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ESKİŞEHİR PİLOT ŞEHİR SEÇİLDİ

Eskişehir, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin 2020-2022 yılları arasında

gerçekleştireceği Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İncelenmesi Projesinde pilot

şehir oldu.

Kadınlara özel verilen hizmetler ve kadına şiddet konusunda gerçekleştirdiği çalışmalar

ile Türkiye’de örnek kentlerden biri olan Eskişehir, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin

2020-2022 yılları arasında gerçekleştireceği Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İncelenmesi

Projesinde pilot şehir oldu. Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı

Belediyesi ile birlikte projeyi gerçekleştirecek olan CİED, düzenlediği çevrimiçi toplantıda

belediye başkanları ve yetkililerini bilgilendirdi. Toplantıda Proje Direktörü Ülker Şener,

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen Toplumsal Cinsiyet

Eşitliğinin İzlenmesi Projesi, başarılı bir biçimde uygulanması ve iyi sonuçlar elde

edilebilmesi için 3 yıl daha uzatıldı. Bu projenin ikinci fazında Eskişehir’de sizlere

çalışmayı arzu ediyoruz” dedi. 

3 BELEDİYE ORTAK ÇALIŞACAK

Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Ayşe Ünlüce katılırken, belediye olarak

gerçekleştirdikleri cinsiyet temelli çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kadına şiddet

konusunda çok hassas olduklarını ve kadınları güçlendirmek için ücretsiz hizmetleri

pandemi sürecinde online olarak verdiklerini belirten Ünlüce, kadına yönelik şiddetin

toplumun kanayan bir yarası olduğunu belirterek bu konuda Eskişehir Büyükşehir

Belediyesi olarak önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti.CİED’in Eskişehir’i pilot
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şehir olarak belirlemesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Ünlüce, yerel

yönetimler olarak bu konuda tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket etmeye hazır

olduklarını dile getirdi.

‘KADINLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Toplantıda, CEİD Proje Direktörü Ülker Şener’e duyarlılığı için teşekkür eden Başkan

Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin böyle bir çalışmada severek yer alacağını söyledi. Bu tür

çalışmaların sayısının artırılması gerektiğini kaydeden Başkan Kurt, “Genç bir belediye

olan Odunpazarı Belediyesi, yaptığı her hizmette sosyal belediyecilik anlayışını

benimsemektedir. Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak da toplum tarafından göz

ardı edilen, ikinci plana atılan kadınlar için çalışmalar yapıyoruz. Odunpazarı

Belediyesi’nin yönetimine geldiğimiz 30 Mart 2014 tarihinden itibaren ‘Kadınları,

çocukları ile mutlu bir Odunpazarı’ hedefi ile çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

 

 


