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TASLAK EYLEM PLANI
‘’Hukuki ve fiili toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesine ilişkin
güçlüklerin ortaya konulması’’
24-25 Mayıs 2010 tarihinde Bakü’de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden
Sorumlu 7.Bakanlar Konferansına katılan ülkelerin Bakanları;
İnsan haklarının yaygınlaştırılması ve korumasına ve doğrudan veya dolaylı cinsiyet ve toplumsal
cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi çalışmalarının öneminin altını
çizerek;
Avrupa Konseyi’nin, üye ülkelerde toplumun her alanında hukuki ve fiili toplumsal cinsiyet
eşitliğini yaygınlaştırmasına ilişkin öncü çalışmalarını devam ettirmesi gerektiğine inanarak;
Kadın erkek arasındaki gerçek eşitliği yaygınlaştırmak için mevcut strateji ve araçların
belirlenmesi ve analiz edilmesi hususuyla özellikle ilgilenerek;
Toplumun her alanında hukuki ve fiili toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesi için
aşağıdaki Eylem Planı’nda uzlaşırlar ve,
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ni; Kuruluşun diğer birimleri, ilgili uluslararası resmi
kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ve yakın istişare ile yeterli kaynakları da
ayırarak; Kadın Erkek Eşitliği Yürütme Komitesi yoluyla bu Eylem Planı’nın uygulanması için tüm
uygun düzenlemeleri yapmaya davet eder.

I. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN TÜM PLAN VE PROGRAMLARA YERLEŞTİRİLMESİ VE
OLUMLU EYLEMLER
a. Avrupa Konseyi bünyesindeki tüm program ve çalışmalara toplumsal cinsiyet eşitliği bakış
açısının yerleştirilmesi için stratejilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eylemlerin devam
ettirilmesi ve bu bağlamda farklı politika alanlarındaki diğer Avrupa Konseyi yürütme komiteleri
ve birimleri ile iş birliği içerisinde çalışmalar düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi; bunların
uygulanmasının izlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesine olan etkilerinin
değerlendirilmesi;
b. Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının eğitime yerleştirilmesine ilişkin 13 No’lu
CM/Rec(2007) ve toplumsal cinsiyet farklılıklarının sağlık politikalarına dahil edilmesine ilişkin 1
No’lu Tavsiye Kararlarının CM/Rec (2008) uygulanmasının izlenmesi;
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c. Bu alanlarda tavsiye kararı hazırlayarak; üye ülkelerde, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm plan
ve programlara yerleştirilmesi ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme stratejilerinin etkili bir
biçimde uygulanmasını sağlamak için çalışmaların desteklenmesi;
d. Fiili toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesini hızlandırmadaki etkililiğini incelemek
amacıyla olumlu eylemlerin sonuçlarına ilişkin bilgi toplanması ve bu amaçla pozitif eylemlerin
etkili bir biçimde kullanılmasına ilişkin taslak kılavuzlar hazırlanması;
e. Ekonomik krizin fiili toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesi üzerindeki etkisinin analiz
edilmesi ve özellikle iş gücü piyasasında cinsiyete dayalı ücret farkı da dahil olumsuz sonuçlarla
mücadele etmek için çalışmaların gerçekleştirilmesi.

II. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ STANDARTLARI VE MEKANİZMALARI
a. Toplumsal cinsiyet eşitliği standart ve mekanizmalarına ilişkin 17 No’lu Tavsiye kararında
CM/Rec belirlendiği gibi ve Pekin Eylem Platformu’nun izlenmesine uygun olarak, üye ülkelerde
ortak Avrupa toplumsal cinsiyet eşitliği standart ve mekanizmalarının uygulanmasını sağlamak
amacıyla daha çok çalışma düzenlenmesi;
b. Üye devletlerde, toplumsal cinsiyet eşitliği için ulusal mevzuat, ulusal eylem planları ve ulusal
kurumsal mekanizmaların geliştirilmesinin izlenmesi;

