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Giriş
Şiddete Karşı Araç Kiti
Namusa Dayalı Şiddet, Zorla Evlendirme ve Terk Edilmeye Karşı 
Mücadele 

Bu Araç Kiti özellikle Avrupa’daki namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve terk edilmeyle 
mücadele eden halk kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları için geliştirilmiştir. İçerik İsveç, 
Almanya, Kıbrıs, Hollanda ve Türkiye’deki kardeş örgütlerin pratikteki deneyimlerine 
dayalıdır.
Katılımcı örgütlerin deneyimleri yukarıda bahsedilen ülkelerin örgütlerinin arasında bir 
işbirliği olan “Şiddete karşı Uçan Ekibin” proje ekibi tarafından toplanıp, kaydedilmiştir. 
Her ekip üyesi yaşadığı ülkedeki birkaç halk kuruluşu ve sivil toplum kuruluşuyla söyleşi 
yapmıştır. Örnek uygulamalar kaydedilip, bu uygulamaları başarılı kılan koşul ve faktörlerin 
envanteri yapılmıştır. 

1. Araç Kitinin içeriği

Araç kitindeki bilgiler katılımcı ülkelerin deneyimleri ve tartışmalarına dayalıdır ve 
Avrupa’da aynı alandaki halk kuruluşu ve sivil toplum kuruluşları için pratik öneriler 
içermektedir.  

Tanımlar
‘Namusa dayalı şiddet’, ‘zorla evlendirme’ ve ‘terkten’ bahsederken neyi kastetmekteyiz? 
‘Şiddete karşı Uçan Ekipteki’ kişiler katılımcı ülkelerin hepsinin farklı kavram ve tanımlar 
kullandığını tespit etmiştir. ‘Namusa dayalı şiddet’ kavramı örneğin, Batı Avrupa ülkelerinde 
oldukça yaygınken, Türk feminist ortamlarda hiç kullanılmamaktadır. Bu bölüm 1’de açık ve 
net tanımların önemi ile birlikte açıklanmıştır. 
Birinci bölümde bunun dışında çeşitli katılımcı ülkelerde kullanılan tanımların bir şeması 
mevcut olup, halk kuruluşu ile sivil toplum kuruluşlarına çeşitli önerilerde bulunulmaktadır. 

Örnek uygulamalar
İkinci bölüm her biri bir katılımcı ülkeye ait olmak üzere beş adet örnek uygulamayı 
sunmaktadır. Birden çok proje bilinçlilik ve eğitime odaklanmaktadır. Kıbrıs projesi 
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gençlere ve yaşıt eğitimcilerden yararlanmaya yöneliktir; Türk partnerimiz kadınları hedef 
almaktadır ve Hollanda projesi göçmen kız çocukları/kadınlar ve erkek çocukları/erkeklere 
odaklanmaktadır. 
İki proje gençlere çevrimiçi yani on-line yardım sunmaktadır; İsveç projesi özellikle aileleri 
cinsel tercihlerinin namuslarının lekelenmesi olarak gördüklerinden tehlikede olan lezbiyen, 
gey, biseksüel veya transseksüelleri hedef almaktadır. Alman on-line yardım ise örnek 
uygulamaların biri olan bir sığınma evine dahildir. Belirli bir proje hakkında ayrıntılı bilgi 
almak istiyorsanız, görevlilerle irtibat kurmak için lütfen her açıklamanın sonunda mevcut 
olan verileri kullanın.

Başarı faktörleri
Söyleşi yapılan sivil toplum kuruluşları ve halk kuruluşlarındaki görevlilerin hepsine yaptık-
ları işleri başarılı kılan faktörler sorulmuştur. Ülkelerdeki sosyal ve siyasi alandaki farklara 
rağmen, yanıtlar çok benzerdi. Söyleşilere dayanarak proje ekibi (sabit ve güvenli temel gibi) 
dört (harici) koşul ve yedi başarı faktörü tespit etmiştir. Koşullar ve başarı faktörleri üçüncü 
bölümde açıklanmaktadır. 

2. Proje hakkında

2011 yılı Ocak ayında MOVISIE ile Hollanda’dan Welsean ve Kezban vakıfları “Şiddete 
karşı Uçan Ekip” adlı Avrupa projesini başlatmıştır. ALMAeuropa (İsveç), Papatya 
(Almanya), MIGS (Kıbrıs) ve (2012 yılına kadar) Türkiye’den Kalkınma Atölyesi bu 
projeye katılmıştır. 2012 yılı Ocak ayından itibaren yeni Türk partnerimiz Bağımsız Kadın 
Derneğidir. MVISIE proje yönetici olarak görev almaktadır.

Projenin ana hedefi, namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve terk gibi zarar veren 
geleneksel uygulamalara karşı mücadele eden halk kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının 
çalışmalarına yönelik ilgi ve desteği arttırmaktır. Bu kuruluşların yaptığı çalışmalar son 
derece değerli ve genelde takdir görmemektedir. Bunun dışında proje ilgili kuruluşları, 
birbirlerinden bir şeyler öğrenmek, çalışma yöntemleri geliştirmek ve pozisyonlarını ilerlet-
mek için uluslararası bir ağda birleştirmeyi amaçlamaktadır. Proje Avrupa Komisyonunun 
Daphne funding tarafından finans edilmektedir. 

Her Uçan Ekip partneri bu proje kapsamında ülkesindeki durum hakkında ‘Ulusal Rapor’ 
düzenlemiştir. Buna ülkedeki tüm örnek uygulamalar ile başarı faktörlerinin bir envanterini 
dahildir. Ayrıca ülkelerden raporlarında siyasi iklim dahil olmak üzere namusa dayalı şiddet, 
zorla evlendirme, terk ve göçe ilişkin ulusal tutumun izlenimini edinmeleri talep edilmiştir. 
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Ülkelerin anadilindeki1 raporların tümü, proje partnerlerin web sitelerinden indirilebilir2.  
İngilizce ‘Avrupa Raporu’ beş ülkenin özetini içermektedir. Bu ayrıca tüm partnerlerin web 
sitelerinden indirilebilir (2012 yaz döneminde mevcut). 

Uçan Ekip
Önünüzdeki araç takımı her katılan ülkeden bir kişi olmak üzere halk kuruluşları ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan “Uçan Ekip” tarafından dağıtılacaktır. Uçan 
Ekip araç takımını, (Türkiye hariç) her proje partnerinin 2012 yılında organize edeceği 
‘ulusal toplantılarda’ sunacaktır. Bu toplantılara halk kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve 
ilgili taraflar, politika belirleyici kişiler ve siyasetçiler.   

Avrupa projesi farklı Avrupa ülkeleri ve Avrupa’daki birçok göçmenin anavatanı olan 
Türkiye’den halk kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir ağ oluşturmayı 
amaçlamaktadır. Kuruluşlar birbirlerinin deneyimlerinden bir şeyler öğrenip, başarılı strateji 
ve yöntemler edinmeliler.
  
Politikayı etkileme
Ek bir proje amacı, halk kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları hakkında 
ilgili taraflar, siyasetçiler ve politika belirleyici kişileri bilgilendirmektir. Raporda ve ulusal 
toplantılarda proje ekibi bölgesel, ulusal ve Avrupa siyasetine ve politika belirleyici kişilere 
öneriler sunmaktadır.

Başarılar!
Şiddete karşı Uçan Ekibin proje partnerleri bu Araç Takımının halk kuruluşları ve sivil 
toplum kuruluşlarının namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve terk edilmeye karşı 
mücadele çalışmalarına olumlu bir katkıda bulunacağına güvenip, inanmaktadır.

1  Kıbrıs raporu İngilizcedir
2  Bu Araç Takımındaki irtibat bilgileri listesine bakınız. 
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Bölüm 1. 

Tanımlar
1.1. Tanımların önemi

Namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve terk farklı ülkelerde gündemde olan konulardır, 
ancak tüm bu ülkelerde, bu farklı dillerde anlamları da aynı mı? Uçan Ekip projesinin 
deneyiminde, tanım ve bakış açılarının her ülkede farklı olduğu ve bazen ise belirli bir 
tanımın olmadığı tespit edilmiştir.
Örneğin Kıbrıs’ta ‘namusa dayalı şiddet’ kavramı yoktur. Bunun yerine bu tür şiddet 
‘aile şiddeti’ veya ‘aile içi şiddet’ olarak tanımlanmaktadır. Kıbrıs kadın kuruluşları ayrıca 
‘cinsiyete dayalı şiddet’ kavramını da kullanmaktadır. Türkiye’de ise ‘namusa dayalı şiddet’ 
kavramı, ‘namus’ kelimesinin şiddet ve cinayet için sanki bir ‘ruhsat’ veya bir ‘bahane’ 
olduğunu ima ettiği için feminist kadın kuruluşları tarafından reddedilmektedir. Türkiye’de 
‘haksız fiil’ veya ‘töre cinayetleri’ kavramları kullanılmaktadır, ancak kadın kuruluşları ‘aile içi 
şiddet’ veya ‘cinsiyete dayalı şiddet’ kavramlarını tercih etmektedir.
Diğer taraftan İsveç, Almanya ve Hollanda’da namusa dayalı şiddet kavramının kullanımı 
olağandır. Kuruluşlar stratejik olarak ya daha çok siyasi anlamda ya da hizmet sunmak iste-
dikleri hedef grubunu göz önünde tutarak tercih ettikleri kavramı seçmektedirler. Örneğin 
bazıları ‘zorla evlendirme’ yerine ‘hür eş seçimi’ kavramını kullanmayı tercih etmektedir.

Farklı bakış açıları
Bir ülke ve hükümet içersindeki yaklaşım ve hitap genelde kadın ve halk kuruluşlarının 
bakış açılarından farklıdır. Katılımcı ülkelerin hükümetlerinin çoğunun açık bir cinsiyet 
perspektifi yoktur. Namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve terk kavramları genelde bir 
ülkenin hukuki yönetmeliklerinde ve ceza hukukunda kullanılır. Alman ceza hukukunda 
‘namus cinayetinden’ bahsedilmektedir, ancak ‘namusa dayalı şiddet’ kavramı yoktur. Alman 
mevzuatında aile içi şiddet ile namusa dayalı şiddet arasında fark yoktur. Bir mağdurun 
bakış açısında ise, örneğin çoğu aile içi şiddet olaylarında sadece tek bir fail varken, 
namusa dayalı şiddet olaylarında genelde tüm (geniş) aile söz konusu olması gibi birçok 
önemli fark vardır. Bu tür şiddet türlerinin arasındaki farklar büyük ölçüde mağdurları 
etkilemektedir. Bazı durumlarda yakınları tarafından tehdit edilen veya hatta sürülmüş 
mağdurlar güvende olmak için ülkenin başka bir yerine ya da hatta yurt dışına gitmeleri 
gerekmektedir. 
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Hükümet gündemini etkilemek 
Göç ve göçmen uyumu gibi sosyal faktörler hükümet tanımları ve yaklaşımlarının gelişimini 
etkilediğini göstermektedir. Ayrıca mücadeleye ilişkin günlük uygulamalardan alınan dersler 
ve ilgili araştırmanın da olumlu etkisi var. Halk kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları kanuni 
yönetmelikler ve hukuk alanında hükümetin gündemini etkilemek için çok çalışmaktalar. 
Namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve terk hususlarında belirgin tanımlamalar, sorunun 
tanınması ve sonunda etkin perspektif ve çözümlere ulaşılması için son derece önemlidir. 

Bu kapsamda İsveç ve Hollanda ulusal hükümetleri örnek olabilir; belirgin tanımlamaların 
düzenlenmesinin yanı sıra namusa dayalı şiddet ve zorla evlendirmeye ilişkin özel prog-
ramlar geliştirmiş bulunmaktalar. Başka deyişle, İsveç ve Hollanda hükümetleri aktif olarak 
namusa dayalı şiddeti önlemek ve mağdurları korumak için çaba sarf etmektedir. Her iki 
ülkedeki halk kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının bu hususları gündeme getirmekte ve 
tanımlama ile yaklaşım geliştirmede önemli rolü olmuştur. 

Siyasi gerçek
(Ceza) hukukunun var olması sorunlarla mücadele edilmesini veya etkin yöneltilmesini 
garantilemez. 2011 yılı Nisan ayından itibaren Almanya’da yeni bir kanun zorla evlendir-
menin bir suç olduğunu beyan etmektedir. Almanya’da ve aynı zamanda Kıbrıs’ta zorla 
evlendirmelere genelde anlaşmalı evlilik denir (bu hem hür iradeyle hem de irade dışı 
olabilir), ve oturum izni almak için siyasi veya sahte evlilikler olarak algılanır. Bazen zorla 
evlendirme hususu insan ticaretiyle ilgilidir. Hollanda hükümeti dahil olmak üzere birkaç 
hükümet zorla evlendirmelerle sıkı göç kanunları uygulayarak mücadele etmektedir. 

Türkiye’de zorla evlendirmeler genelde erken veya çocuk evlilikleri ve dini nikahlar 
içermektedir (genelde taraflar arasında oldukça büyük yaş farkı vardır). Bu olağan uygula-
maların gerekçesini ekonomik, sosyal ve geleneksel nedenler oluşturmaktadır. Resmi olarak 
zorla evlendirmek Türkiye’de yasadışıdır, ama günlük pratikte dini hükümetin duruşu tam 
ters etkiyi göstermektedir.   

