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Kadına yönelik şiddet, eş şiddeti, cinsel taciz ve online tacizden namusa dayalı şiddet ve kadın sünnetine kadar pek 
çok farklı şekilde gerçekleşmekte olup son noktada kadın cinayetlerine varabilir. Cinsel şiddet bir savaş silahı gibi bile 
kullanılabilir. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet evde, işte, okulda, sokakta veya internette gerçekleşir. Mağdurların sağlığını 
ve huzurunu etkilemenin yanı sıra, toplumda, eğitimde ve iş hayatında gelişme olasılıklarını kısıtlar. Kadına yönelik şiddete 
karşı alınan yasama ve politika tedbirleri ile mali destek ve bilinçlendirme yoluyla mücadele, Avrupa Komisyonu için bir 
önceliktir. 

AB'de 15 yaş üstü
3 kadından 1'i
fiziksel ve/veya cinsel 
şiddete maruz kalıyor

AB'de
2 kadından 1'i
cinsel tacize uğruyor

AB'de
10 kadından 1'i
online tacize maruz kalıyor

Kadına yönelik şiddetle ilgili pek çok doğru bilinen yanlış vardır. Gelin bu gerçekleri açıklığa kavuşturalım:

1.  YANLIŞ: Aile içi şiddet mahremdir ve buna karışmamalıyız

Aile içi şiddet suçtur. Yasalara aykırıdır ve bu nedenle 
mahrem değildir. Kendi evinizde bir suç işlerseniz, bu 
yine de yargılanmanız gereken bir suçtur. Aile içi şiddet 
konusunda sessiz kalmak onun devam etmesini sağlar. 
Kadınlar dahil herkesin, evleri dahil olmak üzere her yerde 
güvende ve korkudan uzak olma hakları vardır. COVID-19 
salgını, bazı kadınlar için evin güvenli bir yer olmaktan çok 
uzak olduğunu göstermiştir.

2. YANLIŞ: Toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti ele almak, 
diğer kültürlere fikir ve değerler empoze etmek anlamına 
gelir

Şiddet, hiçbir kültürün meşru bir parçası değildir. Toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddet her ülkede, kültürde veya toplulukta 
gerçekleşmekte olup, dünyanın dört bir yanındaki devletler

toplumsal cinsiyete dayalı şiddet eylemlerinden çoğunu 
yasaklamıştır. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin devam 
etmesine izin verilemez. Bu halen dünyadaki en yaygın, 
ısrarcı ve yıkıcı insan hakları ihlallerinden biridir. Kadınlar 
taciz ve tecavüze uğruyor, sakatlanıyor, dövülüyor ve hatta 
öldürülüyor. Bu artık son bulmalı.

3. YANLIŞ: Kadınlar riskli davranışlardan kaçınırlarsa daha 
az tecavüz vakası olur (örneğin, açık kıyafetler giymek, 
alkol almak...)

Mağdurun davranışları hiçbir zaman cinsel aktiviteye 
rıza olarak kabul edilemez. Bu mağdur suçlama söylemi, 
tecavüzün haklı çıkarılabileceği fikrini yaşatmaya devam 
ediyor: AB vatandaşlarının %27'si rıza dışı seksin belirli 
durumlarda haklı kabul edilebileceğini söylüyor. Bu, 
tecavüzden sorumlu tek kişinin bunun faili olduğu gerçeğine 
rağmen mağduru suçlamaktır.

Adalet ve
Tüketiciler



ULUSLARARASI DÜZEYDE 
TAAHHÜT

Avrupa Birliği, 13 Haziran 2017 tarihinde 
kadına yönelik şiddet hakkında Avrupa 
Konseyi Sözleşmesini imzaladı. Avrupa 
Komisyonu, İstanbul Sözleşmesine AB 
katılımını sonuçlandırmaya kararlıdır. 
İlerleme olmaması durumunda Komisyon, 
Sözleşme ile aynı hedeflere ulaşmak için 
tedbirler önerecektir.

Üye Devletlerle birlikte Komisyon, BM'nin 
Nesiller Boyu Eşitlik Forumu kapsamında, 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle 
mücadeleye ilişkin Eylem Koalisyonuna 
ortak liderlik yapmaktadır.

