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CEİD 16 alanda cinsiyet eşitsizliği raporunu yayınladı
m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/247868-ceid-16-alanda-cinsiyet-esitsizligi-raporunu-yayinladi

Haberin Kürtçesi için tıklayın

*Mesleki ve teknik eğitimde kadın oranı azalıyor.  2016 yılında resmi meslek ve teknik

ortaöğretimde öğrencilerin yüzde 44’ü kadın yüzde 56’sı erkek iken, 2020 yılında

kadınların oranı yüzde38,6’ya düştü, erkeklerin oranı yüzde 61,4’e yükseldi.

*Verilere göre açıköğretim lisesine devam edenlerin sayısı azaldı. 2016 yılında genel

açıköğretim liselerine devam edenlerin sayısı 1.212.992 iken 2020’de 1.097.394 olarak

gerçekleşti. Mesleki açıköğretim ve imam hatip açıköğretimde de azalış eğilimi devam

ediyor. Verilere göre kadınların oranı yüzde 58,1 ile açık imam hatip liselerinde yüksek

iken, erkeklerin oranı yüzde 67,9 ile açık mesleki liselerinde yüksek.

*İşgücünde olmayan kadın ve erkek oranı arttı. 2016 yılında işgücünde olmayan

kadınların oranı yüzde 67,5 iken 2020 yılında yüzde 69,1’e yükseldi. Erkeklerde bu oran

2016’da yüzde 28 iken 2020’de yüzde 31,8’e yükseldi.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) bir ilke imza attı ve Avrupa Birliği tarafından

finanse edilen CEİDizler Projesi kapsamında Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Yıllık İzleme Raporu’nu hazırladı.

TIKLAYIN – Raporun tamamını okuyun

Rapor, Türkiye’de cinsiyet eşitliği alanında gelişmelere kamuoyunun dikkatini çekmeyi

amaçlıyor.

2017-2021 yılları arasında konunun uzmanı akademisyenler tarafından hazırlanan 16

