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2020-2025 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi

Eşit bir Birlik için Mücadele Etmek

Mart 2020
#UnionOfEquality #EşitlikBirliği

‘‘Toplumsal cinsiyet eşitliği, Avrupa Birliği’nin temel ilkelerinden birisidir, fakat henüz 
gerçekliğe dönüşememiştir. Nüfusun, fikirlerimizin ve enerjimizin yalnızca yarısını 
kullanarak değil, ancak beceri ve çeşitliliğimizin tamamını kullanarak iş dünyasında, 
siyasette ve toplumun genelinde tam potansiyelimizi harekete geçirebiliriz.  

Eşit bir Birlik için mücadele etmek, tüm çeşitlilikleriyle bütün kadın ve erkeklerin, kız ve erkek 
çocuklarının eşit olduğu bir Birlik demektir. Bu tüm paydaşların ortak yer alacağı bir girişimdir. 
2020-2025 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi, Avrupa’da toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 
somut ilerleme kaydedilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için 
ortaya bir vizyon, politika hedefleri ve eylemleri koymaktadır. 

Komisyon Başkanı, Ursula von der Leyen

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ SAĞLANMIŞ BİR AVRUPA’DA…

…hayatta seçtiğimiz yolu izlemekte ÖZGÜRÜZ.

Mevcut durumda

AB’deki 
kadınların 
%33’ü, 
fiziksel ve/veya 
cinsel şiddet 
görmüştür

AB’deki 
kadınların 
%22’si, 
eşi tarafından 
şiddet 
görmüştür

AB’deki kadınların %55’i, 
cinsel taciz yaşamıştır ve 
erkeklere kıyasla kadınların 
internet ortamında cinsel 
tacize maruz kalma ihtimali 
daha yüksektir



  

Bu konu, aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere somut eylemlerle ele alınacaktır:

kadınların ve kız çocuklarının toplumsal cinsiyet 
temelli şiddet ve tacizden kurtarılması
-AB’nin “Kadına Karşı Şiddet ve Aile içi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa 
Konseyi Sözleşmesine”  taraf olmasını sağlamak 
veya Sözleşme’nin hedeflerini gerçekleştirmeye 
yönelik alternatif yasal önlemleri almak
-İnterneti tüm kullanıcılar için güvenli hale 
getirmek amacıyla internet platformlarının 
yasadışı ve zararlı içerikleri ele almadaki rollerini 
netleştirmek

-Toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve tacizin 
görülme sıklığına dair farkındalığımızı artırmak ve 
AB genelinde veri toplamak suretiyle 

ve toplum genelindeki toplumsal cinsiyet 
kalıpları ile mücadele;
-Gençliğe odaklanacak, AB genelinde bir 
farkındalık kampanyası başlatmak suretiyle

…ekonomik ve sosyal alanda BAŞARILI OLMAK için eşit fırsata sahibiz.

Mevcut durumda

AB’de kadınların 
saat ücreti, 
erkeklerinkinden 
%16 oranında 
daha düşük.

AB’de erkeklerin 
%78’i istihdam 
imkanı bulurken, 
bu oran 
kadınlarda 
sadece %67

Kadınların 
emekli maaşı, 
ortalamada 
erkeklerin emekli 
maaşından 
%30,1 daha az

Ücretsiz bakım 
ve ev işlerinin 
%75’i kadınlar 
tarafından 
yapılıyor

Bu konu, aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere 
somut eylemlerle ele alınacaktır:
kadın ve erkeklerin, eşit işe  eşit ücret almasının 
sağlanması
-2020 sonu itibariyle ücret şeffaflığı konusunda 
bağlayıcı önlemlerin teklif edilmesi suretiyle

AB’nin iş-yaşam dengesi kurallarının 
uygulamada kadın ve erkekler için işlevsel hale 
getirilmesi

-Üye Devletlerin, kuralları iç hukuklarına 
aktarmaları ve uygulamaları
-Aile izinleri ve esnek çalışma düzenlemelerinde 
eşitlik yaklaşımının kabul görmesi teşvik edilerek

yüksek kaliteli ve makul fiyatlı çocuk bakımı ve 
diğer bakım hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi
- Bakım hizmetlerine yatırım yapılması ve bir 
Çocuk Teminatının kabul edilmesi suretiyle



…ekonomik ve sosyal alanda LİDERLİK EDEBİLİR 
ve eşit oranda katılım sağlayabiliriz. 

