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SONUÇ BİLDİRGESİ

9-10 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenen ikinci İstanbul Zirvesinde 50 ülkeden 100’ün üzerinde si-
vil toplum kuruluşu (STK) ve uluslararası kuruluş temsilcileri de dahil olmak üzere 20’si milletvekili, 
300 katılımcı bir araya gelmiştir. Zirve, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinde (ECOSOC) 
Genel Danışmanlık Statüsüne sahip bir STK olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV) tarafından dü-
zenlenmiştir. Zirvenin ana ortakları, BM ECOSOC’ta Özel Danışmanlık Statüsüne sahip Kimse Yok Mu 
Uluslararası İnsani Yardım ve Kalkınma Derneği ve Afrika Birliğidir. Zirveye ayrıca 25 ülkeden 34 kuru-
luş yerel düzeyde destek vermiştir. Zirve, BM HeforShe (Cinsiyet Eşitliği İçin Dayanışma) kampanyasını 
desteklemiştir. 

Zirvede toplumsal cinsiyet, insani eylemin tanımlanmasında, planlanmasında ve uygulanmasında 
olmazsa olmaz bir bileşen olarak vurgulanmıştır. Bu bildirgede Zirve süresince gerçekleştirilen zengin 
tartışmalardan öne çıkan bazı kilit noktalar yansıtılmaktadır. Bildirgede, toplumsal cinsiyete duyarlı 
insani eylemin genel ilkeleri özetlenmekte, insani eylemin aktörü ve yararlanıcı olarak kadınlara özel 
vurgu yapılmaktadır.

Bu bağlamda, Zirve;
 
İnsani eylemin etkili olabilmek adına içermeci olması ve bütün düzeylerde kadınların aktif katılımlarını 
sağlaması gerektiğini kaydetmekte;
 
İnsani eylemin insanlık, tarafsızlık, bağımsızlık ve yansızlık ilkelerini kucaklaması ve toplumsal cinsiyet 
duyarlılığını vurgulaması gerektiğini dikkatlere sunmakta;
 
İnsani eylemin insani destek ve koruma yararlanıcılarının insanlığını ve insanlık onurunu gözetmesinin 
zorunlu olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla, insani eylem “zarar verme” ilkesinin lafzını ve ruhunu 
özümsemelidir;
 
Maliyet etkinliğin sağlanması amacıyla kadınların hem aktör hem yararlanıcı olarak insani eylemin 
tasarımı, planlanması, uygulanması ve izlenmesi de dahil karar alma sürecinin bütün düzeylerinde yer 
almaları gerektiğini vurgulamakta;
 
İnsani yardım bağışçılarına toplumsal cinsiyeti finansman kararlarına ilişkin kilit kriterler arasına dahil 
etme çağrısında bulunmakta;
 
Yerel, siyasi, kültürel gerçeklikleri ve yerel faktörleri dikkate almak suretiyle bağlama duyarlı insani 
eyleme öncelik vermekte;
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İnsani krizlerde cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli şiddetin artış gösterdiğini kabul etmektedir. Cinsel 
ve toplumsal cinsiyet temelli şiddete yönelik birincil tedbir olarak, ulusal ve yerel kriz yönetimi sistem-
lerinin cinsiyete duyarlı olması sağlanmalıdır;
 
İnsani müdahalelerde, kriz durumlarında kadın üreme sağlığına yönelik risklerin arttığı, bunun ise 
anne ölümlerinin artmasına ve ruh sağlığının bozulmasına yol açtığı gerçeği göz önünde bulundurula-
rak hareket etme gerekliliğini vurgulamakta;
 
Gazetecilere ve muhabirlere haberlerinde cinsiyete duyarlı ve dengeli bir yaklaşım benimsemeleri ve 
kadınları yalnızca kurban olarak yansıtmaktansa geride kalan, savunucu ve tanık olarak da kadınların 
farklı bakış açılarını ve deneyimlerini yansıtma çağrısında bulunmakta; 
 
Ulus devletlere ve devlet dışı aktörlere ülkesinde yerinden edilme de dahil iltica benzeri durumların 
aktif biçimde önlenmesine ilişkin sorumluluklarını kabul etmeleri ve dünyanın mülteci/ülkesinde yerin-
den edilmiş insan nüfusunun çoğunluğunun çocuk ve kadınlar olduğunu hatırdan çıkarmama çağrısın-
da bulunmakta;
 
Uluslararası topluluğa, kadın örgütleri de dahil güçlendirilmiş sivil toplumun insani krizlere etkin karşı-
lık verilmesindeki kilit rolünü kabul etme çağrısında bulunmakta;
 
Aralık 2015’te Cenevre’de düzenlenecek Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi konferansını ve Ha-
ziran 2016’da İstanbul’da düzenlenecek Dünya İnsani Yardım Zirvesini memnuniyetle karşılamakta ve 
her iki etkinliğe de “İnsani Eylemin Aktörü ve Faydalananı olarak Kadınlar” başlıklı İstanbul Zirvesi 
2015’in sonuçlarından yararlanma çağrısında bulunmaktadır. 