tematik alan raporunda mevcut durum ortaya konuldu.
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https://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/*Mesleki%20ve%20teknik%20e%C4%9Fitimde%20kad%C4%B1n%20oran%C4%B1%20azal%C4%B1yor.%20%202016%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20resmi%20meslek%20ve%20teknik%20orta%C3%B6%C4%9Fretimde%20%C3%B6%C4%9Frencilerin%20y%C3%BCzde%2044%E2%80%99%C3%BC%20kad%C4%B1n%20y%C3%BCzde%2056%E2%80%99s%C4%B1%20erkek%20iken,%202020%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20kad%C4%B1nlar%C4%B1n%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde38,6%E2%80%99ya%20d%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC,%20erkeklerin%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%2061,4%E2%80%99e%20y%C3%BCkseldi.%20%20*Verilere%20g%C3%B6re%20a%C3%A7%C4%B1k%C3%B6%C4%9Fretim%20lisesine%20devam%20edenlerin%20say%C4%B1s%C4%B1%20azald%C4%B1.%202016%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20genel%20a%C3%A7%C4%B1k%C3%B6%C4%9Fretim%20liselerine%20devam%20edenlerin%20say%C4%B1s%C4%B1%201.212.992%20iken%202020%E2%80%99de%201.097.394%20olarak%20ger%C3%A7ekle%C5%9Fti.%20Mesleki%20a%C3%A7%C4%B1k%C3%B6%C4%9Fretim%20ve%20imam%20hatip%20a%C3%A7%C4%B1k%C3%B6%C4%9Fretimde%20de%20azal%C4%B1%C5%9F%20e%C4%9Filimi%20devam%20ediyor.%20Verilere%20g%C3%B6re%20kad%C4%B1nlar%C4%B1n%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%2058,1%20ile%20a%C3%A7%C4%B1k%20imam%20hatip%20liselerinde%20y%C3%BCksek%20iken,%20erkeklerin%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%2067,9%20ile%20a%C3%A7%C4%B1k%20mesleki%20liselerinde%20y%C3%BCksek.%20*%C4%B0%C5%9Fg%C3%BCc%C3%BCnde%20olmayan%20kad%C4%B1n%20ve%20erkek%20oran%C4%B1%20artt%C4%B1.%202016%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20i%C5%9Fg%C3%BCc%C3%BCnde%20olmayan%20kad%C4%B1nlar%C4%B1n%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%2067,5%20iken%202020%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20y%C3%BCzde%2069,1%E2%80%99e%20y%C3%BCkseldi.%20Erkeklerde%20bu%20oran%202016%E2%80%99da%20y%C3%BCzde%2028%20iken%202020%E2%80%99de%20y%C3%BCzde%2031,8%E2%80%99e%20y%C3%BCkseldi.%20%20%20Cinsiyet%20E%C5%9Fitli%C4%9Fi%20%C4%B0zleme%20Derne%C4%9Fi%20(CE%C4%B0D)%20bir%20ilke%20imza%20att%C4%B1%20ve%20Avrupa%20Birli%C4%9Fi%20taraf%C4%B1ndan%20finanse%20edilen%20CE%C4%B0Dizler%20Projesi%20kapsam%C4%B1nda%20T%C3%BCrkiye'de%20Toplumsal%20Cinsiyet%20E%C5%9Fitli%C4%9Fi%20Y%C4%B1ll%C4%B1k%20%C4%B0zleme%20Raporu%E2%80%99nu%20haz%C4%B1rlad%C4%B1.%20TIKLAYIN%20%E2%80%93%20Raporun%20tamam%C4%B1n%C4%B1%20okuyun%20Rapor,%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99de%20cinsiyet%20e%C5%9Fitli%C4%9Fi%20alan%C4%B1nda%20geli%C5%9Fmelere%20kamuoyunun%20dikkatini%20%C3%A7ekmeyi%20ama%C3%A7l%C4%B1yor.