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FAYDALANANI OLARAK KADINLAR

EYLEM ÇAĞRISI
Parlamenterler Yuvarlak Masa Oturumunun Sonuçları
1. Kadın ve çocuklara ilişkin spesifik düzenlemelerinin bulunmamasının doğurduğu ciddi
boşluğu, ulusal mevzuatlar ile uluslararası hukuk arasında uyumsuzluklar bulunduğunu ve
mevcut düzenlemelerin uygulanmasında sorunlar yaşandığını kabul ediyoruz.
2. Başta kadın ve çocuklar olmak üzere mülteciler, sığınmacılar ve ülkesinde yerinden edilmiş insanlar çeşitli şiddet biçimlerine, cinsel tacize, cinsel istismara, insan kaçakçılığına ve
eşlerini, çocuklarını ve vatanlarını kaybetmeye karşı özellikle savunmasızdırlar. Bu nedenle, kadınlar psikolojik desteğin yanısıra yiyecek, giysi, barınma ve sağlık hizmeti gibi temel
ihtiyaçlarının karşılanmasına ihtiyaç duymaktadırlar.
3. Kadın örgütleri, özellikle ihtiyaçlarını erkeklere dillendirme konusunda güçlük yaşayan
kadınlara destek verme konusunda daha aktif bir rol oynamalıdır.
4. Mülteci kampları geçici bir amaca hizmet eden tecrit edici mekanlardır; mülteci kampları
sürdürülebilir bir çözüm değildir. Amaç, mültecilerin bulundukları ülkenin toplumuna sosyal entegrasyonu veya kendi vatanlarına güvenle dönmelerini sağlamak olmalıdır.
5. Sosyal entegrasyonlarını ve sürdürülebilir biçimde kendi kendine yeterliklerini sağlamak
amacıyla mültecilere, sığınmacılara ve ülkesinde yerinden edilmiş kişilere devlet ve devlet
dışı aktörler tarafından eğitim programları düzenlenmelidir.
6. Mülteciler, sığınmacılar ve ülkesinde yerinden edilmiş insanlara farklındalık oluşturucu
programlarla hukuki hakları konusunda bilgi verilmelidir.
7. Medya nefret söyleminden kaçınarak ev sahibi toplum ile mülteciler, sığınmacılar ve ülkesinde yerinden edilen kişiler arasında karşılıklı anlayışın sağlanmasında bir vasıta görevi
görmeli ve mültecilerde, sığınmacılarda ve yerinden edilmiş kişilerde aidiyet duygusu
oluşturulmasına gayret göstermelidir.
8. Mültecilere, sığınmacılara ve yerinden edilmiş kişilere sürdürülebilir çözümler sunmak
amacıyla kamu ve sivil toplum düzeyinde bölgesel işbirliklerine gidilmelidir.
Yukarıdaki gözlemler ışığında, parlamenterler olarak bizler aşağıdaki hususlarda eylem çağrısında bulunuyoruz:
1. Sürdürülebilir bir çözüm adına mültecilerin, sığınmacıların ve ülkesinde yerinden
edilmiş kadınların insani, sosyal ve ekonomik entegrasyonu için kadın parlamenter
grupları, gazeteciler, aktivistler ve bilhassa özel sektördeki diğer nüfuzlu kimselerden oluşan küçük eylem komiteleri/grupları oluşturulmalıdır.
2. Ev sahibi ülkelerdeki parlamenterler, tıpkı vatandaşları için olduğu gibi mültecilerin, sığınmacıların ve ülkesinde yerinden edilmiş kişilerin sesi ve temsilcisi olmalıdırlar.
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3. Kamu-Özel Ortaklığının güçlü ve etkili olabilmesi için, özel sektör eylem konusunda net bir istikamet ve kilit performans göstergeleri belirlemeli ve bir izleme mekanizması oluşturmalıdır.
4. İnsani yardım alanında uzun vadeli bir vizyon sağlamak adına, insani müdahale çalışmaları ile ulusal kalkınma planları arasında daha yakın bağlandılar tesis edilmelidir.
5. Anne hakları başta olmak üzere kadın haklarına ilişkin bilgiler ilkokuldan üniversite
düzeyine kadar ulusal eğitim sistemlerine entegre edilmelidir.
6. Mülteci kadınların ve ayrıca yaşlı ve engelli kadınların korunma ihtiyaçları değerlendirilmeli, bu grupların gündelik yaşamlarına iyileştirmeye yönelik çalışmalarda
kendilerine danışılmalıdır.
7. Kadınlar değişimin pozitif aktörleridir; dolayısıyla, yeterli kaynakların ayrılmasıyla
karar alma süreçlerine katılımları ve kendi kendine yetebilmeleri sağlanmalıdır.
Katılımcı Listesi:
1. Victoria Morales Gorleri –Buenos Aires Meclisi Milletvekili - Eğitim, Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı - Arjantin
2. Mariam Aladji Boni – Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı- Benin
3. Cristina Reyes Hidalgo - Milletvekili - Ekvator
4. Della Asjoa Sowah – Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı- Gana
5. Diaka Diakite – Eski Sosyal İşler Bakanı - Gine
6. Shamina Shafiq – Ulusal Kadın Komisyonu Eski Üyesi , Hindistan Hükümeti - Hindistan
7. Lazzat Suleimen – Genel Seçim Komisyonu Başkanı - Kazakistan
8. Evar Ibrahim Hussen - Milletvekili – Kadın Hakları Savunucu Meclisi-Kürdistan Bölgesel
Yönetimi
9. Kazhal Hadi Faqe – Milletvekili -Kürdistan Bölgesel Yönetimi
10. Maryam Samad Abdi - Milletvekili -Kürdistan Bölgesel Yönetimi
11. Hayat Majed Qader - Milletvekili -Kürdistan Bölgesel Yönetimi
12. Vyan Abbas Omar - Milletvekili -Kürdistan Bölgesel Yönetimi
13. Jewel Howard Taylor - Montserrado County Senatörü - Liberya
14. Geraldine D. Sherif - Milletvekili - Liberya
15. Cecilia Chacòn - Milletvekili - Peru
16. Rezan Dler Mustafa - Milletvekili –Irak Cumhuriyeti
17. Tatiana Mitfofavna Barsukova – Sosyal Koruma Departmanı Başkan Yardımcısı– MoskovaRusya
18. Abdullahi Bile Nur –Eğitim Bakanı -Somali
19. Zarina Shamte Madabida - Milletvekili - Tanzanya
20. Olena Masorina – Uktayna Avrupa Entegrasyonu Komitesi Milletvekili - Ukrayna
21. Svitlana Voitsekhovska - İş Düzenleme Komitesi Başkanı – Ukrayna Parlamentosu - Ukrayna

www.istanbulsummit.org

@istanbulsummit

istanbulsummit

