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6 Aralık 2020

Siyasal kararlara katılımda da eşitlik yok: Kadın hakları
geriliyor
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Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, tarafından Kadın Hakları Günü’nde
yayımlanan rapora göre kadınların siyasal kararlara katılım
göstergeleri yetersiz. Raporda, 2017-2020 döneminde siyasal
kararlara eşit katılım olmadığı belirtildi.

HABER MERKEZİ

Ülke tarihinin önemli günlerinden olan Kadın Hakları Günü’nde ortaya çıkan tablo

kutlanmaya uygun değil.

5 Aralık 1934’te kadınlara ‘Seçme ve Seçilme Hakkı’ tanındı. Kadınlara bu hakkın

tanınmasının ardından 5 Aralık, Kadın Hakları Günü ilan edildi. Cinsiyet Eşitliği İzleme

Derneği tarafından yayımlanan raporda, kadınların siyasal kararlara katılım

göstergelerinin yetersiz olduğu ortaya çıktı. Prof. Dr. Serpil Sancar tarafından hazırlanan

‘Siyasal Kararlara Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ raporuna göre 2017-2020

döneminde Türkiye ile ilgili hazırlanan raporlarda siyasal kararlara eşit katılım ile ilgili

önemli bir içerik saptanamadı. Hem siyasette hem de birçok farklı alanda kadınların

katılım oranlarının Avrupa Birliği’nin (AB) gerisinde olduğuna vurgu yapılan raporda,
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Meclis’teki kadın milletvekili oranının ise yüzde 17 olduğuna dikkat çekildi. 1934’ten bu

yana yapılan 23 genel seçimde Meclis’e giren 11 bin 385 milletvekilinin sadece 598’inin

kadın olduğu hatırlatıldı.

KADINLARIN TEMSİLİ HEP AZ

Milletvekili oranlarının partilere göre dağılımına yer verilen rapordaki oranlar şöyle: HDP

yüzde 40, AKP yüzde 18, CHP yüzde 13, MHP yüzde 8, İYİ Parti, yüzde 7. 31 Mart yerel

seçimlerinde 8 bin 257 belediye başkanından yalnızca 652’si kadın. 50 bin 157 muhtarın

bin 71’i kadın.

Raporda yer verilen diğer veriler şu şekilde:

■ Bakanlıkların üst düzey bürokratları arasında kadın oranı yüzde 8.

■ Merkez Bankası Başkanlığı, Banka Meclisi ve Para Politikası Kurulu’nda hiç kadın yer

almadı.

■ Üst yargı kurumlarında görevlendirilen kadın oranı yüzde 16.

■ 197 rektörden 17’si kadın.

KARAR ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Öte yandan Kadın Hakları Günü’ne ilişkin pek çok kişi açıklama yaptı. CHP Denizli

Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, “Kadınlar karar mekanizmalarında yer almaya, kadın

dayanışması sayesinde güçlenmeye devam edecektir” dedi. Kadınların siyasal alana

katılım ve temsiliyetinin önemine dikkat çeken Karaca, siyasal alana katılımın en önemli

adımlarından birinin de seçme ve seçilme hakkı olduğuna vurgu yaptı

 

 


