsatlar yaratmaktadır. WlLDAF'ın yayın-
ları, yasal hakları savunma gurupları için
eğitim el kitapçığı ve haber metinlerini içer-
mektedir. Kadın hakları gruplarının kapa'
sitesini arttırmak üzere teknik destek ve
eğitim sağlamaktadır. Bölgesel ve ulus-
lararası seviyede lobi ve savunma çalışmaları
yürütmektedir.
Web sitesi: www.wildaf.org.zw
Web sitesi, yayınların yanı sıra üyeler ve mer-
kez noktaları hakkında bilgi içerir. Ayrıca in-
ternette kadının insan hakları konusunda
tartışmak üzere ortam sağlamaktadır.

Çalışmalan
ISIS-WlCCE, kadının güçlendirilmesini, cin-
siyet eşitliğini, Afrika'da barışı ve gelişimi
sağlamak amacıyla çok geniş bir alanda cin-
siyetle ilgili bilgi toplar ve dağıtır. Afrika
kadınının küresel bir düzeyde ağ oluşturabil-
mesi için onların deneyimlerini paylaşarak
ve bilgiler alarak onlara fırsatlar sağlar.
Web sitesi www.isis.or.ug
Web sitesi, araştırma raporları, in-
dirilebilecek dergiler, silahlı çatışmada kadın
hakkında bir bölüm ve diğer örgütlere link-
ler içermektedir.

LATIN AMERICAN AND
CARIBBEAN WOMEN'S
NETWORK AGAINST
DOMESTIC AND SEXUAL
VIOLENCE (ISIS-CHILE)
Aile İçi ve Cinsel Şiddete Karşı
Latin Amerika ve Karayipler
KadınAğı
Casilla 2067
Corro Central
Santiago
Chile
Tel: +562 633 4582
Fax: + 5626383142
Email: isis@reuna.cl

INTERNATIONAL WOMEN'S
RIGHTS ACTION WATCH ASlA
PACIFIC (lWRAW-AP)
Asya Pasifik Uluslararası Kadın
Hakları Eylem İzleme Komitesi
Znd Floar, Block F, Anjung Felda
[alan Maktab
OffJalan Semarak
54000 Kuala Lumpur
Malazia
Tel:+60 3 2913292
Fax: +60 3 2984203
Email: iwraw@po.jaring.my 23



INTERNATIONAL WOMEN'S
RlCiHTS ACTION WATCH
Uluslararası Kadın Hakları Ey-
lemlerini İnceleme Sitesi
www.igc.apc.org/iwraw
Uluslararası Kadın Hakları Eylemlerini İn-
celeme Sitesi, BM'nin Kadınlara Karşı Her
Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesi
Komitesi'nin çalışmalarını izler ve halka
tanıtır. Kadına yönelik insan hakları projeleri'
için teknik destek ve araştırma sağlar, kadını
dünya çapında etkileyen hukuk ve politika
gelişmelerini kapsayan Kadın İzleme haber
bültenini hazırlar ve bilgi kaynakları üretir.
Sayfa, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme,
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesi ve İnsan Hakları Komitesi oturum-
ları hakkında bilgilerin yanı sıra, yayınlar
hakkında bilgiler ve STK'ler için rehberler
içermektedir.

THE UNIVERSITY OF MIN-
NESOTA HUMAN RlGHTS LIB-
RARY - WOMEN'S HUMAN
RlGHTS SITE
Minnesota Üniversitesi İnsan
Haklan Kütüphanesi- Kadının
İnsan Hakları Sitesi
www.umn.edu/humanrts/inst-
ree/auoe.htm

Sayfa, kadının insan hakları belgelerinin İn-
gilizce, Fransızca ve İspanyolca tam
dökümünü, ayrıca onaylama bilgilerini de
içerir. Kadın haklarına ilişkin makaleleri lis-
teleyerek BM belgelerine bir gönderme
(referans) rehberi içermektedir.