%202017-2021%20y%C4%B1llar%C4%B1%20aras%C4%B1nda%20konunun%20uzman%C4%B1%20akademisyenler%20taraf%C4%B1ndan%20haz%C4%B1rlanan%2016%20tematik%20alan%20raporunda%20mevcut%20durum%20ortaya%20konuldu.%20%20Bu%20alanlar:%201)%20E%C4%9Fitim,%202)%20Sa%C4%9Fl%C4%B1k,%203)%20%C4%B0stihdam,%204)%20Kad%C4%B1nlara%20Y%C3%B6nelik%20%C5%9Eiddet,%205)%20%C3%87ocuk%20Ya%C5%9Fta,%20Erken%20ve%20Zorla%20Evlilikler%206)%20%C4%B0nsan/Kad%C4%B1n%20Ticareti%207)%20Kentsel%20Haklar%20ve%20Hizmetler,%208)%20Medya,%209)%20Din%20Hizmetlerine%20Eri%C5%9Fim,%2010)%20Spor,%2011)%20Siyasal%20Kararlara%20Kat%C4%B1l%C4%B1m%2012)%20Yoksulluk,%20Sosyal%20Koruma%20ve%20Sosyal%20Yard%C4%B1mlar,%2013)%20Adalete%20Eri%C5%9Fim,%2014)%20M%C3%BClteci%20Kad%C4%B1nlar,%2015)%20Bilim,%20Teknoloji,%20M%C3%BChendislik%20ve%20Matematik%20Alanlar%C4%B1%20ile%2016)%20Erkekler,%20Erkeklikler%20ve%20Toplumsal%20Cinsiyet%20E%C5%9Fitli%C4%9Fi.%20Daha%20fazlas%C4%B1%20i%C3%A7in:%20https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/172%20Y%C4%B1ll%C4%B1k%20raporlar%20Y%C4%B1ll%C4%B1k%20Raporda%20ise%2016%20tematik%20alana%20ili%C5%9Fkin%20izleme%20g%C3%B6stergelerine%20topluca%20yer%20verildi,%20y%C4%B1llar%20i%C3%A7inde%20de%C4%9Fi%C5%9Fim%20ortaya%20konuldu.%20%C3%96ne%20%C3%A7%C4%B1kanlar%20%C5%9F%C3%B6yle:%20%20Kad%C4%B1nlara%20y%C3%B6nelik%20%C5%9Fiddetin%20bir%20bi%C3%A7imi%20olan%20%C3%A7ocuk%20ya%C5%9Fta,%20erken%20ve%20zorla%20evlilikler%20sorun%20olmaya%20devam%20ediyor.%2020-24%20ya%C5%9F%20aral%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20olup%2018%20ya%C5%9F%C4%B1ndan%20%C3%B6nce%20evlenenlerin%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%2014,7.%20Daha%20fazlas%C4%B1%20i%C3%A7in:%20https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/1792%20Raporda%20Ulusal%20Mevzuat%20cinsiyet%20e%C5%9Fitli%C4%9Fi%20%C3%A7er%C3%A7evesinde%20de%C4%9Ferlendirildi.%20%20%20TC.%20Anayasa%E2%80%99s%C4%B1n%C4%B1n%2010.%20Maddesinde%20uygulanmas%C4%B1%20%C3%B6ng%C3%B6r%C3%BClm%C3%BC%C5%9F%20olumlu%20ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1k%20politikalar%C4%B1%20s%C4%B1n%C4%B1rl%C4%B1%20bir%20alanda%20sadece%20sosyal%20yard%C4%B1mlarda%20uygulanmaktad%C4%B1r.%20%20Cinsiyete%20dayal%C4%B1%20ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1klar%C4%B1n%20ve%20es%CC%A7itsizliklerin%20devam%20etti%C4%9Fi%20stratejik%20alanlarda,%20%C3%B6rne%C4%9Fin%20kamu%20kurumlar%C4%B1n%C4%B1n%20y%C3%B6netim%20d%C3%BCzeylerinde,%20yerel%20y%C3%B6netimlerde%20ve%20ulusal%20parlamentoda%20kad%C4%B1nlar%C4%B1n%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20kat%C4%B1l%C4%B1m%20oranlar%C4%B1n%C4%B1n%20y%C3%BCkseltilmesi%20ic%CC%A7in%20ulusal%20eylem%20planlar%C4%B1nda%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCc%C3%BC%20politikalar%20ve%20olumlu%20ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1k%20politikalar%C4%B1%20%C3%B6ng%C3%B6r%C3%BClmemektedir.