Mevcut durumda

Bu konu, aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere somut eylemlerle ele alınacaktır:

…toplumsal cinsiyetin ana akım haline getirilmesi = tüm politika alanları ile politika oluşturma 
süreçlerinin her düzey ve evresinde toplumsal cinsiyet perspektifinin yer alması. Örneğin:

Yönetim kurulu 
başkanlarının yalnızca 
%7,5’i ve CEO’ların 
yalnızca %7,7’si kadındır

Yapay zeka 
programcılarının 
yalnızca %22’si 
kadındır

Avrupa 
Parlamentosu 
Üyelerinin %39’u 
kadındır

şirket yönetim kurulları ve siyaset dahil olmak 
üzere, karar verme pozisyonlarında kadın ve 
erkekler arasındaki dengenin iyileştirilmesi
-Şirket yönetim kurullarında toplumsal cinsiyet 
dengesine yönelik AB genelinde hedefler kabul 
ederek ve
-Kadınların 2024 Avrupa Parlamentosu 
seçimlerine seçmen ve aday olarak katılımlarını 
teşvik ederek

iş yerinde daha fazla çeşitlilik için kadın ve 
erkeklerin tüm iş sektörlerine daha dengeli 
katılımının teşvik edilmesi
- AB Çeşitlilik Şartları Platformunun tüm 
sektörlerde tanıtımının yapılması ve
- Güncellenmiş Dijital Eğitim Eylem Planında 
dijital toplumsal cinsiyet ayrımı ele alınarak

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ STRATEJİSİ ŞUNLARI DA KAPSAR…

Ulaşım, enerji ve tarım gibi farklı sektörlerdeki spesifik ihtiyaç, zorluk ve fırsatlar, Komisyon’un 
“toplumsal cinsiyeti ana akım haline getirme eylemleri” içerisinde ele alınacaktır.

Komisyon, iklim değişikliği ve dijitalleşme gibi Avrupa’yı ilgilendiren zorluklarla mücadeleye yönelik 
büyük girişimlerinde toplumsal cinsiyet boyutunu ele alacaktır.

…kesişimsellik = Tüm kadınlar farklıdır ve birçok farklı kişisel özellikleri nedeniyle ayrımcılığa maruz 
kalabilirler. Örneğin, engelli bir göçmen kadın, üç farklı sebeple ayrımcılık görebilir.

Toplumsal cinsiyet konusunun diğer ayrımcılık sebepleriyle kesişimselliği, AB politikalarında ele 
alınacaktır.

…ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir gelecek için özel finansman
Gelecek AB bütçesinde (2021-2027) toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili projeler, Vatandaşlar, Eşitlik, 
Haklar ve Değerler Programı kapsamında ayrılmış hibelerden büyük yapısal ve bütüncül AB fon ve 
programları vasıtasıyla desteklenecek ve finanse edilecektir. 

TR
 B

O
O

K
TR

 P
D

F
IS

B
N

 9
78

-9
2-

76
-3

0
72

4
-2

IS
B

N
 9

78
-9

2-
76

-3
0

72
5-

9
D

O
I 1

0
.2

77
5/

14
55

D
O

I 1
0

.2
77

5/
4

0
4

53
5

JE
-0

4
-2

1-
0

75
-T

R
-C

  
JE

-0
4

-2
1-

0
75

-T
R

-N
  


