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Dünyadaki herhangi bir yerde üç kadın düşünün: Bir ünlü, bir aile üyesi veya bir
arkadaş. Araştırmalara göre, bu üç kadından biri hayatı süresince cinsiyete dayalı
şiddetle buluşacaktır. Ancak bu bulgu bunu durduramayacağımız anlamına
gelmez.
Kapsamlı bir 2014 araştırması AB ülkelerindeki kadınların 33%ünün 15 yaşından
itibaren fiziki ve /veya cinsel şiddete uğradığını göstermiştir. Şiddeti uygulayan
kişi genellikle kadının partneri, erkek arkadaşı veya kocasıdır. Kıbrıs Türk
toplumunda, 183 Aile İçi Şiddet Hattına gelen bilgilerle yetkililerin verilerine
bakıldığında 2014 Ocak ayından bu yana yaklaşık olarak ayda 20 kadın aile içi
şiddet raporunda bulunmuştur. Durum dünyada da aynidir ve aile içi şiddet
vakalarının gerçekte olduklarından çok azı rapor edilmektedir, zira şiddete maruz
kalanların çoğu bu suçu bildirmekten korkmakta veya bildirmeye isteksiz
olmaktadır.
Birleşmiş Milletlere göre, 15-44 yaş aralığındaki kızlara ve kadınlara yönelik
şiddet dünyada kanser, trafik kazaları, sıtma ve savaşın neden olduğu ölümlerin
toplamından daha fazla ölüme va sakatlığa neden olmaktadır. Bu ciddi sorun
karşısında hiçbir kültür veya toplum bağışıklığa sahip değildir. Amerika Birleşik
Devletleri’nde günde yaklaşık olarak 3 kadın yakın partnerleri tarafından
öldürülmektedir. Her dokuz saniyede bir ise bir kadın saldırıya uğramakta veya
dövülmektedir.
Cinsiyete dayalı şiddet birçok şekilde karşımıza çıkmaktadır. Yakın partnerin
şiddeti, tecavüz, erken yaşta evliliğe zorlanma, veya kızların sünnet edilmesi gibi.
Ancak yapılan her şiddet insanlık için bir lekedir ve barış ve istikrarın önünde
duran bir engeldir ve hepimizin harekete geçmesi için bir çağrıdır. Şiddet
kaçınılmaz değildir ve her birimiz bunu durdurmak için birşeyler yapabiliriz.
Bu şiddet sadece kadınları ve kızları değil tüm toplulukları tehdit etmektedir,
ekonomik büyümeyi engellemekte ve şiddet ve çatışma döngülerini beslemektedir.
Yakın zamanda yapılan bir Dünya Bankası araştırması göstermiştir ki kadına

yönelik şiddet beraberinde önemli bir ekonomik yük getirmektedir. Sağlık bakım
ücretleri, kadınların kaybettiği gelir, azalan üretim ve nesiller boyunca kalan
olumsuz etkileri sadece bunlardan birkaçıdır.
Bunun sadece bir aileye malolacak masrafını, ya da kadının yaralanmadan dolayı
çalışmayı bırakması nedeniyle ekonomiye olan etkisini düşünün. Zira cinsiyete
dayalı şiddet öyle büyük bir hacimde gerçekleşmektedir ki bu miktarlar üstüste
eklenmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde aile içi şiddetin her yıl ekonomiye
8.3 milyar dolara mal olduğu tahmin edilmektedir.
Çözüm Arayışları
2014 yılındaki bir AB araştırmasında kadınlara partnerlerinden gördükleri şiddetle
nasıl başa çıktıkları soruldu. En yaygın cevap aile ve arkadaşların verdiği destek
idi. Eğer aile içi şiddet gördüğünü düşündüğünüz biri varsa ona ulaşın ve destek
verin, sadece bir şiddet kazazadesini dinlemek bile onlara yardımcı
olabilmektedir.
Eğitim de uzun vadeli cevaplardan bir tanesidir. 2014 AB araştırması göstermiştir
ki yalnızca ilkokul eğitimi alan erkekler üniversite mezunlarına göre üç kat daha
fazla kadına yönelik şiddete eğilimlidirler. Erkek çocuklarını ve erkekleri
eğitmeye yardımcı olarak, şiddetin nelere malolduğunu ve ona nasıl karşı durmak
gerektiğini gösterin.
Bu konudaki 16 Günlük Faaliyet herkesin birşeyler yapması için bir fırsattır.
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, her 25 Kasım’da
başlayarak 16 gün boyunca devam etmekte ve 10 Aralık İnsan Hakları Gününe dek
sürmektedir.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından başlatılan kampanya
herkesi harekete geçmeye çağırmaktadır –erkekleri ve kadınları, erkek çocuklarını
ve kızları, hükümet yetkiIilerini ve topluluk liderlerini... Ve dünya çapında insanlar
harekete geçmektedir. 25 Kasım’da Kıbrıs Türk toplumu STÖ’lerini temsil eden
geniş bir grup aktivist bu önemli konu hakkında bilinçlendirmeyi artırmak için
Dereboyu bölgesinde bir gösteri düzenlemiştir. Kıbrıslı Türk yetkililer de ileri bir
adım atarak bir kadın sığınma evinin inşaası için Eylül ayında bir araziyi tahsis
etme kararı almışlardır.
Sivil topluma, cinsiyet eşitliğinin 2030 Kalıcı Gelişim Gündemine merkezi bir
şekilde alınmasında oynadıkları rol için minnettarız. Şimdi dikkatimizi bunu

yürürlüğe koymaya vermeliyiz. Diğer hükümetlerle, özel sektörle ve özellikle de
sivil toplumla ortaklık yapmak, bu çabalarda önemli rol oynayacaktır.
Nihayette cinsiyete dayalı şiddet, kızların ve kadınların toplum tarafından
tamamen değer verilmesi ve katılımlarının sağlanmasıyla sona erecektir. Şu anda
bu başlıca sorunla kendi toplumumuzda uğraşırken dahi, Amerika Birleşik
Devletleri cinsiyete dayalı şiddeti önlemek ve yanıt vermek için küresel çabaların
bir parçası olmayı taahhüt etmektedir.
Dünya çapında, cinsiyete dayalı şiddete yönelik bilinçlendirme, yasal desteği
artırmak için karar vericileri eğitme, kazazadelerin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt
vermek için onlara hizmet verenleri eğitme ve adalet ve hesap verebilirliği
artırmayı hedefleyen projeleri desteklemekteyiz. Mağdurlara güvenli yer ve
mesleki eğitim sağlayan projeleri finanse etmekte ve dini liderleri, iş sahiplerini ve
toplum liderlerini farklı şekillerdeki cinsiyete dayalı şiddeti sonlandırmaya seferber
etmek için çalışmaktayız.
Ancak bunu tek başımıza yapamayız. Sadece kollektif hareket kadına karşı şiddeti
sonlandıracaktır. Tüm Kıbrıslıları kadına yönelik şiddeti sonlandırmak için
konuşmaya, harekete geçmeye ve yardım etmeye çağırıyorum.