%20%20Raporda%20Ulusal%20Planlar%20cinsiyet%20e%C5%9Fitli%C4%9Fi%20%C3%A7er%C3%A7evesinde%20de%C4%9Ferlendirildi.%202018%20y%C4%B1l%C4%B1ndan%20bu%20yana,%20h%C3%BCk%C3%BCmetin%20resmi%20belgelerinde,%20ulusal%20eylem%20planlar%C4%B1nda%20ve%20uygulamaya%20y%C3%B6nelik%20c%CC%A7al%C4%B1s%CC%A7malar%C4%B1nda,%20toplumsal%20cinsiyet%20e%C5%9Fitli%C4%9Fi%20temel%20bir%20norm%20olarak%20yer%20almamaktad%C4%B1r.%20Bunun%20yan%C4%B1%20s%C4%B1ra%20bir%C3%A7ok%20resmi%20belgede%20de,%20kad%C4%B1n%20haklar%C4%B1n%C4%B1%20koruma,%20kad%C4%B1n%20erkek%20es%CC%A7itlig%CC%86i%20normlar%C4%B1na%20uyumdan%20da%20bahsedilmemektedir.%20%20Ulusal%20politikalar%20ve%20ilgili%20kurumlar%C4%B1n%20siyasi%20ve%20hukuki%20belgelerinde%20kad%C4%B1n%20haklar%C4%B1n%C4%B1n%20korunmas%C4%B1,%20kad%C4%B1n%20erkek%20es%CC%A7itlig%CC%86i%20ve%20toplumsal%20cinsiyet%20es%CC%A7itlig%CC%86i%20normlar%C4%B1%20yerine%20%E2%80%9Cailenin%20korunmas%C4%B1%20ve%20gu%CC%88c%CC%A7lendirilmesi%E2%80%9D,%20%E2%80%9Cmilli%20ve%20manevi%20deg%CC%86erlerin%20korunmas%C4%B1%E2%80%9D%20normlar%C4%B1na%20yer%20verilmektedir.%20Buna%20ilaveten,%20Diyanet%20I%CC%87s%CC%A7leri%20Bas%CC%A7kanl%C4%B1g%CC%86%C4%B1%20belgelerinde%20go%CC%88ru%CC%88ldu%CC%88g%CC%86u%CC%88%20gibi,%20merhamet,%20s%CC%A7efkat,%20adalet%20gibi%20kavramlar%C4%B1n%20es%CC%A7itlik%20yerine%20kullan%C4%B1lmaya%20bas%CC%A7land%C4%B1g%CC%86%C4%B1%20saptanm%C4%B1s%CC%A7t%C4%B1r.%20%20Ulusal%20eylem%20planlar%C4%B1nda%20yer%20alan%20hedef%20ve%20faaliyetlerin,%20kamu%20otoritesi%20ad%C4%B1na%20cinsiyet%20temelli%20es%CC%A7itsizliklere%20dog%CC%86rudan%20mu%CC%88dahale%20etme%20ve%20deg%CC%86is%CC%A7tirme%20yerine,%20rol%20model%20olus%CC%A7turma,%20fark%C4%B1ndal%C4%B1k%20yaratma,%20kamuoyunu%20bilinc%CC%A7lendirme%20gibi%20dolayl%C4%B1%20mu%CC%88dahale%20amac%CC%A7layan%20hedefler%20oldu%C4%9Fu%20saptanm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%20%20Raporda%20kad%C4%B1nlara%20y%C3%B6nelik%20%C5%9Fiddet%20ayr%C4%B1nt%C4%B1lar%C4%B1yla%20analiz%20edildi.%20Rapora%20g%C3%B6re,%20kad%C4%B1nlara%20y%C3%B6nelik%20%C5%9Fiddetin%20o%CC%88nlenmesi%20oldukc%CC%A7a%20dar%20bir%20kapsamda%20ele%20al%C4%B1nmaktad%C4%B1r.%20Sadece%20s%CC%A7iddet%20ile%20ilgili%20olmasa%20da%20her%20konuda%20kad%C4%B1nlar%C4%B1n%20adalete%20es%CC%A7it%20eri%C5%9Fiminin%20sa%C4%9Flanamamas%C4%B1,%20%C3%A7ocuk%20ya%C5%9Fta,%20erken%20ve%20zorla%20evlendirmeler,%20kad%C4%B1n%20yoksullu%C4%9Funun%20yayg%C4%B1n%20ve%20c%CC%A7o%CC%88zu%CC%88msu%CC%88z%20b%C4%B1rak%C4%B1lmas%C4%B1n%C4%B1n%20da%20bir%20t%C3%BCr%20%C5%9Fiddet%20olarak%20tan%C4%B1mlanmas%C4%B1%20gerekir.