Tanımlama yoksa mevzuat yok
Hollanda hariç pek fazla ülke ‘terk’ kavramını resmi bir fenomen olarak kullanmamaktadır, 
bu da bu hususun mevzuatı yok anlamına gelir. Ancak Uçan Ekip projesine katılan ülkeler, 
yani partnerler göçmen toplumlarda bu sorunun var olduğunu görmektedirler. Hollanda’da 
terk, namusa dayalı şiddet ve zorla evlendirme gibi aile içi şiddet türü olarak görülmektedir.
Fas’ın resmi bir Danışma Merkezi varken Türkiye Batı Avrupa ülkelerinden gelen terk 
edilmiş Türk göçmen kadınlar için hiçbir organize edilmiş yardım sunmamaktadır. Ayrıca 
bu sorun Türk kadın kuruluşlarının müfredatında (henüz) mevcut değil.

Türk bağlamda ‘terk’ kavramı yenidir, ancak çalışmak için başka bir ülkeye (ülkenin başka 
bir yerine) taşınan eşleri tarafından arkada bırakılan Türk kadınların durumlarıyla büyük bir 
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benzerlik vardır. Parayı erkeklerin kazandığı ve kadınların ekonomik olarak erkek eşlerine 
bağlı oldukları zaman bu durumun gerçekleşmesi yakın olmasından korkulur. Erkekler çok 
uzakta veya yurtdışında çalışırken, kadınların zor şartlarda kocalarının ailelerinin yanında 
yaşamaları beklenmektedir. Belli ki, bu kadınların altında kaldıkları sosyal baskı çok büyük. 
Kadının kocası aileye para göndermeyi kestiği zaman terk etme söz konusudur. Kadın ona 
ekonomik açıdan bağlı olduğundan kendisini terk edilmiş hisseder. Sosyal baskıya maruz 
kaldığından ise boşanıp başka bir erkekle evlenmesi adeta imkansızdır. Avrupa ile Türk 
bağlam arasındaki en önemli fark kadınların yasal pozisyonudur. İki durum arasındaki 
benzerlik her iki terk edilmiş kadın grubunun hiçbir seçeneği olmadığı şartlarda yaşamak 
zorunda olmalarıdır. 

Türkiye’de kadınlar, boşanmış bir kadının ahlaksız durumundan yola çıkarak, ekonomik 
bağlılıkla yüzleşmekte, çoğu zaman düşük eğitimli ve bilgisizdir.
 

1.2. Birkaç öneri

Şiddete karşı Uçan Ekip şu an veya gelecekte bu hususların biri veya birden çoğu üzerine 
çalışan halk kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına birkaç öneri sunmaktadır. 

•	 İşbirliği ve karar süreçlerinin temeli olarak namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme 
ve/veya terk kavramlarının açık ve çalışılabilir bir tanımını tanzim edin. Aşağıdaki 
olanakları kullanın veya bunlardan esinlenin: 
 - Ülkenizdeki genel olarak kabul edilmiş tanım. 
 - Kuruluşunuz bu hususu ulusal gündeme getirmeyi amaçlıyorsa, örneğin Avrupa 

Konseyi veya Birleşmiş Milletler (CEDAW) tarafından uluslararası kabul edilmiş bir 
tanım. 

 - Namusa dayalı şiddet kavramı ülkenizde genel olarak kullanılmadığı durumda, 
örneğin ‘aile içi şiddet’ veya ‘cinsiyete dayalı şiddet’ gibi alternatif konsept ve tanımlar. 

 - Aşağıda açıklanmış örnek tanımlar. 

•	 Tanımınızın cinsiyet perspektifini içerdiğinden emin olun.3 
•	 (Ulusal veya bölgesel) hükümet veya finansmanlara daha iyi ulaşmak için, çerçevenin 

tanımını düzenleyin, yani namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve/veya terk kavram-
larının açıklaması ve analizi, cinsiyet eşitsizlik temelini, ataerkil sistem ve grup baskısı, 
bağlamı ve vuku. 

•	 Proje ekibiniz ve olası partner kuruluşlarla projeye başlamadan tanıma ilişkin tartışıp, 

3  3. bölüm başarı faktörlerine de bakınız.
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içerik konusunda anlaşın. Görüş birliği başarıya giden anahtarlardan biridir4. 
•	 Hükümetinizi mağdurları korumak ve faillere cezai takibat açmak için bir tanım, yasal 

yönetmelikler ve kanunlar düzenlemesi için ikna etmeye çalışın. Sorunla mücadele 
etmenin önemini belirtmek için, belki günlük pratikten bildiğiniz güncel şiddet 
olaylarını ve (ulusal veya uluslararası) araştırmalardan vuku rakamlarını kullanın. 

1.3. Tanımların bir seçeneği

Bu paragrafta farklı kavramların tümü için, Şiddete karşı Uçan Ekip projesine katılan part-
ner ülkelerde genel olarak kullanılan tanımlara dayanarak tanımlar sunmaktayız. Yukarıda 
bahsedilen farkların çoğunu dahil etmek için, namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve 
terk tanımlarının yanı sıra kadınlara karşı şiddet ve aile içi şiddet tanımlarını da eklemiş 
bulunmaktayız. 

Kadınlara karşı şiddet
•	 Kadınlara karşı şiddet, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar veya eziyetle 

sonuçlanan veya muhtemelen sonuçlanacak her türlü cinsiyete dayalı şiddeti içermek-
tedir, buna umumi veya özel yaşamında olsun olmasın bu tür eylemlerle tehdit, zorlama 
veya özgürlüğün kısıtlanması da dahildir.5 

Aile içi şiddet:
•	 Aile içi şiddet, bir aile ferdinin başka bir aile ferdi tarafından fiziksel, cinsel veya ruhsal 

yaralanmasına neden olan herhangi bir eylem, ihmal veya davranışı içermektedir. 
Aile ferdi (eski) eş; ebeveyn; çocuklar ve/veya başka akraba ya da bu şahıslarla birlikte 
yaşayan herhangi bir şahıs olabilir. Aile içi şiddet örnekleri çocuk istismarı ve ihmali 
ve yaşlı istismarıdır. Aynı zamanda “Aile Şiddeti” olarak da bahsedilir. Ayrıca namusa 
dayalı şiddet, zorla evlendirme ve terk de buna dahildir. 

Namusa dayalı şiddet
•	 Namusa dayalı şiddet, ataerkil aile yapıları/cemaatleri/toplumları bağlamında, yalnızca 

olmasa da özellikle ailenin namusunu taşıyan kişiler olarak görülen kadınlara ve kız 
çocuklarına karşı ruhsal veya fiziksel suçları içermektedir. Erkek çocukları, lezbiyen, 
gey, biseksüel veya transcinseller de bilinen mağdurlardır. Şiddetin temeli kadınların 
cinselliğini kontrol altında tutmaya dair ataerkil istektir.  Müşterek düşünceler ve sosyal 
baskının önemli bir rolü var. Kadınlar çocukların eğitimi için sorumlu tutulurken, aile 
namusu dedikodular yüzünden tehlikede olduğu durumda cezalandırılanlar genelde 

4  3. bölüm başarı faktörlerine de bakınız. 
5  Beijing Platform of Action:
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yine kadınlardır.  Benzer olaylarda ailenin diğer kadınları çoğu zaman baskıya, hatta 
şiddete katılırlar. Namus cinsiyet, güç ve cinsellik hakkındaki kültürel görüşlerden 
kaynaklanmaktadır.  Bakirelik ve iffet hakkında güçlü inançlar var olurken, ailenin 
toplumdaki şerefi ve itibarı büyük ölçüde ailedeki kız çocukları ve kadınların gerçek 
veya sözde davranışlarına bağlıdır. Disiplin ve kontrol kıyafet seçimi, sosyal yaşam ve 
hareket özgürlüğü gibi günlük yaşamda sınırlamalardan eğitim, iş, evlilik ve boşanma 
gibi hayattaki önemli seçimleri etkilemeye kadar uzanır. En aşırı şekliyle katı kontrol 
şiddetle tehdit ve cinayet dahil olmak üzere fiilen şiddete yol açabilir.     

Zorla evlendirme 
•	 Zorla evlendirme bir kız çocuğunu/kadını veya erkek çocuğunu/erkeği evlenmeye 

zorlama eylemidir. Ana kavram ‘zorlamadır’. Sosyal ve psikolojik baskı şeklinde 
hafif zorlamadan fiziksel ve/veya psikolojik şiddetle tehdit ederek oğlunu veya kızını 
evlenmeye zorlayan değişken bir ölçü mevcuttur. İkna edenler genelde ebeveyn veya 
hem mağdurun ailesinden hem de seçilen eşin ailesinden oluşan başka akrabalardır. 

•	 Çocuk evliliği: Tarafların birinin 18 yaşından küçük olan bir evlilik. Çocuk evliliğinden 
önceki sürede çocuk genelde, cezai zorlama dahil olmak üzere ciddi baskıya maruz 
kalmıştır. Bazı ülkelerde tanımda cezai zorlamadan bahsedilmektedir. 

Terk
•	 Terk, bir ailenin bir veya birden çok aile ferdini yeni ülkelerine geri dönmelerini 

önlemek için elinden pasaportunu ve oturum iznini alıp anavatanına gönderdiği, veya 
orada uzun bir süre boyunca (genelde tatil esnasında) bıraktıkları durumdur. Bilinen 
birkaç neden vardır: mağdur davranışıyla aile namusunu tehlikeye soktuğundan, 
kendisini büyük anne babanın veya başka akrabaların gözetimi altına koyarak, aile daha 
geleneksel ve daha katı yetiştirileceğini ummaktadır. Bazen eşlerini (ve/veya çocuklarını) 
anavatanında terk eden kocalar başka birisiyle evlenme sürecindedir. 
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Bölüm 2. 

Örnek 
Uygulamalar
2.1. Gerekçelendirme

Şiddete karşı Uçan Ekip projesinin ilk aşamasında her proje partneri ülkelerinde namusa 
dayalı şiddet, zorla evlendirme ve/veya terk ile mücadele alanında örnek uygulamalara ilişkin 
bilgi toplamıştır. Uygulamalar partnerlerin önceden düzenlediği kriterlere dayanarak seçilmiş-
tir. En önemli kriterler şöyleydi: ekibin yeterli bilgili ve deneyimli olması; cinsiyet açısından 
çalışılması; halk seviyesinde bilinçlik ve yaygınlığın hedef alınması; (niyetlenilen) devamlılık; 
neticelerin uygulamaya koyulması ve son olarak ilgili kuruluşlarla var olan işbirlikleri. 

Her Uçan Ekip partneri ülkesindeki durum hakkında ülkelerinin projelerini bir Ulusal 
Raporda anlatmıştır. Ulusal raporların tümü proje partnerlerinin web sitelerinden indirilebilir6. 

Bu Takım Aracı sadece beş örnek uygulama içermektedir; her ülkeden bir tane. Beş 
uygulamayı seçmek için Uçan Ekip partnerleri ülkelerinden iki adet projeyi aday gösterdiler. 
Seçilen on uygulama tüm proje ekibi tarafından değerlendirip karşılaştırılmıştır. Beş proje 
için nihai karar aşağıdaki üç kriter gereğince verilmiştir:
•	 Uçan Ekip projesinin üç konusu eşit olarak temsil edilmeli (namusa dayalı şiddet, zorla 

evlendirmeler ve terk ile mücadele).
•	 Proje birçok başka Avrupa ülkeleri için ilginç olmalı.
•	 Proje başka ülkelere devredilebilir olmalı.

2.3. Son beş

Aşağıda bu Araç Kiti için seçilen beş örnek uygulamanın kısa özetleri mevcuttur. Kısa 

6  Bu Araç Takımındaki irtibat bilgileri listesine bakınız. 
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özetlerin ardından örnek uygulamaların daha detaylı açıklamaları bulunmaktadır. Daha 
ayrıntılı bilgi için lütfen her açıklamanın sonundaki irtibat bilgilerini kullanın.

1. Perspektif: Kadınlara karşı şiddete ilişkin bilinci arttırmak için okul öğrencilerine 
akranlarla temel eğitim
Kıbrıs’ın bu projesinin özel amacı gençlerin cinsiyete dayalı şiddete ilişkin bilincini arttır-
maktır. Cinsiyetler arasında karşılıklı saygıya ilişkin duygusal ve ilişki örnekleri sunmaktadır. 
Ana hedef (gelecekteki) ilişkilerde şiddeti önlemektir. Proje ekibi gençleri kendi yaşıtlarını 
bilgilendirmeleri ve bilinçlendirmeleri için ‘yaşıt eğitimci’ olarak eğitmiştir.

2. Aile içi şiddete ilişkin eğitim programı: Kadınların aile içi şiddete ve haklarına ilişkin 
bilincini arttırmak
Türkiye’de kenar mahallelerdeki kadınlarla “ev toplantıları” yaparak, proje ekibi “şiddet” 
hakkında bilinci arttırmaktadır. Eğitmenler kadınlara, ‘normal’ olarak algılanan davranışların 
aslında kabul veya tahammül edilemez olduğunu öğretmekteler. Ayrıca ‘namus’ adına 
uygulanan baskı ve şiddet de tartışılmakta. Toplantılar esnasında katılan kadınlar kadınların 
yasal hakları ve mağdurlar için mevcut hizmetler hakkında da bilgi almaktalar.   