WOMEN'S HUMAN RlGHTS
RESOURCES- DIANA DATA-
BASE
Kadının İnsan Haklan Kaynak-
lan - DIANA veritabanı
www.law-lib.utoronto.ca/diana

Sayfa, kadın haklarını geliştirmek için örgüt-
lere ve kişilere uluslararası kadın hakları
hukukunu kullanarak yardımcı olmak için
tasarlanmıştır. İnsan hakları araştırmaları
konusunda önemli elektronik materyallerin
karşılaştırmalı listesini içeren DIANA, ulus-
lararası insan hakları veritabanın bir par-
çasıdır. Bu sayfa, bazı eklemelerle birlikte
kadının insan hakları belgelerinin seçkin bir
bibliyografyasına sahiptir.

WOMEN'S HUMAN RlGHTS NET
(WHRNET)
Kadının İnsan Haklan Ağı
www.wlırnet.org (İngilizce,Fransızca
ve İspanyoca)

Sayfa, insan hakları konularına genel bir
bakışı, savunuculuk stratejileri hakkında bil-
gileri, kadın hakları alanındaki olayları ve
haberleri, kaynak ve eğitim kapasitesi oluş-
turma konularını içermektedir. Ayrıca, ilgili
örgütlere ve insan hakları belgelerine yararlı
linkler içermektedir ve online tanışma
olanağına sahiptir.

WOMEN'SNET
KadınAğı
www.womensnet.org.za

Kadın Ağı eğitim sağlayarak, ilgili projeleri,
kişileri, araçları ve kaynakları destekleyerek
kadın konularında bir platform yaratmak
hedefiyle, bilgi ve iletişim teknolojilerini
Güney Afrika'daki kadınlara, özellikle tarih-
selolarak dezavantajlı kadınlara açık hale
getirmeyi amaçlamaktadır. Kadınlar için in-
ternet eğitimi sağlamanın ve bölgesel teknik
destek merkezleri kurmanın yanı sıra, bil-
gileri doğrudan internete ulaşımı olmayan
kadınlara açık bir biçimde yaymak için çalış-
maktadır. Sayfa, kadına yönelik şiddetin en-
gellenmesi konusunda kaynaklar içerir; bu
kaynaklar geçmiş bilgileri ve istatistikleri,
yardıma ihtiyacı olanlar için hizmetleri ve
kaynakları, bu alanda çalışan örgütlerin lis-
tesini, ilgili kanun ve politikalar hakkındaki
bilgileri ve kadın örgütleri rehberini kap-
samaktadır.

WomenWatch
Kadınİzleme
www.un.org/womenwatch

BM'nin kadın hakkındaki 1997'de kurulan
elektronik kapısı WomenWatch, UNIFEM,
BM Kadın Gelişimi Kolu (DAW) ve Ulus-
lararası Kadın Gelişimi Araştırma ve Eğitim
Kurumu (INSTRAW) ortak işbirliği içerisinde
yönetilmektedir. Sayfa BM ve kadın konu-
larıyla ilgilenen hükümetlerarası örgütlerin
çalışmaları hakkındaki bilgileri, Beejing
+5'in hazırlıklarını, 4. Dünya Kadın Kon-
feransını takiben hükümetler tarafından
hazırlanan eylem planlarını, Kadınlara Karşı
Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine
Dair Komite tarafından hazırlanan raporları
ve Kadının Statüsü Komisyonu'ndan (Com-
mission on the Status of Women) gelen res-
mi belgeleri içermektedir. Şu an Beijing Ey-
lem Platformu'nda gündeme gelen konular
hakkında, deneyimleri paylaşmak ve etkili
stratejiler geliştirmek için küresel elekt-
ronik tartışmalar dizisine ev sahipliği yap-
maktadır.

EK INTERNET KAYNAKLARI

THE CiLOBAL REPRODUCTIVE
HEALTH FORUM SOUTH ASlA
Güney Asya Küresel Üreme Sağ-
lığı Forumu
www.hsph.harvard.edu (İngilizce,
Fransızca ve İspanyolca)

Harvard'daki Forum, üreme sağlığı ve
Güney Asya bölgesine ilişkin kadın hakları
konusundaki söylevleri biraraya getirmeyi
amaçlar. Site, Güney Asya'daki örgütler ve
üniversiteler tarafından gerçekleştirilen araş-
tırmalara ulaşımı sağlar. Yeni Delhi'deki
Kadının Gelişimi Çalışmaları Merkezi ve
Mumbai'deki SNDT Kadın Üniversitesi or-
taklığıyla site, aile içi şiddet, çeyiz uy-
gulamaları (drahoma gibi) ve kadına yönelik
diğer tür şiddetler hakkında geniş modüller
sağlamaktadır. Son tartışmalar konusunda
forum oluşturan sayfasının yanında site ör-
gütlerin listesi, tavsiye edilen okumalar ve
diğer kaynaklar bulunmaktadır.