%20%20Kad%C4%B1nlara%20y%C3%B6nelik%20%C5%9Fiddetin%20c%CC%A7og%CC%86u%20zaman%20kad%C4%B1nlara%20merhamet%20ve%20ac%C4%B1may%C4%B1%20c%CC%A7ag%CC%86r%C4%B1s%CC%A7t%C4%B1ran%20vicdani%20bir%20sorun%20olarak%20tan%C4%B1mlanarak%20ve%20sadece%20aile%20ic%CC%A7i%20%C5%9Fiddete%20indirgenerek%20ele%20al%C4%B1nmas%C4%B1%20c%CC%A7ok%20sak%C4%B1ncal%C4%B1%20sonuc%CC%A7lara%20neden%20olabilecek%20bir%20eksikliktir.%20Ulusal%20politikalar%20ve%20kurumlar%C4%B1n%20is%CC%A7leyis%CC%A7i%20ac%CC%A7%C4%B1s%C4%B1ndan%20bak%C4%B1ld%C4%B1g%CC%86%C4%B1nda%20LGBTI%CC%87+%20bireylerin%20yu%CC%88z%20yu%CC%88ze%20kald%C4%B1g%CC%86%C4%B1%20%C5%9Fiddetin%20o%CC%88nlenmesinin%20ve%20LGBTI%CC%87+%20bireylerin%20ya%C5%9Fad%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1klar%C4%B1n%20dikkate%20al%C4%B1nmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20go%CC%88ru%CC%88lmektedir.%20%20KSGM,%20%E2%80%9C2018-2023%20y%C4%B1llar%C4%B1%20ic%CC%A7in%20Kad%C4%B1n%C4%B1n%20G%C3%BC%C3%A7lenmesi%20Strateji%20Belgesi%20ve%20Eylem%20Plan%C4%B1%E2%80%99nda%20%E2%80%9CErken%20Yas%CC%A7ta%20ve%20Zorla%20Evliliklerin%20%C3%96nlenmesi%20Eylem%20Plan%C4%B1%E2%80%9Dn%C4%B1%20da%20en%20k%C4%B1sa%20zamanda%20uygulamaya%20gec%CC%A7ireceg%CC%86iz%E2%80%9D%20ifadesine%20yer%20vermesine%20ra%C4%9Fmen%20bu%20plan%20halen%20yay%C4%B1nlanmam%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%20%20Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%20karar%C4%B1%20ile,%2020%20Mart%202021%20tarihinde,%20T%C3%BCrkiye%20kad%C4%B1nlara%20y%C3%B6nelik%20%C5%9Fiddet%20ile%20ilgili%20en%20kapsaml%C4%B1%20yasal%20d%C3%BCzenleme%20olan%20I%CC%87stanbul%20So%CC%88zles%CC%A7mesi%E2%80%99nden%20imzas%C4%B1n%C4%B1%20geri%20%C3%A7ekmi%C5%9Ftir%20Bu%20karar%C4%B1n%20olas%C4%B1%20etkileri%20%C3%B6n%C3%BCm%C3%BCzdeki%20d%C3%B6nemde%20daha%20a%C3%A7%C4%B1k%20g%C3%B6r%C3%BClecek%20ve%20sonraki%20Y%C4%B1ll%C4%B1k%20%C4%B0zleme%20Raporlar%C4%B1nda%20ele%20alacakt%C4%B1r.%20Ulusal%20Y%C4%B1ll%C4%B1k%20%C4%B0zleme%20Raporu%20ile%20%20Toplumsal%20cinsiyet%20e%C5%9Fitli%C4%9Fini%20hayata%20ge%C3%A7irme%20g%C3%B6revi%20%C3%BCstlenen%20kurumlar%C4%B1n%20ve%20olu%C5%9Fturulan%20politikalar%C4%B1n,%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99nin%20imza%20att%C4%B1g%CC%86%C4%B1%20ve%20uygulamay%C4%B1%20taahh%C3%BCt%20ettig%CC%86i%20evrensel%20toplumsal%20cinsiyet%20es%CC%A7itlig%CC%86i%20norm,%20strateji%20ve%20hedeflerine%20ne%20kadar%20uydu%C4%9Fu%20veya%20uymad%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20saptanm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%20%20Daha%20fazlas%C4%B1%20i%C3%A7in:%20https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/1792
https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/172
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Bu alanlar: 1) Eğitim, 2) Sağlık, 3) İstihdam, 4) Kadınlara Yönelik Şiddet, 5) Çocuk Yaşta,