3. Papatya – Anonim sığınma evi ve danışmanlık 
Papatya Almanya’daki kız çocuklarına ve genç kadınlara sığınma, güven ve psikososyal ile 
somut destek sunmaktadır. Gizli bir adresi ve uzman görevlileri var. Papatya aynı zamanda 
hedef grup için kolay ulaşılabilir danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Papatya’nın amacı (daha 
çok) şiddet, namus suçları, zorla evlendirmeler ve anavatana kaçırmaları önlemektir. 

4. LGBT VE NAMUS (www.hbtheder.se)
Bu proje İsveç’teki lezbiyen, gey, biseksüel veya transcinsel gençlere çevrimiçi, yani online 
uzman destek ve tavsiye sunmaktadır. Uzmanlar, lezbiyen, gey, biseksüel veya transcinsel 
olma nedeniyle namusa dayalı şiddete ilişkin uzman ve/ veya kişisel deneyimleri olan 
eğitimli rehberlerdir. Web sitesiyle yardım arayan kişiler başlangıçta anonim kalıp, kendi 
hızlarıyla devam edebilir. 

5. ‘Haklarını bil’: Faslı ve Türk kadın, erkek ve gençlere yönelik hak ve terke ilişkin 
umumi bilgilendirme kampanyası 
Proje göçmen kadınları, aile hukuku ve ikamet hakkı alanlarında Hollanda, Fas veya Türk 
yasal sistemi, yasal hususlar ve süreçler hakkında bilgilendirmektedir. Proje Hollanda’daki 
göçmen kadınları hakları hakkında bilinçli olmalarını sağlayıp, güçlendirdiğinden terk 
edilmeyi önlemeyi amaçlamaktadır. Proje ayrıca kuruluş ve organizasyonlara bilgi sunup, 
sabit bir ekspertiz ağı ve işbirliği kurmayı amaçlamaktadır.   
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BEŞ ÖRNEK UYGULAMA

Perspektif: Kadınlara karşı şiddete  
ilişkin bilinci arttırmak için okul  
öğrencilerine akranlarla temel eğitim 

Gençler genellikle cinsiyet stereotipleri ve cinsiyete dayalı şiddetten habersizdir. Kıbrıs’ta Akdeniz 
Cinsiyet Bilimleri Enstitüsü (MIGS – Mediterranean Institute of Gender Studies) ‘Perspektif ’ adlı 
projeyi başlatmıştır. 7 Genel proje amacı kadınlara karşı şiddettin azalması ve önlenmesiydi. 
Projenin belirli hedefi gençlerin cinsiyete dayalı şiddet hakkında bilincini arttırmak ve cinsiyetler 
arasındaki karşılıklı saygıya dayalı duygusal ve ilişki örneklerini tanıtmak, böylelikle gelecekte 
şiddeti önlemektir.    
Proje ekibi, mesajlarını gençlere dağıtmak için bir ‘akran eğitim’ yöntemi geliştirmiştir. Bu 
yöntemde eğitilmiş ‘yaşıt eğitimci’ grubu kendi yaşıtlarını eğitmek için toplanmıştır. Program 
başlangıçta büyük gruplarla bilinci arttırma oturumlarıyla başlayıp, gönüllü yaşıt eğitimciler için 
belirli eğitim faaliyetleriyle devam etmiştir. Eğitimleri esnasında okullarında başka gençlerle 
toplantı yapmak için gerekli bilgi, beceri ve güveni almıştırlar. 

Hedef grup: 
Birincil olarak:  15 ile 17 yaş arası ergenler 
İkincil olarak: Ortaokul ve liselerdeki öğretmenler

Yaklaşım: 
Birkaç uygun ortaokul seçiminden sonra, eğitici program başlatılmaya hazırdı. MIGS çeşitli sınıf-
larda cinsiyete dayalı şiddet hakkında eğitimler sunup, gönüllü yaşıt eğitimci olmak için öğrenciler 
arasında olası adayların kimliğini saptayıp, adayları seçmiştir. 
 
1. aşama: 
Cinsiyet konuları, cinsiyetler arasında ilişkiler, cinsiyet rolleri, cinsiyet stereotipleri ve bu konular 
arasındaki bağ ile cinsiyete dayalı şiddet hakkında dört adet iki saatlik genel ders. 

7  İtalya Modena şehrinden koordine edilen MIGS bir ortaklıktan çalışmakta ve Avrupa Komisyonunun Daphne III Program tarafından 
finanse edilmekte. Avrupa ülkelerindeki beş kuruluşu şunlar: Centro Documentazione Donna (Italy); UNIFCEF (Italy); the Province of 
Alicante (Spain); European Anti-violence Network- EAVN (Greece); Strategy Transnational (Germany); Cap Sciences Humaines (Belgium).
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Son eğitim toplantısı ‘eğitimcileri eğitmeye’ yönelikti. Şimdi (tercihen 8) öğrenci grup eğitimcisi 
olarak eğitilmiştir ve yaşıt eğitimli olarak rollerini üstlenmişlerdir. Ardından 2 sefer daha 1,5 saatlik 
akran eğitim oturumları yer bulmuştur. Öğrencilerin yaşıt eğitimci konseptiyle deneyimleri 
olmadığından yöntemin ana prensiplerini anlamaları önemliydi. Eğitim esnasında yaşıt eğitimci 
olmaya yönelik endişeleri ve korkularını paylaşmak için ve rollerini başarıyla uygulamak için gerekli 
beceri ve özellikleri keşfetmek için teşvik edilmişlerdir. 
Eğitimin önemli bir kısmında katılım ve akran gruplar arasında etkileşimli öğretim hedefli yetkin-
likler ve özelliklere odaklanmıştır. Grup oluşturmanın (iyi iletişim becerileri, tarafsızlık, dahil etme, 
esneklik, yaratıcılık, vs gibi) ana prensipleri öğretildikten sonra, gerekli teoriler pratik oturumlarında 
uygulanıp, denenmiştir. 

2. aşama:
Yaşıt eğitimci grubu yaşıtları için kurslar düzenlemişlerdir. Kurslar cinsiyet rolleri ve sosyal 
beklentiler ile cinsiyete ilişkin bilincin artmasına odaklanmıştır, ayrıca ergenler arasında romantik 
ilişkilerdeki cinsiyete dayalı şiddetin varlığı ve etkisi araştırılmıştır.
Projeyi düzenleyen kişiler yaşıt eğitim kurslarında hazır bulunmaktaydılar. Bu şekilde yaşıt 
eğitimciler kendilerini güvende hissedip, tereddüt ettikleri konularda ve karmaşık sorularda onlara 
danışabildiler. Sonuçta yaşıt eğitimciler el notu, kılavuz, internet vs. gibi şeylerden faydalanmıştır.

3. aşama:
Kurslardan sonra proje ekibi bir medya kampanyası başlatmıştır. Bu kampanya, kurslara katılan 
kişiler tarafından tanımlanmış olan cinsiyete dayalı şiddetin etkisinin ana mesajlarını içermekteydi. 
Kampanya televizyon ve radyoda yayımlanmış olup, ortaokullarda yazılı bilgi dağıtılmıştır.

Sonuçlar
Projenin amacı cinsiyete dayalı şiddetin önleminde öğrencileri aktif olarak ilgilendirmek ve öğrenci 
topluluklarında bir fark yaratmaktır. Elli ergen, ardından 150-200 akranını eğiten yaşıt eğitimci 
olmak için eğitilmiştir.
Yaşıt eğitimciler arkadaşları ve sınıf arkadaşlarının kendilerini dinlemeyecekleri veya eleştirecek-
lerinden endişe duymaktaydı. Kendi yaşıtları olan öğrencilerin onları ciddiye almayacaklarından 
korkmaktaydılar. Buna rağmen, yaşıt eğitimciler durumun böyle olmadığına dair olumlu şekilde 
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şaşkına uğrayıp, sınıf arkadaşları onları eğitimci olarak kabullenmişlerdi.
Yaşıt eğitimcilerden, eğitim verdikleri konu üzerinde uzman olmaları ya da derin bilgiye sahip 
olmaları kesinlikle beklenmemekteydi. Sadece yaşıtlarıyla cinsiyete dayalı şiddet üzerine etkin 
tartışmalar yaratacak kadar yeterli bilgiye sahip olmaları gözlenmekteydi.
Katılan öğrenciler yaşıt eğitimcilerden aldıkları kurslardan zevk almışlar, bu olumlu ve coşkulu 
değerlendirmelerinden anlaşılmaktaydı. Öğrenciler, ‘aynı dili konuştuklarından’, ve ‘sana daha yakın 
oldukları için’ ‘seni daha iyi anladıkları’ ve ‘senin gerçeğine yakın olan dil ve örnekleri kullandıkları 
için’ yaşıtlarından birtakım şeyleri öğrenmenin daha kolay olduğunu beyan ettiler. Yaşıt eğitim 
daha gayri resmi olup, burada ‘herhangi bir otoriteye bağlı değiller’ veya dinlemek için ‘zorlanma-
maktalar’. Okul çevresi içerisinde kendi düşünce ve firiklerini yaşıtları karşısında dile getirebilmeleri 
çok değerli bulunmuştur. Son olarak kursların ‘hepsi içinde’ yaklaşımı da iyi karşılanmıştır. 

Temel şartlar 
İşbirliği
•	 Cinsiyet eşitliği ve cinsiyete dayalı şiddete karşı hassasiyeti olan bir öğretmen veya bir gençlik 

merkezinden bir gençlik görevlisiyle işbirliği veya bunların desteği alınması önerilir. Bu kişiler 
sizi okul yönetimine (veya gençlik merkezinin yönetimine) tanıtıp, genç kitlelerine verilecek 
bu tür eğitim türünü tanıtabilir. Benzer uzmanlar ayrıca cinsiyete dayalı şiddet konusunun 
okulun veya gençlik merkezinin ders programına dahil edilmesini de sağlayabilir. 

Bütçe 
•	 Bir proje koordinatörü, bir eğitimci ve bir icracı için bütçe. Ayrıca radyo ve televizyonda bir 

medya kampanyası başlatmak için bir bütçe. 

Ek bilgi 
http://www.medinstgenderstudies.org/news/perspective-peer-education-roots-for-school-pu-
pils-to-enhance-consciousness-of-tackling-and-impeding-women-violence-in-europe/ 

Kampanyanın televizyon reklamına bakın:  http://www.youtube.com/watch?v=MeZhJjjJ68I

AB ülkelerinde gençler arasında cinsiyete dayalı şiddet hakkında rapor (İngilizce) 
> http://www.medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/Report-on-Peer-Education-Trainin-
gs-on-Gender-Violence.pdf 
Proje broşürü (Yunanca ve İngilizce): logo ve mesajlar başla kuruluşların kullanımına hazırdır. 

İrtibat bilgileri
Akdeniz Cinsiyet Bilimleri Enstitüsü (MIGS – Mediterranean Institute of Gender Studies)
46 Makedonitissas Avenue, 
Box 24005, Nicosia 1703, Kıbrıs

georgina@medinstgenderstudies.org 
www.medinstgenderstudies.org 
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Aile içi şiddete ilişkin eğitim programı: 
Kadınların aile içi şiddete ve haklarına  
ilişkin bilincini arttırmak

Şiddet davranışı çoğu zaman sadece erkekler tarafından değil, kadınlar ve toplum tarafından da 
‘normal’ olarak görülür. Kadınlar genelde kendilerini şiddetten koruması gereken hak ve kanun-
lardan haberdar değildir. Mersin’deki Bağımsız Kadın Derneği kenar mahallelerdeki kadınlarda “ev 
toplantıları” düzenlemiştir. Bu kadınlara evlerinin içinde olanların olağan ailevi davranışlar değil, 
“şiddet” olduğunu ve bunun kabul ve tahammül edilemez olduğunu göstermeyi amaçlamak-
taydılar. Birçok kadın namus adına baskı ve şiddete maruz kalmaktadır. Ancak “namus” anlayışı 
değişmelidir, namus olumlu bir şey değildir. 
Toplantılar esnasında katılan kadınlar kadınların yasal hakları ve mağdurlar için mevcut hizmetler 
hakkında da bilgi almıştırlar.

Hedef grup 
Kenar mahallelerde yaşayan kadınlar.

