
AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.                                                                                                        

Lefkoşa, 16 Aralık 2020  

COVID-19 ve Kadına Karşı Devam Eden  
Şiddet Pandemisi  

Avrupa Komisyonu, COVID-19'un kadına yönelik şiddetteki artış üzerindeki etkisini ve bu konuya yönelik AB eylemlerini 
tartışmak için 17 Kasım 2020 Perşembe günü 14:00-16:00 saatleri arasında Zoom platformu üzerinden bir webinar 
düzenleyecektir. Webinar ayrıca AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasında da canlı olarak yayınlanacaktır. 

Webinarda, Avrupa Komisyonu Adalet Genel Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi Hukuk Görevlisi Carla 
Pambianco, COVID-19'un kadına yönelik şiddet üzerindeki etkisini ele almaya yönelik AB eylemleri ile ilgili bir sunum 
yapacaktır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Karadağ Toplumsal Cinsiyet Programı Yöneticisi Kaca 
Djurickovic de UNDP'nin şiddet ve ayrımcılığı sona erdirmek için AB ile ortak çalışmalarını anlatacaktır. UNFPA Üreme 
Sağlığı ve Nüfus Geliştirme Programları Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya ise kurumun COVID-19 salgınının üreme 
sağlığı hizmetleri ve kadına yönelik şiddet üzerindeki küresel etkileri hakkındaki son raporuyla ilgili bir sunum 
yapacaktır.  

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programının bir parçası olarak AB, kadına yönelik ev içi şiddetle ilgili konuları 
ele almak üzere halen, toplam bütçesi 1 milyon Euro olan iki hibe projesini finanse etmektedir: KAYAD tarafından 
hayata geçirilen "Birlikte Daha Güçlüyüz" projesi kadın ve çocuklara yönelik ev içi şiddetin ortadan kaldırılmasına 
katkıda bulunurken, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ev içi şiddet konularında çalışan kurum ve kuruluşların kapasitesini 
artırmayı amaçlamaktadır. LTB tarafından hayata geçirilen “Şiddete Karşı Yan Yana” projesi, esas olarak yeni bir kadın 
sığınma evi kurmayı ve ev içi şiddet mağdurları için koruma ve destek hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.   

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir ve Avrupa Birliği'nde veya dünyanın başka hiçbir 
yerinde kabul edilemez. Bununla birlikte, COVID-19'un patlak vermesinden bu yana, ön saflarda yer alanlardan gelen 
veri ve raporlar, başta ev içi şiddet olmak üzere, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddet eyleminin 
yoğunlaştığını göstermiştir.  Sorunun boyutu endişe vericidir: Avrupa Birliği'ndeki her üç kadından biri fiziksel ve/veya 
cinsel şiddete maruz kalmıştır. Kadına yönelik şiddet her ülkede, kültürde ve toplumda gerçekleşmektedir. AB, şiddet 
eylemlerini soruşturmak ve cezalandırmak, mağdurlara destek sağlamak ve aynı zamanda, bu eylemlerin altında yatan 
temel nedenleri ele almak ve yasal çerçeveyi güçlendirmek için ortaklarıyla yorulmadan çalışmaya devam etme 
konusunda kararlıdır.  

Kısa Bilgi 
AB, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kız çocukları ile kadınların güçlendirilmesi konusunda yeni bir Eylem Planı sunmuş ve Üye Devletleri, 
kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele için uluslararası düzeyde yasal bağlayıcılığa sahip ilk belge olan İstanbul 
Sözleşmesini onaylamaya davet etmiştir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisinde de belirtildiği gibi Avrupa Komisyonu, kadına 
yönelik online şiddetle mücadele etmek için online platformlarla yeni bir iş birliği çerçevesinin geliştirilmesini kolaylaştıracak, zararlı 
uygulamaların önlenmesine yönelik bir tavsiye önerisinde bulunacak ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ile ev içi şiddetin 
önlenmesine yönelik bir AB ağı oluşturacaktır. AB 2017 yılında, 500 milyon Euro katkıda bulunarak kadın ve kız çocuklarına yönelik 
her türlü şiddetin ortadan kaldırılmasına odaklanan küresel, çok yıllık bir girişim olan Spotlight Girişimini Birleşmiş Milletler’le ortak 
olarak başlatmıştır. Ev içi şiddette COVID-19 salgınının tetiklediği artışın ışığında, Spotlight Girişimi, altı bölgedeki 26 ülkede şiddetin 
önlenmesi ve mağdurlara desteği artırmanın yanı sıra, elzem hizmetler sunan, tabana dayalı kadın örgütlerine destek sağlamak 
üzere hızla harekete geçmiştir. Geçtiğimiz aylarda, Spotlight fonlarının yaklaşık 18 milyon Euro'luk kısmı kadınlara ve kız çocuklarına 
yönelik şiddeti ele almak için yeniden yönlendirilmiştir. 2018 ve 2019 yıllarında AB, dünya çapında toplumsal cinsiyete dayalı ve 
cinsel şiddetin önlenmesi ve buna yanıt verilmesi için koruma ve sağlık programı kapsamında 62 milyon Euro'dan fazla insani yardım 
tahsis etmiştir. 
Daha fazla bilgi için 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-
violence_en 
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-eu-action-combat-violence-against-women_en 
Medya İletişim:  AB Bilgi Merkezi: info@abbilgi.eu, 228 2577 
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