Erken ve Zorla Evlilikler 6) İnsan/Kadın Ticareti 7) Kentsel Haklar ve Hizmetler, 8)

Medya, 9) Din Hizmetlerine Erişim, 10) Spor, 11) Siyasal Kararlara Katılım 12) Yoksulluk,

Sosyal Koruma ve Sosyal Yardımlar, 13) Adalete Erişim, 14) Mülteci Kadınlar, 15) Bilim,

Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanları ile 16) Erkekler, Erkeklikler ve Toplumsal

Cinsiyet Eşitliği.

Yıllık raporlar

Yıllık Raporda ise 16 tematik alana ilişkin izleme göstergelerine topluca yer verildi, yıllar

içinde değişim ortaya konuldu. Öne çıkanlar şöyle:

Kadınlara yönelik şiddetin bir biçimi olan çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler sorun

olmaya devam ediyor. 20-24 yaş aralığında olup 18 yaşından önce evlenenlerin oranı

yüzde 14,7.

Raporda Ulusal Mevzuat cinsiyet eşitliği çerçevesinde
değerlendirildi

TC. Anayasa’sının 10. Maddesinde uygulanması öngörülmüş olumlu ayrımcılık

politikaları sınırlı bir alanda sadece sosyal yardımlarda uygulanıyor.

Cinsiyete dayalı ayrımcılıkların ve eşitsizliklerin devam ettiği stratejik alanlarda, örneğin

kamu kurumlarının yönetim düzeylerinde, yerel yönetimlerde ve ulusal parlamentoda

kadınların düşük katılım oranlarının yükseltilmesi için ulusal eylem planlarında

dönüştürücü politikalar ve olumlu ayrımcılık politikaları öngörülüyor. 

Raporda Ulusal Planlar cinsiyet eşitliği çerçevesinde
değerlendirildi

2018 yılından bu yana, hükümetin resmi belgelerinde, ulusal eylem planlarında ve

uygulamaya yönelik çalışmalarında, toplumsal cinsiyet eşitliği temel bir norm olarak yer

almadı. Bunun yanı sıra birçok resmi belgede de, kadın haklarını koruma, kadın erkek

eşitliği normlarına uyumdan da bahsedilmedi. 

Ulusal politikalar ve ilgili kurumların siyasi ve hukuki belgelerinde kadın haklarının

korunması, kadın erkek eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği normları yerine “ailenin

korunması ve güçlendirilmesi”, “milli ve manevi değerlerin korunması” normlarına yer

verilmektedir. Buna ilaveten, Diyanet İşleri Başkanlığı belgelerinde görüldüğü gibi,

merhamet, şefkat, adalet gibi kavramların eşitlik yerine kullanılmaya başlandığı saptandı. 

Ulusal eylem planlarında yer alan hedef ve faaliyetlerin, kamu otoritesi adına cinsiyet

temelli eşitsizliklere doğrudan müdahale etme ve değiştirme yerine, rol model oluşturma,

farkındalık yaratma, kamuoyunu bilinçlendirme gibi dolaylı müdahale amaçlayan

hedefler olduğu saptanmıştır.
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Toplumsal cinsiyet eşitliğini hayata geçirme görevi üstlenen kurumların ve oluşturulan

politikaların, Türkiye’nin imza attığı ve uygulamayı taahhüt ettiği evrensel toplumsal

cinsiyet eşitliği norm, strateji ve hedeflerine ne kadar uyduğu veya uymadığı saptandı. 

CEİD hakkında

Türkiye'de cinsiyet eşitliği ile ilgili olarak gerçekleştirilen her türlü faaliyetin etkin

sistematik ve sürekli izlenmesi adına kadın örgütleri için, bilgi, teknik donanım ve iletişim

olanakları yaratmak üzere çalışır. 

Türkiye'de etkin bir izleme mekanizması oluşturma yolunda ilerlerler.  CEİD üyeleri,

cinsiyet eşitliği ile ilişkili çeşitli alanlarda, ülkenin farklı bölgelerinde ve çok çeşitli

kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde faaliyet gösteren, konusunda bilgili, duyarlı ve

donanımlı aktivistlerden oluşur.

CEİD üyeleri alandaki deneyimlerini, eşitlik konusunda atılan adımların geldiği nokta

olan izleme ihtiyacına yönelik çalışmalar yapmak için seferber etmek konusunda

hemfikirdir ve kararlıdır. Söz konusu kararlılık, ulusal ve uluslararası düzeyde fark

edilmekte ve desteklenmektedir.

CEİD, cinsiyet eşitliğine yönelik kamu politikalarının geliştirilmesini sağlamak, var olan

politikaların etkinliğini ve yaygınlığını arttırmak amacına yönelik bir çalışmalar

yürütüyor. 

(EMK) 

 

 

https://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/%20https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/1792