Yaklaşım 
“Ev toplantılarından” önce projenin irtibat görevlileri hedef grup içerisinde gönüllü ev sahipleri 
bulmak için seçilen kenar mahalleleri ziyaret etmiştir. Ev sahipleri ile birlikte toplantılar için tarih 
belirleyip, ev sahiplerine evlerinde yapılacak toplantılar için 15-20 kadın, tanıdık ve/ veya komşu 
davet etmelerine dair talimat verilmiştir.
Eğitilmiş yönlendiriciler 15-20 kadının katıldığı ev toplantılarına katılmıştır. Grup, günlük yaşamda 
görülen çeşitli şiddet türlerini ve danışma merkezleri hakkında bilgi sunan kısa filmler içeren bir 
video izlemekle başlamıştır. Devamında yönlendiriciler tartışmayı başlatmıştır. Katılımcıları videoda 
gösterilen aile içi şiddet türü hakkında düşünmeyi ve tepki vermeye davet etmekteydiler. Sonra 
hayatlarında kendi yaşadıkları şiddet deneyimlerini paylaşmalarını istediler: çocukluklarında 
geniş ve çekirdek ailelerinde nasıl büyütüldükleri, nasıl evlendikleri, eşleri ve eşlerinin aileleri ile 
olan yaşamları. Yönlendiriciler filmde gösterilenlere paralel olan kendi deneyimlerinin ‘normal’ 
olmadığını ve şiddet olarak algılanması gerektiğini kavramaları için yönlendirmiştir. Kendi 
hikayelerini paylaşarak kadınlar, fiziksel, ruhsal, ekonomi ve cinsel şiddeti içeren “aile içi şiddeti” 
tanımlamışlardır.
Şiddet deneyimleri genelde namusa bağlıdır, ve birçok kadın zorla evlendirilmiştir. ‘Aile içi şiddet’ 
şapkası altında ebeveynlik, genç kız ve erkek çocuklarına karşı farklı tutum, evlilik kararları, eşlerinin 
aileleriyle baş etme vb konular da tartışılmaktadır. Bu, kadınlara bunların kabul ve tahammül edilir 
normal yaşam tutumundan daha çok şiddet türleri olduğunu öğretmektedir.
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Tartışmadan sonra yönlendirici sözlü, yazılı ve görsel şekillerde kadın hakları, haklardan nasıl 
faydalanacağı, kanuni süreçler hakkında bilgi ve hukuk danışmanlığı, tıbbi yardım, psikolojik 
danışmanlık ve sığınma evleri hakkında bilgi için kadın derneklerinin adlarını vermiştir. 
Toplantılar değerlendirme/gözlemleme formları aracılığıyla değerlendirilmiştir. 

Araştırma faaliyetleri
Türk projesinde, katılımcıların hepsi onayını verdikten sonra toplantıların ses kaydı yapılmıştır. Bu 
araştırma ve denetlemenin bir parçasıydı. Proje ekibi, kadınların şiddet anlayışını, şiddete karşı 
tavırlarını bulup, kadınların kullanabileceği tavsiyeler tanzim etmek için tartışmaları analiz edip, 
değerlendirmiştir. 
Ev toplantılarının sonunda proje ekibi anket ve İstismar Endeksi formunu kullanarak her 
katılımcıyla söyleşi yapmıştır. Anket projenin araştırma unsurunun bir parçası olarak geliştirip, 
hazırlanmıştır. Hedeflenen kadınların sosyo ekonomik durumları , şiddet algıları, hedef grubun 
şiddet deneyimlerinin türleri ve dereceleri hakkında veri toplamak ve ihtiyaçları ile arzularını tespit 
etmek için kullanılmaktadır. Son olarak aile içi şiddetle mücadele etmek için faaliyete geçirilen 
mekanizmaları tanımlamaktadır.
İstismar Endeksi veri toplama gereci olarak, hedeflenen kadınların şiddet deneyimlerinin türü ve 
sıklığını ölçmektedir. Endeks anketin bir ekidir.  

Sonuçlar 
Ev toplantıları, kadınların kendilerini yabancı bir mekan yerine arkadaşları/ tanıdıklarının 
evinde rahat hissettiklerinden oldukça başarılıydı. Toplantılardan sonra sadece fiziksel şiddete 
odaklanmaya meyilli olmalarına rağmen, toplum içerisinde kadınlara karşı şiddete ilişkin daha 
bilinçlilerdi. Bu projenin katılan kadınlara olan etkisinin eksiksiz ölçmek mümkün değil. Ancak 
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genel bilgi ve avukat faaliyetleri kadınların danışmanlık merkezlerine olan ziyaret rakamını önemli 
derecede arttırmıştır.

Temel şartlar 
İyi hazırlanmış uzmanlar ve gönüllüler
•	 Kadın gruplar arasında farkındalık oluşturmak ve bilinci arttırmak için evlerde eğitim program-

ları hakkında aynı bilgi ve prensiplerle başlayacaklarından emin olmak için (uzman ve gönüllü) 
yönlendiriciler eğitilmiş olması gerekir. Yönlendirici adayları eğitimlerinin bir parçası olarak 
daima uzman eğitimciler tarafından yönlendirilen ev toplantılarına katılmalıdır. 

•	 Ev toplantılarına başlamadan önce yerel kuruluşlar danışmanlık, destek ve kriz müdahalesi için 
uyarılmalıdır. Bu ilgili kuruluşları projeye dahil ederek veya proje hakkında bilgilendirerek, ya 
da hatta (aile içi) şiddete ilişkin şirket içi eğitimleri sunarak yapılabilir.

•	 Ev toplantıları her iki tarafın (eğitimci ve eğitilenler veya kuruluşlar ve hedeflenen kadınlar) 
birbirini eğittiği ve/ veya birbirlerinden birtakım şeyler öğrendiği etkileşimli bir eğitim 
yöntemidir.

•	 Yönlendiriciler için gerekli materyaller: video ve şiddet, kanuni haklar ve kadın kuruluşları 
hakkında  kılavuz. Katılımcılar için: aile içi şiddet hakkında broşür ve danışmanlık ile destek 
için adresler. Ayrıca üzerinde acil durumlarda aranılabilen önemli telefon merkezleri, polis 
karakolları ve kadın danışmanlık merkezlerinin telefon numaraları bulunan 2x4 cm büyüklü-
ğünde küçük çıkartmalar.

Medya ilgisi
Mümkün olduğunca çok kadına ulaşmak, onları toplantılar ve danışmanlık hizmetleri hakkında 
bilgilendirmek için proje ekibi yerel radyo ve televizyon kanallarına çıkıp, panellere ve toplantılara 
katılmaktadır. Ayrıca aile içi şiddetin görselliğini arttırarak, halkın ilgisi ve hassasiyeti de artar. 

Ev sahiplerinin giderleri için para
Ev toplantıları esnasında (çay, kahve ve kek gibi) ikram edilen her türlü yemek ve içeceği proje 
karşılayacaktır. Ek olarak da ev sahibi evini açtığı için küçük bir ücret alacaktır.

İrtibat bilgileri 
Bağımsız Kadın Derneği (Autonomous Women’s Association)
Ayla ORAN ERCİYAS
Mesudiye Mahallesi Cemalpaşa Caddesi No: 110/3 MERSİN
Tel: +90-324-337 20 21  E-mail: mersin_bkd@hotmail.com
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Papatya 
Anonim  sığınma evi ve danışmanlık 

Namusa dayalı şiddet ve zorla evlendirme gibi aile şiddeti ve baskısı çeken göçmen asıllı kız 
çocukları ve genç kadınlar yardım için olağan gençlere destek sistemine başvuramamaktadır, 
çünkü bunlar umumi ve açık enstitüler olup, ailelerini terk ettikleri takdirde ciddi tehlikede olurlar. 
Bazılarının çok kısıtlı bir yaşamı olup, çok az hareket özgürlüğüne sahiptir. Aşırı durumlarda yüksek 
derecede izole edilmiş, arkadaş edinmeleri ya da bir cep telefonuna sahip olmaları yasaklanmış ve 
sürekli gözetim altında tutulmakta olanlar var. Bu kızlar için uzman bakım sağlayanların bile aileler 
tarafından tehdit edilme riskleri var ve kendi güvenlikleri için önlemler almaları gerekmektedir.   
(Daha fazla) şiddeti, namus suçları, zorla evlendirmeler ve anavatanlarına kaçırmalar önlemek 
için Papatya kız çocukları ve genç kadınlara anonim, ulaşılır danışmanlık ve gizli adresi ile yetkin 
personeli olan bir sığınma evi sunmaktadır. Papatya psikososyal ve somut desteğin yanı sıra güven 
sunmaktadır.

Hedef grup: 
Sığınma evi: Ailelerinin yasakları ve kendileri için hazırlanan geleceğe ait planlarını reddettikleri 
durumda yaptırım almaktan, kaçırılmaktan, hatta öldürülmekten korkan 13-21 yaş arası göçmen 
asıllı kız çocukları ve genç kadınlar.
Danışmanlık: Tüm sonuçlarıyla birlikte namusa dayalı şiddet ve zorla evlendirme ile karşılaşan 
herkes –mağdurların kendileri, arkadaşları veya mağdurların eşleri, ve uzmanlar.

Yaklaşım
Sığınma evi
Sığınma evi dikkat çekmeyen bir mahallede personel ve kızlar için yeterince yeri olan güzel bir 
evdedir. Sığınma evinde sadece çeşitli etnik asıllı kadınlardan oluşan uzman bir ekip tarafından 
yirmi dört saat bakıma odaklanılmaktadır. Uzman bir personel üyesi daima hazır bulunmaktadır. 
Hafta ortası en yoğun saatlerde ise en azından iki personel üyesi hazır bulunmaktadır. Ekip üyeleri 
aralarına çeşitli diller bilip, kültürlerarası bir yaklaşımları vardır. İnsan hakları her şeyin temelini 
oluşturmaktadır. Her kız çocuğunun ve genç kadının bireyselliği tamamen teşvik edilip, buna saygı 
gösterilmektedir. 

Sığınma evinde en fazla dokuz kız/kadın için yer vardır, çünkü sığınma evinin ana hedeflerinin biri 
ailevi bir atmosfer oluşturmaktır. Aile şiddetinden kaçan kız çocukları ve genç kadınlar genelde 
yüksek derecede kararsızlık gösterip, çoğu zaman yeni kazanmış olduğu özgürlüğü ile baş etme 
durumunda değildir. Yeniden denge sağlamasına yardımcı olmak ve tehlikeye girmesinden 
korumak için sığınma evindeki yaşam düzenli olup, birtakım katı kurallar geçerlidir. Adresi açığa 
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çıkaran herkes kovulup, alternatif bir genç bakım enstitüsüne gönderilir.  
Kız çocukları ve genç kadınlara temelde mağdur olarak değil, olağanüstü cesareti ve zengin 
bireysel maharetleri olan bireyseller olarak davranılmaktadır. Papatya kız çocukları ve kadınları 
güçlendirmek ve eğitim ile iş alanlarında bir perspektif geliştirmek için çalışmaktadır. 

Görevliler kızları ne olursa olsun desteklemek ve isteklerini dinleyip, bunlara saygı göstermek için 
oradalar. Temel kural, olası sorunlardan çok her kızın yeteneği ve maharetlerine odaklanmaktır. 
Her kıza, gelişimini ve gelecekteki imkanlarını yakından takip eden bir veya iki görevli tahsis 
edilir. Onlar sosyal hizmetler ve aile fertleri ile kurulan tüm temasları takip eder. Tarafsız aracılığın 
aksine, personel aile ve bazen sosyal hizmetlerle olan çatışmalarda açıkça kızın tarafını tutup, 
onun durumu, ihtiyaçları ve haklarını ilerletmeyi teşvik eder ve amaçlar. Akrabalar kıza karşı olan 
tavırlarıyla yüzleştirilip, düşünüp değişme imkanı tanınır; aile fertleriyle olan olumlu irtibatlar tespit 
edilip, beslenilir. Aileyle yapılan görüşmeler personel üyeleri tarafından yakından refakat edilip, 
her kızla şahsen değerlendirilir. Risk ve tehlikeyi azaltmak için yüz yüze yapılan görüşmeler sadece 
sosyal gençlik hizmetlerinde ayarlanır; bunun dışında sadece e-posta veya telefonla görüşülür.
Mesken gerektiği kadar uzun ve mümkün olduğu kadar kısa olmalı. İdeal durumda 8 haftadan 
fazla kalınmamalı. Bir kız eve dönmeye karar verdiğinde otoriteler tarafından düzenli denetimler 
hakkında açık anlaşmalar yapılır.

Anonim çevrimiçi yani online danışmanlık
Uzman ekip Almanca, Türkçe, Fransızca ve İngilizce olarak danışmanlık sunmaktadır. Sitenin 
ziyaretçilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumak için danışmanlar güvenli bir internet platformu 
kullanmaktalar. Bu hizmeti tanıtmak için okullarda, danışmanlık merkezlerinde ve yerel basında 
tanıtımı yapılmıştır. Almanya’nın birkaç federal devleti projeyi finans etmiştir.