III. KADIN VE ERKEKLERİN TOPLUMUN HER ALANINDA KARAR ALMA MEKANİZMALARINA EŞİT
KATILIMI
a. Özelikle ev ve aile sorumlulukları olmak üzere kadın ve erkeklerin ücretli ve ücretsiz iş
kazançlarını eşit şekilde paylaşmasını teşvik etmeye yönelik çalışmaların geliştirilmesi yoluyla
kadın katılımını arttırmak ve üye devletler vasıtasıyla ortak standartların uygulanmasını
yaygınlaştırmak amacıyla kadın ve erkeklerin siyasi ve kamu karar alma mekanizmalarına
dengeli katılımına ilişkin 3 No’lu Tavsiye kararı çalışmalarının izlenmeye devam edilmesi;
b. Çatışmaların önlenmesi, çözümü ve barışın inşasında kadın ve erkeklerin rollerine ilişkin
Tavsiye Kararı’nın kabulü için hazırlıkların tamamlanması ve kabul edilmesini takiben, bu alanda
izleme çalışmalarının düzenlenmesi;
c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere kadın ve erkeklerin gerek ulusal gerekse
uluslararası düzeyde adalete erişimlerini izlemek amacıyla çalışmaların düzenlenmesi, toplanan
verilerin analizinin hazırlanması ve gerekli durumlarda, kadınların adalete erişimlerini sağlamak
amacıyla bilinçlendirme çalışmalarının düzenlenmesi;
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IV. FİİLİ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE ERKEKLERİN ROLÜ
a. Toplumun her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak kadınlarla
işbirliği halinde erkeklerin katılımını sağlamaya ve bu konudaki sorumluluklarına ilişkin; ve bu
bağlamda erkeklerin farkındalıklarının artırılması yollarına yönelik iyi uygulama el kitaplarının
hazırlanması gibi, fiili toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesinde erkeklerin pozitif
rollerine odaklanacak çalışmalar düzenlenmesi;
V. MEDYA VE EĞİTİMDEKİ TOPLUMSAL CİNSİYET KALIP YARGILARIYLA MÜCADELE
a. Kitle İletişim Araçları ve İletişim (CDMM) Yürütme Komitesi ile iş birliği içerisinde medyada
yer alan toplumsal cinsiyet kalıp yargılarıyla mücadele stratejilerine ilişkin bir el kitabı
hazırlanması;
b. Toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını ele almak amacıyla medya tarafından benimsenen
davranış ilkelerine ilişkin iyi uygulamaların belirlenmesi ve yayılması;
c. Resmi ve gayrı resmi eğitimdeki toplumsal cinsiyet kalıp yargıların ortadan kaldırılması için
Eğitim Yürütme Komitesi ve Avrupa Konseyi Gençlik Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde daha çok
çalışma düzenlenmesi;
d. Dilde cinsiyet ayrımının ortadan kaldırılmasına ilişkin R (90) 4 No’lu Tavsiye kararı gereğince,
özellikle ulusal resmi belgelerde, cinsiyet ayrımcılığı içermeyen dil kullanımının teşvik edilmesi.

VI. KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
a. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele gelecek Avrupa
Konseyi Sözleşmesi tasarısının sonuçlandırılması ve sözleşmede yer alan standartlara riayet
edilmesi için çalışmalar düzenlenmesi;
b.
ekonomik krizin kadına yönelik şiddet, özellikle de aile içi şiddet üzerindeki sonuçlarının
analiz edilmesi ve bu sorunla mücadele edilmesi ve bunun önlenmesine yönelik özel önlemlerin
önerilmesi;
c.
kadına yönelik şiddetin kadın sağlığına, özellikle de HIV/AIDS’e ilişkin uzun vadeli
sonuçlarının incelenmesi ve bu alanda özel önlemlerin önerilmesi;
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VII. SAVUNMASIZ KADIN VE KIZ ÇOCUĞU GRUPLARINA YÖNELİK AYRIMCILIK İLE MÜCADELE EDİLMESİ

Göçmen kadın ve kız çocukları
a. Toplumun bütün alanlarında ve düzeylerinde göçmen kadın ve kız çocukları için eşitliğin
sağlanmasının önemini göz önünde bulundurarak göçmen kadın ve kız çocuklarının
eşitliğine ilişkin özel bir tavsiye kararının tasarlanması;
b. Göçmen kadın ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılık ile mücadele edilmesi ve bunun
önlenmesine yönelik çalışmaların geliştirilmesi ve olumlu eylem planlarının
tanımlanması ve bu alanda iyi uygulamalrın yayılması hususunu dahil ederek, onların
siyasi, kamusal ve ekonomik hayata katılımlarının teşvik edilmesi;

Cinsel yönelimleri ve cinsel kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayan kadın ve kız çocukları ve
cinsiyet değiştiren kimseler
Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele ve önlemenin önemi göz önünde
bulundurularak, toplumun her alanında haklarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla her türlü
ayrımcılıkla mücadele ve önlemeye ilişkin belli kılavuzlar tasarlamak ve bu alanda toplumsal
cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesinin sağlanması için İnsan Hakları Yürütme Komitesi (CDDH)
ile uygun bir biçimde iş birliği yaparak cinsel yönelimleri ve cinsel kimlikleri nedeniyle
ayrımcılığa uğrayan kadın ve kız çocukları ve cinsiyet değiştiren kimselerin durumu hakkında
araştırma yürütülmesi.
Engelli kadın ve kız çocukları
Engelli kadın ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılıkla mücadele ve önlemenin önemi göz önünde
bulundurularak, onların toplumun her açanına tam katılımlarını sağlamayı hedefleyen iyi
uygulamaların toplanması ve yayılması.
Diğer savunmasız kadın ve kız çocukları grubu
Diğer savunmasız kadın ve kız çocukları grubuna yönelik ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla
özel önlem ihtiyaçlarının belirlenmesi.
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