
	

	
	
	
	
 

HAZIRLIK VE İSTİŞARE TOPLANTISI 
“Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Sığınmacılar, Yerlerinden Edilmiş Kişiler 

ve Göçmenlerin Toplumsal Entegrasyonu”  
9 Kasım 2017- Haus am Dom 

Frankfurt am Main, Germany 

 

Kadın Kalkınma Zirvesi (WDS), “Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Sığınmacılar, 

Yerlerinden Edilmiş Kişiler ve Göçmenlerin Toplumsal Entegrasyonu” kapsamında 

akademisyen, activist ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan bir katılımcı grubunu, 9 

Kasım 2017’de Frankfurt Haus Am Dom’da bir araya getirdi. Kadın Kalkınma Zirvesi 

çerçevesinde düzenlenen istişare toplantısı, Kültürlerarası Diyalog Forumu (FID), 

Alman Diyalog Kurumları Derneği (BDDI) ve Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (JWF) 

tarafından ortaklaşa düzenlendi ve Time To Help adındaki insani yardım kurumu 

tarafından desteklendi.  
 

Kadın Kalkınma Zirvesi, 2014 yılından bu yana yılda bir defa düzenlenen İstanbul 

Zirvesinin (www.istanbulsummit.org) bir devamı niteliğinde. Yeni ismiyle Kadın 

Kalkınma Zirvesi, uluslararası toplumun farklı kesimlerinden, ele aldığı konunun 

temsilcilerini bir araya getirerek Küresel Ajanda’yı toplumsal cinsiyet perspektifinden 

tartışan bir platform ve çok sektörlü bir forum.    

 

“Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Sığınmacılar, Yerlerinden Edilmiş Kişiler 
ve Göçmenlerin Toplumsal Entegrasyonu” toplantısının katılımcıları aşağıdaki 

maddeleri deklare etmeyi uygun görmüşlerdir:  

 

 

 

  

 

 

 



	

 
 

Kadın Kalkınma Zirvesi (WDS) 
1. HAZIRLIK VE İSTİŞARE TOPLANTISI 

SONUÇ BILDIRGESI 
 

1. Mevcut mülteci konusu, yalnızca uluslararası ve ulusal karar mercileri, 
sivil toplum ve özel sektör ile birlikte ele alındığında aşılabilecek, 
yadsınamaz bir küresel meydan okumadır.. 
 

2. BM Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi "birincinin arkasındaki en son 

kişiye ulaşmak" için çağrıda bulunur. Bu yaklaşımı memnuniyetle karşılıyor ve 

bu paralelde, mültecilerin dahil edilmesinde cinsiyete dayalı kaynaşmanın özel 

önemi konusunda daha büyük bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. 

Koğuşlardaki kadınların açıkça dışlanan ve savunmasız bir grup olduğuna 

şüphe yoktur. 

 

3. Göçün toplumsal cinsiyete özgü nedenlerin dikkate alınmaması ve 
tanınmaması konusundaki duyarsızlıktan üzüntü duyuyoruz. Buna son 
vermeliyiz. Tüm karar vericileri, etkin kişileri ve aktörleri cinsiyete özgü 
yaklaşımlara odaklanmaya ve yukarıda zikredilen savunmasız grubun 
dahil edilmesini sağlamaya çağırıyoruz. 

 

4. Sığınmacı ve mülteci topluluklar, cinsiyete duyarlı eğitimde aktif olarak yer 

almalıdır. Hem mülteci bakım merkezlerinde çalışan personel hem de koruma 

isteyen mülteciler için, yasal çerçevede zikredilen koşulların yaygınlaştırılması 

ve korunma önlemlerine ilişkin önleme çalıştayları gereklidir.                      

 

5. Kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın tarih boyunca her ülkede arttığını 
ve gözlemlendiğini ve mültecilerin spesifik bir sorunu olmadığını hatırlatır 
ve altı çizeriz. Bununla birlikte, koruma talep edenlerin özel durumu için 
özel tedbirler gereklidir: 

 



	

6. Toplumsal cinsiyet, uçuş ve sığınma bağlamında, anti-cinsiyetçi ve ırkçılık 

karşıtı yaklaşımlar ile sürdürülebilir önleme tedbirleri gerekmektedir. Çeşitlilik, 

toplumsal cinsiyet, ırkçılık ve ayrımcılıktan ayrı olarak ele alınmamalıdır ki 

sürdürülebilir toplumsal katılım teşvik edilebilsin.  

 
7. Kaçış yollarının güvence altına alınması hayati bir rol oynamaktadır: 

Kaçmak zorunda kalan kadınlar, şiddet, istismar ve cinsel tacize maruz 
kalmaktadır. Özellikle uluslararası örgütler ve ulusal politika yapıcıların, 
kadınlar ve çocuklarının güvenli ve yasal çıkış yollarına kavuşmalarını 
garanti altına almalarını istiyoruz. 

 

8. Özellikle savaş ve uçuş deneyimlerinden kaynaklanan travma sonrası stres 

bozukluğu (PTPS) ve göç sonrası stres, ev sahibi ülkelerdeki koşullarla birlikte 

değerlendirilmelidir. Bakım sağlayıcılar ve idarenin hem toplumsal cinsiyet 
duyarlılığı hem de kültürlerarası yetkinlik konusunda eğitilmesi gerekir. 
Mülteci kamplarında ve bakım tesislerinde ana dilde terapistler esastır. 