HUMAN RlCiHTS WEB
İnsan Hakları Web Sayfası
www.hrweborg

Sayfa, insan hakları terimlerin genel bir
tanımına, güncel sorunların taslağına, ulus-
lararası insan hakları belgelerinin tam met-
nine, insan hakları acil durumlarının nasıl
bildirileceği konusunda bilgiye yer vermek-
te, insan hakları konusuna genel bir bakış
içermektedir. Sayfa, ayrıca insan haklarının
gelişimine katkıda bulunmak isteyen kişiler
için bilgi ve kaynaklar içermektedir.
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SON SÖZ

İtalya, Floransa'daki UNICEF innocenti araştırma merkezi, UNICEF'in araştırma kapasitesini güçlendirmek için ve çocukları dünya çapında savun-
mak için 1988'de kuruldu. Merkez, (resmi olarak Uluslararası Çocuk Gelişimi Merkezi olarak bilinen), UNICEF'in şu anki ve gelecekteki çalışma alan-
larını tanımlamaya ve araştırmaya yardımcı olmaktadır. Merkez'in başlıca amaçları, çocuk haklarına ilişkin konulardaki uluslararası bilinci artırmak
ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin hem sanayileşmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde tam anlamıyla kavranmasına yardımcı ol-
maktır.

Innocenti Digest Merkez tarafından özelde çocuk hakları konusunda güvenilir ve ulaşılabilir bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Innocenti Digest'in bu konusu Sushma Kapoor tarafından UNICEF Innocenti Araştırma Merkezi danışmanlığında araştırıldı ve yazıldı. Nisan

2000 de UNICEF İnnocenti Araştırma Merkezinde düzenlenen Aile İçi Şiddet Bilgi Alışverişi'ne katılan yirmiden fazla uluslararası uzmanın görüş-
lerinden faydalanılmıştır. Kendilerine teşekkür ederiz:

Radhika Coomaraswamy, BM Kadına Karşı Şiddet konusunda Özel Sözcüsü.
Shahida Azfar, Rosa Bemal, Kiran Bhatia, Misrak Elias, Ruth Finney Hayward, Nigel Fisher, Claudia Gareia Moreno, Srilakshmi Gururaja, Dale

Hurst, Tomoko Ishii, Takako Konishi, Soledad Larrain, Nicoletta Livi-Bacei, Neill McKee, Zaynab Nawaz, Njoki Ndung'u, Monica O'Connor, Michael
Rodriguez, Rima Salah, Lavinia Shikongo, Fatoumata Sire Diakite, Susan B. Sorenson, Stephen H. Umemoto, Rukhsana Zia.

Digest Nigel Cantwell, Maryam Farzanegan ve Mehr Khan'ın rehberliğinde hazırlanmıştır.

Daha önceki Digest'ler şu konulara değinmiştir.
• Çocuklar için ombudusmanlık çalışmaları

• Çocuklar ve Şiddet
• Gençlik Adaleti
• Ülkelerarası evlat edinme .
• Çocukların ev işlerinde çalışmaları
Daha fazla bilgi için ve bu yayınları indirmek için www.unicef-icdc.org sitesini ziyaret edebilirsiniz
Yayınları ısmarlamak için order@unicef-icdc.it adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

UNICEF Innocenti Research Centre
Piazza SS. Annunziata, 12
50122 Florence, Italy
TeL.: (+39) 055 203 30
Fax: (+39) 055244817
E-mail (genelbilgi):florence@unicef-icdc.it
E-mail (yayınsiparişi):orders@unicef-icdc.it
Web sitesi: www.unicef-icdc.org

Yazarlar ve editör tarafından ifade edilen görüşler mutlak olarak UNICEF'in görüşlerini yansıtmamaktadır.
Kaynak ve UNICEF'in adı beli~ek koşuluyla bu yayından alıntılar yapılabilir ve çoğalatılarak dağıtılabilir.
Digest hakkında görüşlerinizi, dilek ve önerilerinizi beklemekteyiz.
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