Sonuçlar
Papatya 25 yılı aşkın bir süredir aktiftir. Ana faaliyetler daima yetkililer ve siyasetçilerle kulisçilik, ağ 
oluşturma ve sorun bilinçliğini arttırarak destek sistemindeki eksikleri bulup, çaresine bakmaktı. Şu 
an Papatya genç yetişkinler ve özel ihtiyaçlarının durumu ve sorunlarına odaklanmaktadır. İnternet 
gibi yeni teknolojiler stratejilere dahil edilip, yeni güvenlik kuralları geliştirilmektedir. 
Birçok kız için özel sığınma evine taşınmak şiddetten kaçmanın tek yoludur. İkamet ettiğin şehir ile 
aranda mesafe oluşturmak, ya da güvende olduğunu bilmek ve gizliliğin garanti edildiğini bilmek 
rahat nefes aldırabilir. Çoğunluk kültürlerarası ekip ve proje düzeni hakkında çok olumlu. Kendini 
kabul edilmiş ve rahat hissetmek kolay, ve aynı zamanda kızları katılıp, işbirliği yapmaya teşvik 
etmektedir. Bazı kızlara evden uzak olmak zor geldiğinden, sadece birkaç gün kalırlar. Güvenlik-
lerini garantilediği için çoğu kız kuralları kabullenmekte sorun çıkarmamaktadır, ancak bazıları 
riskli tavırlar sergilemektedir. Dominant erkek arkadaşlar kızlar için ağır bir test olup, kuralları biraz 
‘aşk adına’ ihlal etmelerini isteyebilir. “Destek” ile “bağlanma” arasındaki denge tutarsızdır, özellikle 
kızların iki aydan fazla kaldıkları zaman. Ailelerinin yanına dönmeyen kızlar genelde yıllarca temas 
halinde kalırlar.   
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Temel şartlar 
Uzman bir ekip 
Olağanüstü kültürlerarası yetkinlikleri olan eğitim görmüş (sosyal eğitim veya psikolojide) uzman-
lardan oluşan bir ekip gereklidir. Şiddete karşı çalışmalar alanında, özellikle travma ve travma 
yaratan durumlar sonrasına ilişkin ve namusa dayalı şiddet ve zorla evlendirmeye özel bulaşmalar 
konusunda açık uzman bilgiye sahip olmalılar. Buna ek olarak kadın ve çocuk haklarına karşı ilgi, 
strese dayanırlık ve esneklik ön şartlardır. Son olarak ekip üyeleri gençlik bakım sistemi ve göçmen 
mevzuatının kanuni açılarına hakkında oldukça bilgilendirilmelidir. 

Yeterli finansal destek
Program, önce kendini kanıtlaması gereken bürokratik olmayan bir giriş sistemi ve giriş ile bireysel 
istekleri sosyal hizmetlerin parasına bağlamayan bir finansal düzene ihtiyacı vardır. Haftada en 
az 260 personel saati (=6,5 tamgün görev) (haftada 168 saat) için finansman ve geniş bir daire 
gerekli. Sığınma evi gizliliği arttırmak için büyük bir şehirde olmalı.

İşbirliği 
Çift: 
•	 Dış şube olarak çalışan yakın bir işbirliği partneri (telefon ve posta adresi için). 
•	 Alandaki diğer kuruluşların ağına katılım ve gençlik sosyal hizmetleri ile yerel polisle işbirliği.

Araçlar 
Web sitesi farklı dillerde kızlara bilgi sunmaktadır. Hedef grubun sıkça bulunduğu okullarda ve 
başka ilgili kuruluşlarda bir el ilanı ve mini el ilanı (kartvizit büyüklüğünde) ve bir poster dağıtılmış-
tır. Uzmanlar için ek bilgi mevcuttur.

İrtibat bilgileri 
PAPATYA, c/o Jugendnotdienst, 
Mindener Str. 14, D-  10589 Berlin 
www.papatya.org
info@papatya.org 
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LGBT VE NAMUS 
(www.hbtheder.se)

Kız veya erkek olsun, lezbiyen, gey, biseksüel ve transcinsel (lgbt) gençliği namusa dayalı şiddetin 
olası mağdurları olarak tanınmalıdır. Cinsel kimliklerinden dolayı hassaslar ve çoğu zaman saklan-
maya zorlanmaktalar. Lgbt gençliği ayrıca yüksek terk edilme, zorla evlendirilme ve aile içi şiddete 
maruz kalma riskine sahiptir. Bu özel konulara yönelik birçok yöntem ve program bu belirli grubu 
hesaba katmakta başarısız kalmakta. Lgbt gençliğinin hakları için mücadele eden ulusal kuruluş 
olan ALMAeuropa ve RFSL Ungdom “LGBT ve Namus” adlı projeyi başlatmıştır. Proje,  lezbiyen, gey, 
biseksüel veya transcinsel kişiler ile namusa dayalı şiddet konusunda uzman olan ve çoğu zaman 
kendileri de hedef gruba dahil olan rehberlerle uzman destek ve tavsiye sunmaktadır. Uzmanlar 
e-posta ve sohbet aracılığıyla çalışmak için eğitilmişlerdir. Web sitesi aracılığıyla yardım arayan 
kişiler anonim kalıp kendi hızıyla irtibat kurabilir.

Hedef grup 
•	 Namusa dayalı şiddet, terk, zorla evlendirilme ve/veya aile içi şiddet mağdurları olan veya 

riskinde olan lezbiyen, gey, biseksuël ve transcinsel gençler (16-25 yaş).
•	 Birincil hedef grupla çalışan uzmanlar
•	 Genel halk

Yaklaşım
(Henüz sadece İsveççe olan) www.hbtheder.se adlı web sitesi birkaç rehberin fotoğrafıyla 
doğrudan ve basit bir görünümü var. Bu gençleri çeken açıklık ve sıcaklık hissi yaratır. Web 
sitesinde e-posta gönderip, 24 saat içerisinde cevap alma veya rehberlerle sohbet etme seçenek-
leri var. Rehberin rolü gençlere destek olup, yardım ve çarelere yönelik yol göstermektir; uzman 
danışmanlık/terapistlik yapıp yardım arayan kişilerle uzun süreli bir ilişki kurmak değildir. İş takvimi 
değiştiği için web siteye başvuran gençler birden çok rehberle irtibat içinde olur. Rehberlerin 
rolünü ve web sitesinin sunduğu yardım türünü açık ve net tutmak için, belirli bir rehber istemek 
mümkün değildir. Genelde gençler web sitesini deneyimleri hakkında ilk defa konuşmak için 
kullanır; destekçi ve açıktır, yargılanmadan hikayeni paylaşabildiğin bir yerdir. 
Yedi rehber namusa dayalı şiddet ve lgbt ile uzman veya kişisel geçmişleri nedeniyle seçilmiştir. 
Rehberler birbirlerine yardım edebilip, farklı güç alanları olduğundan karışım etkin olduğunu 
kanıtlamıştır. Rehberler yardım arayan kişiler ve zor olayları aralarında ve gözetici ile proje 
yöneticisi ile görüşürler. Hepsi İsveç’in farklı yerlerinde oldukları için bu genelde e-posta veya 
telefon aracılığıyla yapılır. 
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•	Är	du	homosexuell,	bisexuell	eller	
transperson,	eller	är	du	osäker	på	
din	sexualitet	eller	könsidentitet?

•	Lever	du	i	en	familj	som		
kontrollerar	eller	hotar	dig?

Vi är till för dig som är ung 
hbt-person och utsatt för 

kontroll, hot eller våld från din 
familj eller släkt. På vår sida kan 
du chatta med personer som har 
lång erfarenhet av hbt och heder. 
Vi finns här för att lyssna på dig.

www.hbtheder.se

RFSL Ungdom och ALMAeuropa

Bunun yanı sıra web sitesi güvenli evler ve namusa dayalı şiddet ve lgbt ile aktif şekilde çalışan 
başka kuruluşlar hakkında bilgi sunmaktadır. Web sitesi genel anlamda kadınlara yönelik sığınma 
evlerini tavsiye etmemektedir, çünkü bunların hepsi lgbt gençliğine yardım sunmamaktadır, çoğu 
erkekler veya çiftlere açık değildir. Proje ekibi sadece kendi görüşlerinde gençleri cinsiyetleri, cinsel 
kimlikleri veya cinsel yönelimleri ne olursa olsun gerektiği gibi destekleyen kuruluşları önermekte-
dir; bu onların alametifarikasıdır.  
Tanıtım için web sitesi lgbt gençliğini hedef alan başka web sitelerinde ve namusa dayalı şiddetle 
mücadele eden kuruluşlarda tanıtımı yapılmıştır. İsveç’teki ortaokullara, gençlik kulüplerine, 
gençlik sağlık merkezlerine ve okul danışmanlarının hepsine bilgi materyali gönderilmiştir.

Rehberler
Rehberler ekibi, iki günlük bir kurs ve dahili değerlendirmeler için yılda üç kere bir araya gelmektedir. 
Uzman bir psikolog projeye gözetici olarak bağlıdır ve grup süreçleri üzerine çalışmak için ekip kurs-
larına da katılmaktadır. Yıl boyunca proje yöneticisi ve gözeticiye e-posta veya telefonla danışılabilir. 
Proje yöneticisi sohbet odasında veya e-postayla yazılanların hepsine ulaşabilir, bu da kendisinin 
web sitesi aracılığıyla yapılan tüm çalışmalar için nihai sorumlu olduğu anlamına gelmektedir. 
Bunun yanı sıra yönetici rehberlerin kursları ve gözetimleri, değerlendirmeler vs için de sorumludur.
Rehberler, sosyal hizmetler, polis ve sığınma evleri gibi kuruluşların çalışma yöntemleri, internet 
aracılığıyla nasıl çalışılması gerektiği, kişisel deneyimlerini gençlerininkiyle nasıl ayırt edilmesi 
gerektiği, gençler için faydalı stratejiler, risk değerlendirmesi ve lgbt, namusa dayalı şiddet ve zorla 
evlendirme konularında eğitilmiştir.
Rehberlerin hepsi çalışmaları için küçük ekonomik bir karşılama almaktadır, çalışmalarının büyük 
bir kısmı gönüllü olarak yapılmaktadır (yılda yaklaşık 1300 € almaktalar).

www.hbtheder.se web sitesi, namusa dayalı şiddete maruz kalan lgbt gençliğinin durumu üzerine 
yazılan ve 2011 yılında İsveç’te yayımlanan bir araştırma raporunu da içeren büyük bir projenin 
bir parçasıdır. Proje ayrıca bilincin arttırılması, uzmanlar için kurs programları, genel halka açık 
konferanslar, medya tanıtımı vb içermektedir. 
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Temel şartlar 
Mahremiyet ve gizlilik
Ziyaretçiler en içten hisleri ve sorunlarını paylaştıklarından web sitesinin yüksek emniyetli e-posta 
ve sohbet işlevlerinin olması çok önemlidir. Rehberler gizliliğe yönelik yasal ant içmediler, ancak 
hepsi gönüllü olarak yemin etmiş bulunmaktalar. Bu bilgilerin sadece ekip ve gözetici arasında 
paylaşıldığı anlamına gelmektedir. Bu web sayfasında açıkça belirtilmiştir.

Yeterli finansman
Yılda 6 gün kurs için yeterli finansman gereklidir: seyahat, barınma, yemek ve rehberler için ufak 
ekonomik karşılama. Buna ek olarak proje yöneticisi için eksiksiz finansman ve uzman bir gözetici 
tutmak için para lazım. Rehberler, geceleri ve hafta sonları sohbet odası açık olduğu sürece tuhaf 
saatlerde çalışmaya hazırlıklı olmalı.

Sonuçlar
Web sitesi 2011 yılı Ekim ayında lanse edilmiştir, şimdiye kadar her hafta yedi ziyaretçi yardım 
istemiştir. Çift tabu yüzünden hedef grubuna ulaşmak zor; onlara ulaşmanın yollarını bulmak 
çok çaba istemektedir. Bazı rehberler şu an hedef grubuna ulaşmanın yeni yollarıyla denemeler 
yapmaktadır.
Hedef grubunun tepkileri olumlu; birçok genç gerçekten gidecek bir yer arıyor ya da sadece 
birinin kendisi için hazır durumda olduğunu bilmekten memnun. Rehberler değişim sürecini 
başlatmakta yardımcı olabilir. Hızlıca cevap vermesi ve sohbet esnasında hem sıcakkanlı hem de 
uzman olması gerekmektedir. Bu hüneri geliştirmek biraz zaman alır.

Materyal 
Namusa dayalı şiddette mağdur olan lgbt gençliği hakkında (İsveççe) bir rapor, farklı boyutlarda 
posterler ve kartlar. Tüm bu ürünler ALMAeuropa kuruluşundan ücretsiz olarak sipariş edilebilir. 
Web sitesi ve işlevleri kolaylıkla devredilebilir, öneriler her ülkeye ve kanuni rejimine uyması için 
uyarlanması gerekir. 

İrtibat bilgileri 
ALMAeuropa, 
Östermalmsgatan 6 
114 26 Stockholm, İsveç, 
cecilia@almaeuropa.org, 
www.almaeuropa.org 
www.hbtheder.se
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‘Haklarını bil’ 
Faslı ve Türk kadın, erkek ve gençlere  
yönelik hak ve terke ilişkin umumi 
bilgilendirme kampanyası

Hollanda, Fas veya Türk hukuk sistemine karışan göçmen kadınlar genelde aile hukuku ve ikamet 
kanununa ilişkin karmaşık hukuki konular ve süreçlerle yüzleşmektedir. Her yıl onlarca kadın, çocuk 
ve genç Fas, Türkiye veya (ebeveynlerinin anavatanı olan) başka ülkelerde tatil veya aile ziyaretleri 
esnasında terk edilmektedir. Çoğu zaman ailevi/evlilik ve/veya çocuk yetiştirmeye ilişkin sorunla-
rıyla uğraşmaktalar veya ayarlanmış evlilik veya zorla evlendirme geçmişi vardır. Terk edilme kendi 
başına travmatik bir olaydır ve istismar ve şiddet türü olarak görülmesi gerekir.
‘Mudawwanah’ adlı ulusal çalışan grup, göçmen kadınları haklarına ilişkin eğitip bilgilendirmek 
ve onları güçlendirmek ve böylelikle sorunları önlemek için “Haklarını bil” projesini başlatmıştır. 
Proje ayrıca kuruluş ve örgütsel programlarda bilgiyi arttırmak ve ekspertiz ağı ve işbirliği kurmayı 
amaçlamaktadır. Son olarak ‘Mudawwanah’ göçmen kadın, çocuk ve gençlerin hukuki statülerini 
düzeltmeyi hedeflemektedir.