POLİTİKA İZLEME 
VE VERİ TOPLAMA

Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Enstitüsü (EIGE), kadına yönelik şiddetle 
ilgili politikaları Cinsiyet Eşitliği Endeksi 
kapsamında izliyor. Enstitü, AB'de 
gerçekleşen eş şiddeti, tecavüz ve kadın 
cinayeti vakaları hakkında veri topluyor. 
Eurostat, AB'de kadına yönelik şiddetle 
ilgili güncel rakamları belirlemek üzere 
AB çapında bir anket geliştiriyor. Üye 
Devletlerde 2020'den itibaren yürütülecek 
olan anketin sonuçlarının 2023'te elde 
edilmesi bekleniyor.

FİNANSMAN

Haklar, Eşitlik ve Vatandaşlık programı 
ve bunun devamında gelecek program 
kapsamında Komisyon, toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddet ile çocuklara 
yönelik şiddeti önlemeyi ve bunlarla 
mücadele etmeyi amaçlayan projeleri 
finanse etmektedir. 2014-2020 program 
döneminde bu projelerin bütçesi yaklaşık 
105 milyon Euro olmuştur.

AVRUPA DÜZEYİNDE
TAAHHÜT

Avrupa Komisyonu, suç mağdurlarını daha 
iyi korumayı ve Avrupa'da toplumsal cinsiyet 
eşitliği sağlamayı taahhüt ediyor.

Komisyon, diğer tedbirlerin yanı sıra, kadına 
yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve 
aile içi şiddetle ilgili yeni bir yasama girişimi 
sunacak ve toplumsal cinsiyet klişelerini ele 
alan bir kampanya başlatacak.

Daha şimdiden, Komisyon kadına yönelik şiddeti 
durdurmak için #KadınaKarşıŞiddeteDurDe 
sloganıyla bir sosyal medya kampanyası 
yürütüyor.

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN
KADINA YÖNELİK ŞİDDET 
ODAĞI

Avrupa Birliği bu sorunu çözmek için ne yapıyor?



KADINA YÖNELİK 
ŞİDDETLE MÜCADELEDE

AB EYLEMİNİ YAYGINLAŞTIRMA

Kadına yönelik şiddetle mücadele, bir dizi başka politika alanına da yansımıştır:

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE 
KALKINMA:

AB ve BM, 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Gündemi kapsamında 
kadınlara ve kız çocuklarına yönelik 
şiddeti ortadan kaldırmak için 
en büyük küresel program olan 
Spotlight girişimini başlattı.  AB bu 
girişime 500 milyon Euro katkıda 
bulunmaktadır.

EĞİTİM VE SPOR:
Komisyon'un kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusundaki çalışmaları, 
örneğin kadınların BTMM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) ve BT (Bilgi 
Teknolojileri) alanlarına katılımını ve bu alanlardaki kariyer gelişimini teşvik ederek 
eğitimdeki toplumsal cinsiyet farklarını azaltmayı amaçlamaktadır.

Ek olarak, 2021/22 sonuna kadar uzmanlar, sporda toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusunda Komisyon'a, Üye Devletlere ve spor kuruluşlarına önerilerde bulunacaklar. 
Bu bağlamda kız çocukları ve kadınların spora katılımı, kadın koçlar, karar alma 
süreçlerinde kadınların temsili, medyada yer alan konular ve toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddet ele alınacak hususlar arasında bulunacaktır. Erasmus+ Spor Bölümü, 
sporda toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadeleyi amaçlayan projeleri finanse 
etmektedir.

ULAŞTIRMA:

Komisyon, diğer AB kurumlarının 
desteğiyle, ulaştırma sektöründe 
kadın istihdamını ve kadınlara 
yönelik fırsatları güçlendirmenin yanı 
sıra iş yerinde şiddet sorununu da ele 
almak için eylem odaklı 'Değişim için 
AB Platformu - Ulaşımda Kadınlar' 
platformunu başlattı. Özellikle bu 
konuyu ele almak üzere halihazırda 
birkaç eylem sunulmuştur.

KOMŞULUK VE GENİŞLEME:

Kadınlara yönelik ayrımcılığın 
ve şiddetin sona erdirilmesi, Batı 
Balkanlar ve Türkiye'deki bir AB-BM 
Kadın programının yanı sıra, Doğu 
Komşu ülkelerindeki bölgesel ve ikili 
programların odak noktasıdır.
Güney Komşu ülkelerinde kadına 
yönelik şiddetle ilgili bölgesel bir 
kampanya, toplumsal cinsiyete 
duyarlı bir eğitimi, mevzuatı ve 
medyayı teşvik etmektedir.