Travmayı aşma ihtimali garanti altına alınmalıdır ki, toplumda aktif katılım  

mümkün hale gelsin. 

 

9. Birleşmiş Milletlerin mülteci kamplarındaki şiddetin önlenmesine ilişkin 
tavsiyelerini memnuniyetle karşılamak ve altı çizmekle birlikte, pratikteki 
uygulamaların yeterli olmadığını da belirtiyor ve yetkilileri söz konusu 
tavsiyeleri aktif olarak uygulamaya çağırıyoruz.  

 

10. Şiddet mağduru olan kadın mülteciler ve çocuklarının korunması için 

standartlaştırılmış bir müdahale prosedürü çağrısında bulunuyoruz. Kadın 

mülteciler ve çocukları korumak ve olası saldırı ve travmaya karşı güvende 

olmalarını sağlamak için ulusal ve uluslararası standartlar oluşturulmalıdır. 

Özellikle, Dublin Düzenlemesinin şiddetten etkilenen kadınlar ve çocuklar 

bağlamında askıya almasını istiyoruz. 

 

 

 

 



	

 

 

 

 

11.  Sığınma prosedürü sırasında eğitim, iş ve özellikle de dil kursları 
olmaksızın uzun bekleme süreleri, dışlanma ve perspektif eksikliğine 
neden olmaktadır. Ulusal politika yapıcılar bu duruma aktif bir şekilde 
karşı koymalı ve mümkün topluma dahil edilmeyi süreçlerini olabildiğince 
erken teşvik etmelidir. 
 

12.  Topluma aktif katılım ancak kendi kaderini tayin yoluyla sağlanabilir. Bu da 

ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür. Bu bağlamda, işgücü piyasası 

entegrasyonunun önemine dikkat çekiyoruz: 

  

13. İşgücü piyasasına entegrasyon için birçok engeller vardır: yetersiz dil 
becerileri, yetersiz ve / veya sertifikasız eğitim, iş tecrübesi eksikliği ve 
sosyal sistem bilgisizliği. Deneyimlerimiz, danışma ve destekte kişisel 
güven ilişkisinin çok etkili olduğunu göstermiştir. Yardım ve destek, 
güven duygusu verir. Sosyal etkileşimle ilgili farklı perspektiflerin 
öğrenilmesi empoze edilmemeli, kişilerin öz motivasyonları ile 
desteklenmelidir. 
 

14. İşgücü piyasası entegrasyonunu hedefleyen politikalarda ve girişimlerde, 

herhangi bir zorlama bulunmaması önemlidir. Bireylerin öz motivasyonu, 

başarılı ve her şeyden önce sürdürülebilir işgücü piyasası entegrasyonu için çok 

önemli bir faktördür. Bu önlemler ve girişimler problem çözme becerilerini, öz-

yeterlik ve takım çalışmasını güçlendirmelidir. 
 

 
 
 
 
 
 



	

 
 
 
 
 

15. Beklentilerin olmaması ve düzgün ödemeli bir iş için umudun 
kaybedilmesi, bir motivasyon eksikliğine yol açmakta, bu durum da 
izolasyona neden olmaktadır. Toplumsal uyum ve dahil olmayı sağlamak 
için düzgün ödemeli iş, bir hak olarak gündeme getirilmelidir. İşgücü 
piyasasının mevcut durumu, entegrasyon yerine ayrımı desteklemektedir. 

 
16. Avusturya'nın 10000 Şans Girişimi gibi sivil toplum girişimleri, başarılı destek ve 

öz-yardım için bir rol modeli oluşturmaktadır. Devlet kurumları tarafından bu sivil 

toplum inisiyatiflerinin teşvik edilmesi, daha fazla insanın bu başarı 

hikayelerinde yer alması için şarttır. Bu bağlamda, sivil toplumun köprü işlevinin 

mülteciler ve devlet arasındaki önemini vurguluyoruz. 

 
17.  Bu bağlamda, Frankfurt’ta bulunan İnsan Hakları ve Özgürlük Girişimi 

gibi, mültecilerin yine mülteciler için yaptıkları girişimlere dikkat çekmek 
istiyoruz. Bu öz-yardım kuruluşlarını takdirle karşılıyor ve benzeri 
girişimlerin, ev sahibi toplumlara dahil edilmeyi kolaylaştıracağına 
inanıyoruz. Yaşanan olaylardan etkilenen kişilerin deneyimsel bilgileri, 
önemli bir uzmanlık şeklini temsil eder ve bundan dolayıdır ki, yardım ve 
entegrasyon çalışmalarına dahil edilmelidir. 

 

18. Özellikle medyayı ve sivil toplumu, mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin ve 

göçmenlerin topluma dahil edilmesi konusunda dikkatli ve duyarlı olmaya 

çağırıyoruz. Ayrımcı medya dili, özellikle kadınlara yönelik şiddet konusunda 

dışlayıcı ve çarpık bir imaja neden olmakta ve bu durum AB içerisinde büyük bir 

sorun teşkil etmektedir. Toplumsal katılım sorunu ile başa çıkma ancak toplumu 

harekete geçirmekle mümkün olacaktır. 
 

  