Hedef grup
Birincil hedef grup: Faslı ve Türk göçmen kadınlar ve gençler (ve erkekler). Başka uyruklar için 
faaliyetler geliştirilmektedir. 
İkincil olarak: Sağlık bakımı, refah, bakım ve hukuki hizmetlerde aktif uzman ve gönüllüler.
Üçüncül olarak: ulusal ve uluslararası seviyede politika belirleyici kişiler ve siyasetçiler.

Yaklaşım
Proje aşağıdakileri içeren eksiksiz bir yaklaşıma bağlıdır:
•	 Arap/Berber ve Türk/Kürt asıllı bilgilendirme görevlileri için kurs. Ülkenin beş bölgesinden 

yaklaşık 100 kadın ve erkek göçmenlere yönelik toplantılarda konuşmak için eğitilmiştir. 
Afgan, Somali, Irak, İran, Mısır vb gibi başka uyruklara yönelik kurs programları için çalışmalar 
başlatılmıştır.

•	 Yerel bir düzeyde göçmen için bilgilendirme toplantıları; mahalleler, okullar, cemiyet 
evlerinde ve kuruluşlarda. Toplantılar yerel veya bölgesel partnerler tarafından düzenlenip, 
bilgilendirme görevlileri tarafından yönetilmektedir. 

•	 Terk edilmiş kadınlar için, ilk telefondan Hollanda’ya geri dönüşe kadar destek sunmanın yanı 
sıra, bakım ve sığınma evi ayarlayan ve Hollanda Göçmenlerin Geri Dönmesine dair Destek 
Grubu (Dutch Support group Returning Emigrants SSR) ile sıkı işbirliği yapan bir destek 
noktası ve telefon hattı.
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•	 Sosyal yardım görevlileri ve hukukçular gibi uzmanlar için ulusal bir konferans şeklinde 
bölgesel çalışan konferanslara bağlı olarak bilgilendirme toplantıları. İşbirliğini kuvvetlen-
dirmek ve (toplu) bakım ve desteği en iyi hale getirmek için de tespit, sevk ve destek hakkında 
bilgi, öneriler ve danışmanlık.  

•	 Hollanda çapında kuruluşların faaliyetlerinin devamlılığını garantilemek için önemli zincir 
partnerleri ile işbirliği sözleşmeleri.  Ana odak tespit, sevk ve destek olmak üzere uzman 
hukukçular ve sosyal yardım görevlilerinden oluşan bir ağ kurmak.

•	 İnsan hakları ve göçmenlerin hukuki statüsüne ilişkin politikayı düzeltmek için politika 
belirleyici kişiler ve siyasetçiler arasında kulisçilik. 

•	 Hollanda ve Faslı uzmanlar, siyasetçiler, politika belirleyici kişiler ve ilgili enstitü ile kadın 
kuruluşlarıyla Fas ve Hollanda’da çalışma grupları. Mudawannah adlı çalışma grubu Dutch 
Support group Returning Emigrants (SSR) adlı kuruluş ile güçlerini birleştirmektedir. Son 
olarak belirtilen kuruluş başka ülkelerle olan ağ ve işbirliklerinin genişletilmesi ve güçlendiril-
mesi üzerine çalışmaktadır. 

Temel şartlar 
Katılan göçmen kuruluşları arasında birlik ve beraberlik ve karşılıklı destek son derece önemlidir, 
buna her kuruluşta halk kuruluşları tarafından desteklenen ve bunları temsil eden en azından 
‘başı çeken bir kişi” dahildir. Bir (yerel veya bölgesel) kuruluş en azından yerel faaliyetleri, seyahat 
giderleri ve bilgilendirme görevlileri için ufak bir ödül ile kurslarının devamının (bir kısmı) 
karşılayabilmek için fon için başvurmalı.
Yıl boyunca değişim grupları, uzmanlar toplantıları ve seminerleri, bilgilendirme görevlileri, 
uzmanlar ve katılan kuruluşlarla aynı hizada gitmeye devam etmek için proje ekibi için önemlidir. 
Partnerlerin hepsiyle yerel, bölgesel ve ulusal seviyede bağlı olma ve işbirliği yapma hedeflenen 
amaçlara ulaşmak için ön şartlardır. Düzenli bir yaklaşım ve geniş destekçi siyasi ve bakanlık temel 
geliştirmek son derece önemlidir. 
Projenin içeriği ve lojistiğini gözetlemek için proje ekibinin merkezi bir koordinasyon noktası olmalı.
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Sonuçlar
Bilgilendirme toplantılarına katılan göçmen kadınlar ve erkekler hakları hakkında daha bilinçlenip, 
sonunda kendilerini daha güçlü hissettiler. Sosyal çevrenin etkisi, iletişim bozukluğu, geleneksel 
kalıplar ve iki kültür arasında çocuk yetiştirme gibi hususlar tartışılmıştır. Kişisel deneyimler 
paylaşılmış olup, prosedürler, başvurular, kanunlar, evlilik sorunları, eş seçimi, çocuklar ve boşanma 
hakkında bir sürü soru oluşmuştur. Başka konular uyruk, çift vatandaşlık, kadınlar ve çocukların terk 
edilmesi, vatandaşlığa kabul edilme, ikamet hakkı ve (geri dönüş veya) göçtü. Eğitim ve tartışmalar 
kadınları güçlendirip, bağımsız olmalarını ve kendi haklarını ve çocuklarının haklarını istemelerini 
sağlar.

Politika belirleyici kişiler, uzmanlar ve gönüllülere yönelik çalışma konferansları olumlu karşılanıp, 
içeriği katılımcılara farklı durumlarda daha iyi öngörüş, etkin tespit ve sevk ve pratik destek 
sağlamıştır. Tartışma, bir şeyler öğrenme, değişim ve son gelişmeler hakkında bilgilendirme ile 
alandaki uzmanlarla tanışma olanağı sunmaktadır.
Bugünlerde terk etme düzenli şekilde siyasi gündeme çıkıp, ciddi bir şiddet şekli olarak kayıtlı 
ve bu şekilde tavır alınmaktadır. Artık kadınların tümü gerekli hukuki süreçlerle uğraşmaları için 
Hollanda’ya dönme hakları var. Son olarak terki önlemek için önleyici tedbirler daha çok vurgulan-
maktadır. Ayrıca Hollanda ve Fas’ta edinilen ekspertiz başka ülkelere devredebilinmesi de önemli.
  
Materyal
•	 Türk ve Arap hedef grubu ve bakım görevlileri için aile ve yabancılar hukuku ve terk hakkında 

iki dilli broşürler:
•	 ‘Türk Medeni Kanunu’ ‘Mudawwanah – Marokkaans familierecht’ (Fas aile hukuku) Türk ve 

Hollanda aile hukuku, göç hukuku ve terk hakkında.
•	 ‘Achtergebleven of achtergelaten?’ (Arkada mı kaldınız terk mi edildiniz? Hollandaca dilinde)

•	 Fas, Türkiye ve Hollanda için öneriler ve adresler bulunan üç dilde (acil) kitapçık. 
•	 Kurslarda, bilgilendirme toplantılarında kullanmak ve konular hakkında tartışma yaratmak için 

Arapça ve Türkçe dillerinde iki dilli eğitici filmler. 

İrtibat bilgileri
Ulusal çalışma grubu Mudawwanah – mudawwanah@upcmail.nl
Latifa Lazaar –Kezban Vakfı – llazaar@stichtingkezban.nl -  +316-22418085
Joke Verkuijlen –Steun Remigranten Vakfı– jokeverkuijlen@chello.nl –  +316-44614237
www.steunremigranten.nl  ve  www.st-kezban.nl
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Bölüm 3. 

Örnek 
uygulamaların 
başarı faktörleri 
“Namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve/veya terk ile mücadeleye ilişkin çalışmalarınızın 
başarılı olmasını hangi faktörler sağlamaktadır?” Bu Uçan Ekip proje partnerlerinin Türkiye, 
Kıbrıs, Almanya, İsveç ve Hollanda’da birçok farklı halk kuruluşu ve sivil toplum kuruluş-
larıyla cevapladığı sorudur. Bu ülkelerde sosyal ve siyasi bağlam arasında farklar olmasına 
rağmen cevaplar oldukça benzerdi. Bu bölüm sivil toplum kuruluşları ve halk kuruluşlarının 
çalışmalarına başarılı olmaları için gerekli koşulların tanımıyla başlamaktadır. Ardından 
namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve/veya terk ile mücadeleye ilişkin örnek uygula-
maların başarı faktörlerinin araştırması ve bu koşulların nasıl yaratılacağının açıklaması 
mevcuttur8. 

3.1. Başarı için koşullar 

Söyleşi yapılan sivil toplum kuruluşları ve halk kuruluşları, projelerinin devamlılığı ve 
finansal güvenliliği, sorunları tespit etmek için geniş hassas ilgili taraflar, uzman ve ulaşılır 
yardımlı bir yardım sistemi ve çalışmaları desteklemek için hukuki bir çerçeveyi dikkate 
alarak aşağıdaki harici koşulların memnuniyetle çalışmalarını sağladığını belirttiler. 

8   Feragat: ALMAeuropa bu bölümde belirtilen görüşlerin hepsini paylaşmamaktadır. 



 29   

1. Devamlılık ve finansal güven 
Sivil toplum kuruluşları ve halk kuruluşları başarılı olmak için finansal açıdan sabit olmalı. 
Kuruluşlar için en büyük zorluk (ve hayal kırıklığı) programlarını gerçekleştirmek için 
yeterince para olmamasıdır. Güvenli finansal bir temel, yeterince fon bulabilmek için daha 
az zaman ve enerji harcamak demektir.

2. Hassas ilgili taraflar
Bu alanda başarılı çalışmaların ana faktörü tüm önemli ilgili tarafların namusa dayalı şiddet, 
zorla evlendirme ve/veya terk mekanizmalarının var oluşuna karşı hassas olmalarıdır. Ek 
olarak hedef grup uygun kültürlerarası yetkinliklere sahip olmalı. Kültürlerarası çalışma açık 
kültür, hassas tavır ve farklı sosyal kültürel asıllı kişilerle norm ve değerler ve başka konu-
larda iletişim kurma kabiliyeti demektir. Bu görevlilerin ayrıca kendi normları, değerleri ve 
önyargılarına yönelik bilinçli olmaları gerektiği anlamına gelir. 
Öğretmenler, gençlik  acenta görevlileri ve risk gruplarıyla ilgilenen başka uzmanlar (olası) 
mağdurları tespit etme ve müdahale etme veya gerçek tehlike oluşmadan potansiyel desteğe 
sevk etme durumunda olmalı. Örneğin öğretmenler bu konuya hassas olmadığı durumda, 
önceden öğrencilere danışmadan anne babalarıyla konuşarak öğrencileri tehlikeye sokabilir. 
Aynı zamanda eğitilmemiş öğretmenlerin anne babalara karşı iyi niyetle doğrudan müda-
hale etmeleri, tamamen tersini, yani öğrenci için olumsuz etki yaratabilir.
Kısaca, eğitilmiş uzmanlar kapsamlı ve bütünleştirilmiş bir ağda güçlerini birleştirmelidir. 
Kültürlerarası yetkinliklere ilişkin eğitim sunulmalı ve bilgilerini daha da üst seviyeye 
getirip, bu şiddet türünü anlamalılar.   

3. Uzman ve ulaşılır yardım sistemi 
Uzman ve ulaşılır bir yardım sisteminin varlığı, namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve/
veya terk ile mücadelede başarı faktörlerinin bir diğeridir. 

•	 Ulusal çapta uzman yardım hakkında bilgi bir başarı faktörüdür. Etkilenen grupları 
destek imkanları hakkında etraflıca bilgilendirmek çok önemlidir.

•	 Destek sistemi (olası) mağdurlar için ulaşılır ve donatılmış olmalı. Gerekli kuruluşlar 
‘yardım zinciri’ oluşturmalı ve farklı hizmetlerin tümünü sunmalıdır (polis, kriz 
merkezleri, sığınma evleri, sosyal yardım hizmetleri, gençlik acentaları, hukuki yardım 
vs.). Farklı roller, görevler ve sorumluluklar sırasıyla ilgili taraflar için tamamen açık ve 
net olmalı. Şeffaflık, anlamı açık sözleşmeler ve her rol ve görev için saygı son derece 
önemlidir. 