İNSANİ YARDIM VE ACİL 
MÜDAHALE:

2018 ve 2019 yıllarında AB, dünya 
çapında toplumsal cinsiyete dayalı 
ve cinsel şiddetin önlenmesi ve buna 
yanıt verilmesi için 62 milyon Euro'dan 
fazla insani yardım tahsis etti.
Komisyon ayrıca, Acil Durumlarda 
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete 
Karşı Korunma hakkında Küresel 
Eylem Çağrısı girişiminin aktif bir 
üyesidir.

KADIN VE KIZ 
ÇOCUKLARININ TİCARETİ:

Kadınlar ve kız çocukları, insan 
ticareti mağdurlarının büyük 
çoğunluğunu oluşturmaya devam 
etmekte ve cinsel sömürü için 
orantısız bir şekilde hedef haline 
gelmektedirler. AB'nin insan 
ticaretiyle mücadele alanındaki 
yasal ve politika çerçevesi, suçun 
toplumsal cinsiyet boyutunu ele 
almaktadır.

TİCARET POLİTİKASI:

Sürdürülebilir Kalkınma ve 
İyi Yönetişim için Özel Teşvik 
Düzenlemesi (GSP+) kapsamında 
AB, faydalanıcı ülkelerdeki insan 
hakları ihlallerini ve kadına 
yönelik şiddeti  yakından izler.

EKONOMİK HUSUSLAR:

Komisyon, ekonomik zorlukları ve 
bununla birlikte sosyal gerginlikleri 
ve şiddeti ortadan kaldıran kapsayıcı 
büyümeyi teşvik eder. Özellikle 
kadınların ekonomik bağımsızlığı, 
güçlenmenin bir ön koşulu olduğu 
için desteklenmektedir.

ARAŞTIRMA VE YENİLİK:

Komisyon, özellikle insan ticareti 
olmak üzere toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddetle ilgili araştırmaları 
finanse eder. 'Toplumla ve Toplum 
İçin Bilim' programı, araştırma 
kuruluşları ve üniversitelerde 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti 
araştıracaktır.

İLTİCA VE GÖÇ:

Ortak Avrupa İltica Sistemi, 
toplumsal cinsiyet temelli bir 
yaklaşımı benimseme ihtiyacını 
ortaya koymaktadır.
Komisyon, şiddetten etkilenen 
kadın ve kız çocuklarını korumak 
ve desteklemek için göçmen kabul 
merkezlerinde alınan önlemleri 
desteklemektedir.

UYUM POLİTİKASI:

Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonları, 
kadınların ekonomik ve sosyal olarak 
güçlenmesinin yanı sıra, kadın sığınma 
evleri ve kadınlar ve kız çocukları için 
güvenli kamusal alanlara yönelik sosyal 
altyapı yatırımlarını desteklemektedir.
Avrupa Sosyal Fonu, engelli kadınlar 
da dahil olmak üzere, özellikle 
sosyo-ekonomik durumları zayıf 
olan kadınlara yönelik şiddetle 
mücadele için hedef eylem planlarını 
desteklemektedir.



TOPLUMSAL 
CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETLE
MÜCADELE EYLEMLERİNE FİNANSMAN

Avrupa Komisyonu, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti 
önlemek ve mağdurları desteklemek amacıyla Avrupa çapında bir 
dizi ulusal ve yerel projeye ortak finansman sağlamaktadır. Haklar, 
Eşitlik ve Vatandaşlık programı, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet 
ile çocuklara yönelik şiddeti önlemeye ve bunlarla mücadele 

etmeye odaklanan projelerin yanı sıra, ulusal düzeyde 
bilinçlendirme kampanyalarından oluşan 200 projeye finansman 
kaynağı sağlamıştır.

Finanse edilen projelerin bazıları aşağıdakiler gibidir:

FİNLANDİYA'DAKİ
DOKTORLAR VE HEMŞİRELER 
şiddettin belirtilerini tanımak, 
şiddetin ifşasını ve bildirilmesini 
teşvik etmek ve mevcut destek 
hizmetleri hakkında farkındalık 
yaratmak üzere eğitim gördüler.

PIE4SHELTERS PROGRAMI 
EVSİZLERE YÖNELİK 
HİZMETLERİN KAPASİTESİNİ
ARTIRMAYI AMAÇLIYOR.
Toplumsal cinsiyete dayalı şiddete 
maruz kalan kadınları desteklemek 
ve evsizlik ve cinsiyete dayalı şiddet 
arasındaki yeterince ele alınmamış 
olan bağlantıyı vurgulamak bu 
projenin amaçları arasında.

