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ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI
Çalışma Grubu 1: Acil Müdehalede Cinsiyet Duyarlılığı
Moderatör: Khanzad Ali Sadi, Kürdistan Bölgesel Hükümeti

1. Acil durum müdahale çalışmalarına ilişkin bağlayıcı uluslararası protokoller bulunmalı, bunlar
ulusal hükümetlerin acil durum müdahale politikalarına dahil edilmelidir. Ulusal hükümetler ve
STK’lar acil durum müdahale çalışmalarında işbirliği yapmalıdırlar.
2. Acil durum organizasyon ve değerlendirme ekiplerinde erkek ve kadın üye sayısı eşit olmalıdır.
3. Acil durum organizasyon ve değerlendirme ekiplerinde sosyoloji, psikoloji, antropoloji ve tıp
gibi farkı akademik disiplinlerden uzmanlar yer almalıdır.
4. Farklı acil durumlarda inisiyatif almak için toplumun her seviyesinde eğitim ve sosyal medya kampanyaları ile farkındalık oluşturulmalıdır. Kadınlar acil durum müdahale kuruluşlarına
katılma konusunda daha fazla teşvik edilmelidir. Acil durum müdahale konuları okul müfredatlarına konmalıdır.
5. Acil durumlarda başta kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar gibi savunmasız gruplara ilişkin veriler olmak üzere demografik veriler doğru, güncel olmalı ve bunlara erişim kısıtlaması
getirilmemelidir.
Çalışma Grubu 2: Kadın Mültecilerin Güçlendirilmesi ve Uzun Vadeli Dayanıklılık
Moderatör: Marian Cicolello

1. Mültecilerde güven inşa etmek kritik öneme sahiptir. Kanaatimize göre, kadın mültecilerde özgüven tesis edilmesi, hızlar harekete geçerek kendi yaşamlarının kontrolünü yeniden ellerine
almalarını sağlayacaktır. Güven, güçlenmeyi doğurur.
2. Kaynaklara erişim kilit bir unsurdur: buna yeni ortamlarında konut, iş, sağlık ve eğitim fırsatları
dahildir.
3. Mültecilere daha iyi bir yaşam sunabilmek için, sürecin en başından itibaren kendilerinin katkıları, fikirleri, içgörüleri ve katılımları çok önemlidir. Mültecilerin gelecekte kendi seslerini kendilerinin duyurması gereklidir.
4. En başından itibaren karşılıklı dinamik bir ilişki kurulmalıdır; yardımda bulunan kuruluşlar/ülkeler mültecilerin ulaşma konusunda isteklilik sergileyecekleri beklenti ve hedefler belirlemelidirler; mülteciler de geçiş süreci ve entegrasyon konusunda yardımcı örgütleri/ülkeleri sorumlu
tutmalıdırlar.
5. Mülteciler pek çok sorun ve engelle yüz yüze oldukları için, mentorluk ve danışmanlık hizmetleri verilmeli ve teşvik edilmelidir. Mültecilerin öykünebilecekleri ve ileriye güvenle bakmalarını
sağlayacak rol modellerini bulunmalıdır.
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Çalışma grubu 3: STK’ların Rolü ve Devlet Mercilerinin Sorumlulukları
Suwbha Chopra, Hindistan