•	 Sığınma evlerinin gizli adresleri olmalı, çünkü bu olası mağdurların güvenliğini 
garantiler. Sadece namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve terk edilmiş mağdurlarla 
çalışan uzman sığınma evleri, bu yüksek riskli hedef grubun özel sorunlarıyla uğraşmak 
için özel ekspertize sahip olduklarından çok başarılıdır.  
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4. Hukuki çerçeve 
Namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve/veya terke karşı koruma ve bunların önlenme-
sinin başarılı olması için hukuki çerçeve mağdurların ihtiyaçları ve durumlarına yönelik 
hassas olmalıdır. 
 
•	 Namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve terk ile mücadele hakkında ulusal bir hükümet 

politikası bir başarı faktörüdür, çünkü (potansiyel) faillere bu şiddetin kabul edilmez 
olduğunu göstermektedir. Bu konulara ilişkin kanunlar ve bunun dışında alandaki halk 
kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları (olası) mağdurları koruyabilir. 

•	 Mağdurlara yönelik bakım ve namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve/veya terke karşı 
korunma dikkate alınarak psikolojik şiddetin (uzun vadeli) zararlı etkilerinin hukuki 
seviyede tanınması bir başarı faktörüdür. 

•	 Ebeveynlerin bakıcı olarak haklarının hukuki açıdan korunması çoğu zaman çocukla-
rına karşı şiddetin korunmasıyla çatışmaktadır. Gençlik acentaları ve aile mahkemeleri 
etkilenen ailelerde potansiyel kötüleşmeyi görüp, bir aile kavgasına erken bir safhada 
müdahale etmek bir başarı faktörüdür. 

•	 Kendilerini aileleri tarafından tehdit edilmiş hisseden kız çocukları ve kadınlarla çalışan 
sığınma evleri çalışmalarının bir başarı faktörü olarak tehlike seviyesini belirlemek için 
belirli yöntemler bildirmiştirler. Kamusal makamlar acil durumlarda hızlı davranıp, 
sorumluluklarını aldıkları zaman yardım genelde başarılıdır.

•	 Mağdurlar (kendi güvenlikleri için) gizli ve anonim şekilde yaşamak için ailelerini terk 
ettikleri durumda, çoğu zaman mağdurun kişisel bilgilerini ailelerinden saklamakta 
başarısız olan bürokratik kamu kurumlarıyla baş etmeleri gerekmektedir. Etkin destek 
ve koruma için daha tetik ve dikkatli kamu kurumları bir başarı faktörüdür. 

3.2. Örnek uygulamaların başarı faktörleri

Aşağıdaki başarı faktörleri halk kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının namusa dayalı 
şiddet, zorla evlendirme ve/veya terk ile mücadele alanındaki projelerinde tespit edilmiştir. 
Ayrıca Uçan Ekip projesinin beş ülkeden çeşitli kuruluşlarla yapmış olduğu söyleşilerden de 
bilgi edinilmiştir.

Tespit edilen başarı faktörleri: 
1. Aşağıdan yukarıya stratejiler
2. Toplumsal cinsiyet ve insan hakları perspektifi
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3. Güven oluşturma ve hassasiyet 
4. Uzmanlık ve kültürlerarası yetkinlik 
5. Strateji ve Yöntemlerin Seçimi
6. İşbirliği 
7. Devamlılık ve sürdürebilirlik

1. Aşağıdan Yukarıya stratejiler
Aslında namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve terk gibi sorunları olan topluluklardan 
gelen lezbiyen, gey, biseksüel ve transcinseller dahil olmak üzere doğrudan katılım ve 
bağlantı kullanan kuruluşların hedef gruplarına ulaşıp, hitap etme şansları daha büyük. 
Ancak bu yukarıdan aşağıya yaklaşım hiç başarılı olmadığı anlamına gelmemektedir. Yerel 
veya ulusal hükümetler tarafından başlatılan faaliyetler çok başarılı olabilir. Etkilenen 
topluluklarla alakalı olup, çalışmayı başaran uzmanlar daha fazlasına ulaşabilir.
Uzman enstitüler veya sivil toplum kuruluşları örneğin bazı topluluklarla yakından görüşen 
ve onlar tarafından saygı gören halk kuruluşlarıyla işbirliği yapmalıdır. Bu kuruluşlar hedef 
gruplarına nasıl ulaşılacağını, ilgileri nasıl çekileceğini ve katılımları nasıl sağlanılacağını 
bilir. Bunun dışında etkilenen gruplarla olan yakın ilişkilerinden dolayı aracılık yapabilip, 
grubun ihtiyaçlarını toplum içinde ve uzman ve politika belirleyen kişilere açıklayabilir. 
Gizli bilgileri ve pratikteki deneyimlerinden dolayı halk kuruluşları önemli sorunları tespit 
edip, yeni strateji ve fikirler geliştirebilmektedir. Etkilenen topluluklar ve halk kuruluşla-
rının alakası ve bağlılığı ayrıca proje sonuçlarının sürdürebilirliği için de önemlidir. Proje 
sonlandırıldıktan sonra da namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve terk ile mücadele ve 
bunları önlemek için daha çok eylemi teşvik etmektedir. 

Başarıya nasıl ulaşılır?
•	 Sürecin şeffaf olmasını ve proje amacı ile katılımcıların rollerine ilişkin karşılıklı anlayış 

ve anlaşma olmasını sağlayın. Ayrıca proje öncesinde ve tüm proje boyunca karşılıklı 
güven de olmalıdır.

•	 (İstenilen) katılımcıların soruları, deneyimleri ve ihtiyaçlarına odaklanın. Onlar için 
değil, onlarla birlikte çalışmayı sağlayın. “Hedef grup” kavramı yerine “katılımcı” veya 
“ortak” kavramlarını kullanın. 

•	 Kendinizi katılımcılarla aynı seviyeye koyup, bir şekilde hepimizin benzer sorunları 
olduğunun farkına varın. Birbirinizden dersler alın, kendinizi katılımcıların üstüne 
koymayın. Tek yönlü trafikten kaçının ve genel olarak bilinci arttırmayı hedefleyin.

•	 Açık konuşup, sabırlı olun. İlgili kişileri kendileri için konuşmasını sağlayın, hikayelerini 
tanıyıp, değerini bilin ve saygı duyun ve onları dikkatlice dinleyin.

•	 Açık tartışmaların olduğunu ve herkesin eşit muamele gördüğü bir ortam yaratın. 
Katılımcıları yok sayarak göçmen topluluklar hakkında konuşmayın, onları etkileyebile-
cek sorunlar hakkında konuşmak veya tartışmak için onları davet edin.

•	 Dış nitelemelerden kaçının. Niteleme ve atfetmelerin sıkça ve genelleme olarak 
kullanılması hedef grubuna karşı ayrımcılık yapıyor etkisi bırakabilir ve konuşma 
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isteğini azaltabilir.
•	 Projenin her safhasına bir halk kuruluşu dahil edin: inisiyatif, geliştirme, uygulama ve 

değerlendirme. Bu karar vermede, öncelikleri belirlemede ve performansın değerlendir-
mesinde halk katılımı demektir.

•	 Halk kuruluşları dahil olmak üzere tüm proje ekibi üyelerinin arasındaki ortaklığın 
eşitliğe dayanmasını sağlayın; yukarıdan aşağıya bir yaklaşımdan uzan durun. Birbiri-
nize karşı saygı ve eşitliğe dayanan açık bir iletişim kurun.

•	 En iyi sonuçlara ulaşmak için esnek olun. Programın gidişatı ve içeriğini katılımcıların 
belirlediğini unutmayın. 

2. Toplumsal cinsiyet ve insan hakları perspektifi 
Bir projenin başarılı olması için projenin yöneldiği sorunun açıklanması ve analiz edilmesi 
önemlidir. Açıklama sorunun, kaynağının, varlığının ve olası bir çözümün açık bir tanımını 
içermelidir. Proje ekibi ve partnerleri bu tanımı kabul etmeliler. 
Namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve terkin başarılı müdahalesi cinsiyet perspektifine 
dayalıdır. Şiddetin kaynağı olarak ataerkil sisteme dayalı cinsiyet eşitsizliğine odaklanarak 
proje ekibi, Batı Avrupa ülkelerinde bu şiddet türünün sadece göçmen topluluklarda var 
olduğunu ima etme gibi damgalama riskinden kaçınmış oluyor. 
Bu durum ayrıca ‘hedef ’ grubunu veya katılımcı grubunu cinsiyet, yaş ve cinsel yönelim 
terimleriyle ayırmaya olanak sunar. Bu şekilde her alt grubun ihtiyaçları ve ilgileri dikkatlice 
tespit edilip, farklı yaklaşımlar geliştirilebilir. Yöntem ve materyaller tek veya çok etnikli 
grup, kültürel veya dini homojen bir grup, erkek, kadın, genç grubu veya karışık bir grup 
olmak üzere farklı katılımcılara uyarlanabilir.  Sorun analizi aynı zamanda grup baskısının 
bireye yaptığı etkiye odaklanmak demektir. Toplumun gücü zarar veren geleneksel uygu-
lamaların varlığı ve devamını etkiler. Şiddete karşı verilen mücadelede insan haklarına 
odaklanmak kültürel ve dini adetler ve mazeretler hakkındaki çoğu zaman tehlikeli 
tartışmanın üzerindeki yükü azaltabilir.     

Başarıya nasıl ulaşılır?
•	 Namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve/veya terkin, cinsiyet eşitsizliğindeki kay-

nağının, ataerkil sistemin ve grup baskısının açıklaması ve analizini de içermek üzere 
sorunun çerçevesini açıklayın. Çerçeve ayrıca sorunun bağlamını ve varlığının yanı sıra 
konuların açık bir tanımını içermeli.

•	 Sonuçları proje ekibi, halk kuruluşları ve olası partner kuruluşlarla tartışıp, hedeflerinizi 
tanımlayın.

•	 Proje ekibiyle birlikte en önemli amaçlarını tanımlayın: öncelikle (potansiyel) mağ-
durların güçlenmesi ve kurtuluşu, haklarına ilişkin bilinçlerini arttırma. İkincil olarak 
kadın ve erkek, kız ve erkek çocuk, lezbiyen, gey, biseksüel ve transcinsellere karşı duruş 
ve davranışın değişmesi. Son olarak da bireyin gruba karşı güçlenmesi. Amaçlar mikro 
(aile), mesa (topluluk) ve makro (toplum) seviyeye uyarlanır.

•	 Bu her kuruluşun tüm seviyelerdeki her hedef grupla çalışması gerektiği anlamına 
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gelmez. Var olan insan ve finansal kaynaklarına bağlı olarak her kuruluş bir seçim yapıp, 
bunu grubuna gerekçelendirebilmeli. 

•	 Belirli ek amaçları açıkça tanımlayın: Her faaliyetle neye ulaşmak istiyoruz? Başarıyı 
ölçmek için hangi göstergeleri kullanacağız?

•	 Her iki cinsiyet için, farklı yaş grupları için faaliyetler ve aynı zamanda cinsiyetler ve  
yaş grupları arasında değişimler ve diyalog düzenleyin. Projenin başına yöntemlerinize 
karar verin.

3. Güven oluşturma ve hassasiyet 
Girişin yanı sıra, özellikle bilinci arttırma ve eğitici programlarda bir projenin başarısı hedef 
grubunu duygusal anlamda ulaşıp ulaşmadığına bağlıdır. “Hassasiyet” ve “güven oluşturma” 
anahtar kelimelerdir. Bir projenin amacı namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve terke 
karşı etkin tedbirler uyarlamaksa, ekip hiçbir zaman bu konuların tabu konular olduğunu 
unutmamalı, özellikle de etkilenmiş gruplarda. Bilinci arttırma ve bilgilendirme faaliyetle-
rinde programda kullanılan konseptler katılımcıların deneyimleriyle uyuşmalı, aksi takdirde 
katılmazlar. Örneğin bir sivil toplum kuruluşu genç öğrencilerle zorla evlendirme hakkında 
bir seminer yapmak istediğinde, bu konuların tabu olabileceği ve damgalanma korkusunu 
uyandırabileceği dikkate alınmalı.
Bunun dışında özellikle kız çocukları için bazı şeyleri ortalıkta sesli olarak söylemesi 
gerçekten tehlikeli olabilir. Proje ekipleri daima katılımcıların konuşması için güvenli bir 
ortam yaratmalıdır. 
Bazen konulara doğrudan yönelmemek, bunun yerine dolaylı kelimeler kullanmak daha 
iyidir, örneğin ‘namusa dayalı şiddet’ yerine ‘aile durumları’ gibi. Son olarak ana soru daima 
şudur: Kastettiğimiz şiddet sorunu katılımcılar tarafından ne derecede tanındı ve/ veya 
kabul edildi? 

Başarıya nasıl ulaşılır?
•	 Belli bir güven seviyesine ulaşmak için katılımcılarınıza saygıyla ve takdirle davranın. 