KIBRIS CUMHURİYETİ POLİS 
AKADEMİSİ kadınlara yönelik  
şiddet konusunda, şikayetlerin 
kaydı, soruşturma ve kovuşturma 
odaklı özel bir eğitimi müfredatına 
ekliyor.

CYBERSAFE SAĞLIKLI  İLİŞKİLERİ 
TEŞVİK EDER VE ONLINE 
ŞİDDETLE  MÜCADELE EDER. 
Sekiz dilde sunulan yenilikçi 
bir önleme eğitim programı 
aracılığıyla kadınlara ve kız 
çocuklarına yönelik online şiddeti 
ele alır.

FRANSA LİDERLİĞİNDEKİ     
CEASE PROJESİ eş şiddetine karşı 
mücadelede ön saflara eklenmek 
üzere şirketleri yeni aktörler 
olarak entegre ediyor.

HIRVATİSTAN'DAKİ YENİ BİR   
ULUSAL YARDIM HATTI ETKİLİ 
KORUMA VE DESTEĞİ ARTIRIYOR.
Proje, bildirim yetersizliğini ele 
alarak ve profesyoneller arasında 
çok disiplinli iş birliğini teşvik 
ederek toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddet mağdurları için olan etkili 
desteği artırıyor.

ALMANYA LİDERLİĞİNDEKİ BİR 
PROJE AB çapında ön saftaki 
profesyoneller için erken veya 
zorla evlilik veya zorla cinsel 
ilişki durumunda kullanılacak 
Yönlendirme Yolları için birden 
çok mesleğe yönelik bir AB Yol 
Haritası geliştirdi.

İTALYA'DA BİR KAMPANYA  kadına 
yönelik şiddetin kabul edilemez 
olduğu mesajıyla erkeklere ve 
oğlan çocuklarına ulaşmak 
için büyük futbol stadyumları, 
televizyonda yayınlanan maçlar 
ve futbol programlarını kullanıyor.

SAFERCITIES KİTLE HARİTASI 
TEMELLİ BİR WEB SİTESİ 
olup gençlerin ve özellikle de 
kadınların, Belçika ve İspanya’daki 
altı şehirde kendilerini huzursuz, 
korkmuş veya mutlu ve güvende 
hissetmelerine neden olan 
kamusal alanları belirleyip 
paylaşmalarına olanak tanıyor.

https://www.polamk.fi/en/rdi/projects/epras_eng
https://www.polamk.fi/en/rdi/projects/epras_eng
https://www.feantsa.org/en/project/2018/02/01/pie4shelters-making-shelters-psychologically-and-trauma-informed?bcParent=418
https://www.feantsa.org/en/project/2018/02/01/pie4shelters-making-shelters-psychologically-and-trauma-informed?bcParent=418
https://www.feantsa.org/en/project/2018/02/01/pie4shelters-making-shelters-psychologically-and-trauma-informed?bcParent=418
https://www.feantsa.org/en/project/2018/02/01/pie4shelters-making-shelters-psychologically-and-trauma-informed?bcParent=418
https://www.facebook.com/CircleOfChange4/?eid=ARCJygBCTi-gGs1fD-O24LzlKtaiEoKz-63-aop3s6oxFvL7GBKDZis9R_mds8qrMS44lmaTitZO8Rc7
https://www.facebook.com/CircleOfChange4/?eid=ARCJygBCTi-gGs1fD-O24LzlKtaiEoKz-63-aop3s6oxFvL7GBKDZis9R_mds8qrMS44lmaTitZO8Rc7
https://www.stoponlineviolence.eu
https://www.stoponlineviolence.eu
https://www.stoponlineviolence.eu
https://cease-project.eu
https://cease-project.eu
http://zenskasoba.hr/hr/projekt-building-more-effective-protection-transforming-the-system-for-combating-violence-against-women/
http://zenskasoba.hr/hr/projekt-building-more-effective-protection-transforming-the-system-for-combating-violence-against-women/
http://zenskasoba.hr/hr/projekt-building-more-effective-protection-transforming-the-system-for-combating-violence-against-women/
http://femroadmap.eu
http://femroadmap.eu
http://www.infoars.it/lavori.html
https://safercities.poimapper.com/login.jsp?lang=en
https://safercities.poimapper.com/login.jsp?lang=en