1. Yönetişim, ülkeleri ve bölgeleri farklı biçimlerde etkileyen çok kültürlü bir kavram ve uygulama
olarak kabul edilmelidir. Dolayısıyla, sivil toplum insanlara hizmet, insanları koruma ve güçlendirme konusunda yönetişim anlayışı içerisinde yetki paylaşımına gitmelidirler,
2. Yönetişimin evrensel ve spesifik değerleri vurgulanmalıdır; ulusal sivil toplum kuruluşları
uluslararası STK’larla köprüler kurup işbirliği oluşturmadan önce kendi kalkınma önceliklerini
belirlemelidirler,
3. Sivil toplum kuruluşları, hükümetlerin Binyıl Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasına ilişkin
sorumlulukları ve hesap verebilirliği konusunda bir bekçi köpeği rolüne sahip olduklarını
unutmamalıdırlar. Dolayısıyla, STK’lar sosyal politikalarını Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma
konusunda bir kaldıraç olarak kullanmalıdırlar,
4. Devletler ile STK’lar arasında kadınların güçlendirilmesine yönelik diyalog ve eşitlikçi sistemler
kurulmasına dönük ilerici ve siyasi toplumlara ulaşmak adına ortak stratejiler geliştirilmelidir,
5. Uluslararası STK’lar, Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma konusunda ulusal ve bölgesel önceliklerini destekleyici ve tamamlayıcı bir araçtır.
Çalışma Grubu 4: Zorunlu İç Göç Mağduru Kadın ve Kadın Mültecilerin İstismarının Önlenmesi
Moderatör: Emma Volodarskaya, Rusya

1. Eşlerini savaşta kaybeden kadınlar ailelerinin bütün yükünü üstlenmek durumunda kalmaktadır. Bu kadınlar, yumuşak becerilerinin geliştirilmesi yoluyla güçlendirilmeli ve ailelerinin
geçimlerini sağlama konusunda bu yolla desteklenmelidirler.
2. Kaçırma, alıkoyma ve tecavüz fiilleri kadınlarda psikolojik hasarlara ve toplumsal ihmale yol
açmaktadır. STK’lar, bu kadınların topluma yeniden kazndırılması için, seminerler düzenlemeli
ve gerekli sosyal yapıları oluşturmalıdırlar.
3. Diğer bir istismar biçimi de yeterli sağlık hizmetlerine erişim sağlanmamasıdır; bu hizmetler
hükümetlerin sorumluluğudur. Hükümetlerin yeterli sağlık hizmeti vermediği durumlarda sivil
toplum kuruluşlarının ve uluslararası toplumun müdahil olarak ilgili hükümetlere baskı uygulaması gereklidir.
4. Kadınlara yönelik diğer bir istismar türü dini istismardır. Buna yönelik bir çözüm, dinler arası diyaloğun geliştirilmesi ve din ve hükümet işlerinin ayrı götürülmesidir. Ayrıca, hiçbir din
terörle bağdaştırılmamalıdır.
5. İstismarı önlemenin yollarından biri, hükümetlerle yerel toplum grupları arasında daha iyi iletişim ve diyalog kurulması amacıyla yerel kadın konseylerinin oluşturulmasıdır.
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Çalışma grubu 5: “Öncelikle, hiçbir Zarar Verme” İlkesi
Moderatör: Millicent Otieno, Kenya

1. İnsani yardım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yerlerde bağlamsal gerçeklikler sistematik
olarak saptanmalı ve ele alınmalı, elde edilen bulgular eylemlerin tasarlanmasında, planlanmasında, uygulanmasında ve izlenmesinde kullanılmalıdır.
2. İnsani yardım eylemlerinde yaklaşım olarak Öncelikle, hiçbir Zarar Verme ilkesi vurgulanmalı ve benimsenmelidir.
3. İnsani yardım eylemlerinde maliyet etkinlik adına rekabet ve mükerrerlikten kaçınılmalı,
işbirliği ve birlikte çalışma yaklaşımı benimsenmelidir.
4. Çatışmaya duyarlı insani süreç ve eylemlerde politikaların uygulamaya aktarılması (operasyonel hale getirilmesi), topluluklar (faydalanıcılar) için toplu olumlu etkiler sağlanması
adına olmazsa olmazdır.
5. Yerel bağlamları gözeterek etkin ve kültürel duyarlılıkları gözeten müdahaleler için, başta
kadın örgütleri olmak üzere yerel aktörlerin güçlendirilmesi gereklidir.
6. Saygı, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin kucaklanması adına devlet ve devlet dışı
aktörlerin insani eylemlerin koordinasyonu gereklidir.
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