Proje ekibinin anahtar kelimeleri “hassasiyet”, “güven oluşturma” ve “güvenç” olmalı.
•	 Katılımcının eksiksiz şekilde tartışmaya katılmasını önleyen potansiyel tabu ve 

korkuların olduğunu dikkate alın. İnsanlar damgalanmaktan korkabilir.
•	 Katılımcılarınızın dilini kullanın. Onlar ‘namusa dayalı şiddet’ kavramını çok nadir 

kullanırlar. Onlar için aile içi şiddet ile namusa dayalı şiddet arasında belirgin bir fark 
yoktur. Bilgilendirme toplantınızın başlığında “Namusa dayalı şiddet” yerine “Aile içi 
şiddet” kullanmayı tercih edebilirsiniz.

•	 Gerektiğinde alternatif kavramlar kullanmak eşiği düşürebilir. “Zorla evlendirme” yerine 
“Anne, kız ve eş” kullanın ve “Cinsellik” hakkında bir seminer yerine “Sağlık eğitimi” 
veya ergenler için “Hayatımı nasıl yaşamak istiyorum” toplantısını sunun. Sonradan 
oturum esnasında namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve/veya terk konularına 
yönelebilirsiniz.

•	 Katılımcıların olası tehlikeli hukuki durumlarını göz önünde tutun. Hukuku oturum 
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durumları hakkında soru sormayın, bu korku ve güvensizlik yaratabilir. Bu bağlamda 
çoğu zaman kamu kurumlarının resmi kağıtları olmayan bir grup için bilgilendirme 
faaliyetleri düzenlemesi etkin değildir. Bu grubun resmi makamlara olan güveni azdır.

•	 Katılımcılarınıza boş sözler vermeyin, sorun ve çözümleri hakkında gerçekçi olun. 
İnsanların günlük sorunları için uygun çözümlere ve sorularına cevap ihtiyacı var.

4. Strateji ve Yöntemler 
Önemli başarı faktörleri katılımcılara ulaşmak ve onları dahil etmek, bir projeyi sunmak 
ve hedeflere ulaşmak için kullanılan strateji, yöntem ve materyallerdir. Bir proje içerisinde 
farklı strateji ve yöntemler kullanmak ve bir yöntem veya bir strateji gerekli etkiyi yaratma-
dığında bunu değiştirmeye açık olmak önerilir. Bazen katılımcılar olanaklarında sınırlıdırlar. 
Örneğin bazı kız çocukları ve kadınlar tek başlarına dışarı çıkamadıkları veya özel telefon 
görüşmeleri yapmaları yasak olduğu için sığınma evine veya başka bir destek acentasına 
gelme durumunda değiller. Bu kız çocukları ve kadınlar için sığınma evi anonim online 
danışmanlık düzenleyebilir.

Ayrıca farklı hedef grupların farklı ihtiyaçları ve istekleri vardır. Uzmanlar gençlere nazaran 
zorla evlendirme konusunda farklı bilgilendirme materyallerine ihtiyacı var. Mizanpaj, 
dil (resmi, gayri resmi, anavatanın veya ikamet ülkenin dili) daima farklı katılımcıların 
ihtiyaçlarına uyarlanmış olmalıdır.   

Başarıya nasıl ulaşılır?
•	 (Davetiye, bilgilendirme broşürleri gibi ) yazılı materyallerin üretiminde ve dağıtımında 

daima hedeflenen grubu dikkate alın. Onların dilini konuşmayı hedefleyin.
•	 Tartışmalar, seminerler, film, dizi, geziler, resim, müzik veya tiyatro gibi sanat gibi çoklu 

disiplinler ve yöntemler kullanın. Dilinize dikkat edin.
•	 (Potansiyel) faillerle yapılan çalışmalar için özlü bilinci arttırmak için biyografik 

çalışmalar kullanın.
•	 Katılımcıları eleştirici olmaları için teşvik edin ve meydan okuyun. Eleştirisel düşün-

meyi ve açık tartışmayı teşvik edin. Asla “parmakla göstermeyin”; katılımcılara neyin 
doğru ve neyin yanlış olduğunu anlatmayın. Bunun yerine birbirinizi suçlamadan veya 
utandırmadan açık bir tartışma yaratın.

•	 Bilgilendirme toplantıları düzenlendiğinizde yerel sığınma evi, polisi ve psikolojik 
hizmetleri bilgilendirin, böylece olası sevklere hazırlıklı olurlar.

•	 Uygulama süreci esnasında faaliyetlerinizi ve yöntemlerini düzenli bir şekilde (yeniden) 
değerlendirin. Neden bu yöntemi kullanıyoruz, katılımcılarımıza uyuyor mu, hedefleri-
mize ulaşmaya yardımcı oluyor mu, yoksa bir değişiklik mi gerekli?

5. Uzmanlık ve kültürlerarası yetkinlik 
Proje ekibi üyeleri namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve/veya terk konularında uzmansa 
bu bir başarı faktörüdür. Hem ödemeli hem de gönüllü görevliler bu sorunların varlığına ve 
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mekanizmasına hassas olmalıdır. Anlayışlı olmalarının yanı sıra bu konularla nasıl mücadele 
edileceğine, güvenli ve açık bir ortamda nasıl tartışılacağına dair yeterli deneyimleri olmalı. 
Uzmanlık bir şarttır (gönüllüler için de). Belirli kişisel bir angajman iyi olabilir. Angaje 
olmuş görevliler, şiddete ve buna bağlı baskı mekanizmalarına karşı mücadele hem kişisel 
angajman hem de uzmanlık istediğinden projenin başarısına katkıda bulunabilir. Her iki 
açı gerekli içeriklerdir. Ancak bir projede çok fazla kişisel angajman, uygunsuz kararlara 
ve görevliler arasında “tükenme” riskine yol açabilir. Diğer taraftan sadece uzman gibi 
davranma empati ve bağlanma eksikliğine yol açabilir. Bu tür çalışmalarda hiçbir duygu 
beslememek neredeyse imkansızdır. 

Danışmanlar, tavsiye verenler ve eğitimcileri görevlendirirken kuruluş bunların katılım-
cılarla aynı etnik kökenden olup olmalarını dikkatlice değerlendirmelidir. Her durumda 
eğitimcilerin ve danışmanların tarafsızlığı ve bağımsızlığı son derece önemlidir. 
En önemli gerekçe bir kişinin etnik kökeni değil, bilgi olmalıdır. Her gönüllü veya görevli 
kültürlerarası yetkinlikler konusunda eğitim almalıdır. 

Başarıya nasıl ulaşılır?
•	 Kültürlerarası ekipler oluşturmaya ve göçmen kökenli uzmanları da dahil etmeye çalışın. 

Dikkatlice proje üyelerini seçip, bunlara rehberlik yapın ve namusa dayalı şiddet, zorla 
evlendirme ve/veya terk konularıyla mücadele etmeyi öğretin. Bir grubu yönlendirmeye 
kimi göndereceğiniz kararını bilinçli verin, katılımcılarla aynı cinsiyet ve/veya etnik 
kökenden birisi mi olmalı, yoksa aksine olmamalı mı. Görevliler katılımcı grubuna 
uyum sağlamalı.

•	 Açık, kültüre hassasiyeti ve duruşu, farklı sosyal kültürel kökenli kişilerle iletişim, farklı 
norm ve değerler ve önyargılarla baş etme gibi konular hakkında eğitim vererek ve 
düzenli iş denetimi yaparak kültürlerarası yetkinlikler üzerine çalışın.

•	 Şahsen sorunu yaşamış olan, ancak bunun üstesinden gelip, bu sorunla yaşamayı öğren-
miş olan kişilerle işbirliği yapmayı düşünün. Bu “deneyim uzmanları” denilen kişiler 
benzer geçmişleri ve yaşadıkları sorunlarından dolayı katılımcılara hitap etmektedir. 
Katılımcılar kendi hikayelerini tanıyabilirler.

•	 Bu “deneyim uzmanlarına” genelde namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve terk 
konusunda kişisel deneyimi ve/veya bilgisi olmayan kamu kuruluşları veya uzmanların 
eğitiminde de bir rol verebilirsiniz. Ancak bu uzmanların ekipte eşit partner olmaları 
ve gerektiğinde diğer proje üyeleri tarafından destek almaları ve refakat edilmeleri 
önemlidir.

•	 “Deneyim uzmanlarıyla” birlikte çalışmanın bir risk oluşturabileceğini de göz önünde 
tutun. Bazı deneyim uzmanlarının şahsı deneyimlerinden ötürü konu hakkında dar bir 
görüşe sahip olmaya eğilimli olabildiğinden katılımcıların ihtiyaçlarının ne olduğuna 
dair uygun bağlantı kuramayabilir.

•	 Kuruluşunuzdaki görevlilere düzenli şekilde kalite kontrolü yapın. ‘Tükenme’ risklerini 
göz önünde bulundurun.   
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6. İşbirliği
Namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve terki önleme ve bunlarla mücadelede bütünleşti-
rilmiş ve kapsamlı bir yaklaşım bir başarı faktörüdür. Bilinci arttırma, müdahale ve destekten 
faillerin kovuşturulmasına kadar faaliyetlerin tümünde ilgili taraflar arasında işbirliği daha 
iyi sonuçlara yol açar. Halk kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları sosyal hizmetler, okullar, 
polis ve göç memurları dahil olmak üzere hukuki sistemden uzmanlarla ve politika belirleyici 
kişilerle işbirliği yapmaktadır. Bu işbirliği pozisyonlarını güçlendirip, konularını ön plana 
çıkarır ve çalışmaları için daha iyi strateji ve standartların gelişimini geliştirir.

İşbirliği yapan kurum ve politika belirleyici kişiler doğrudan etkilenmiş gruplarla çalışan 
halk kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının sorunlara ilişkin değerli bilgi ve algıya sahip 
olduklarının bilincinde olmaları ve tanımalarına dair teşvik edilmeliler. Halk kuruluşları ve 
sivil toplum kuruluşları çeşitli ilgili taraflara ve siyasetçilere ‘dahili’ bilgi ve pratiğe dayalı 
ekspertizi devredebilip, değişim yapabilirler. Etkilenen gruplarla olan yakın ilişkilerinden 
dolayı, aracılık yapabilir ve bu grupların ihtiyaçlarını politika belirleyici kişilere sevk edebilir. 
Ayrıca kontrolleri ve pratik bakış açılarından dolayı önemli sorunları tespit etme ve yeni 
strateji ve fikir geliştirme durumundalar.
Sadece yerel yerine ulusal ve Avrupa çapında ağlar şiddete karşı mücadelede bir başarı 
faktörüdür.

Başarıya nasıl ulaşılır?
•	 İşbirliklerinin başlangıcında partnerlerle aile içi şiddet, namusa dayalı şiddet, zorla 

evlendirme ve/veya terke ilişkin tanımlar konusunda uzlaşın.
•	 Fikir değiş tokuşu yapın, ancak her iki tarafta da önyargılar, yargılar ve korkular 

rehberiniz olmasın. Karşılıklı ve sabit bir ilişkinin birden çok kişi tarafından taşınmasını 
sağlayın.

•	 Partnerlerle görevler, roller ve sorumluluklar ile genel yöntem ve öncülükler konusunda 
(kağıt üzerinde) sözleşme yapın. Bu yanlış anlaşmaları önler.

•	 Namusa dayalı şiddet, zorla evlendirme ve terk hakkında bilgiyi çeşitli ilgili taraflar 
arasında yakın bir değişim halinde devredin ve kamu kuruluşlarına uzmanlar tarafından 
eğitim sunun.

•	 Sadece pratik seviyede değil, politika seviyesinde de işbirliği yapın. Hükümet kuruluşları 
ile sivil toplum kuruluşları arasında anlaşmalar (yerel, bölgesel ile ulusal ve Avrupa) 
şiddet ve baskı sorunlarıyla mücadelede en etkin olanıdır.

•	 Kurum ve finansmanlara karşı pozisyonunuzu güçlendirmek için arkadaş halk kuru-
luşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla güçlerinizi birleştirin. Geniş belgeleme ve örnek 
uygulamaların paylaşımı program ve yöntemlerinizin başarısını arttırabilir.  

7. Devamlılık ve sürdürebilirlik 
Başarılı programlar tekrarlanabilir veya farklı ve/veya sınır dışı çevrelerde, başka kuru-
luşlarda, başka gruplar veya katılımcılarla veya başka faydalı amaçlarda uygulanmak için 
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uyarlanabilir. Genelde bir proje sonlandırıldıktan sonra sonuçların başka uygulamaları için 
finansman olmaz. Devamlılık sadece parayla garantilenemez. Başarılı proje deneyimleri ve 
ekspertizleri en iyi katılımcılar tarafından dağıtılır; ağızdan ağza. 

Başarıya nasıl ulaşılır?
•	 Projenin ve yöntemlerinin, sorumluluğu ve değerlendirmesi dahil olmak üzere bir 

açıklamasını tanzim edin. Projenin sonunda yapılan değerlendirme ve gözetim yapıcı 
sorumluluğun yanı sıra başarılı bir yayım için son derece önemlidir.

•	 Projenin başından itibaren sürdürebilirlik yaratmak için dağıtım ve devamlılığa yönelik 
bir plan olmasını sağlayın.

•	 Ayrıca finansman olmadan proje deneyimleri ve ekspertizini uyarlamanın yollarını 
bulun. Örneğin katılımcılardan sonuçları yakınlarına veya yaşıt gruplarına anlatıp, 
bunlarla paylaşmalarını isteyin.  



38

Adres listesi:
ALMAeuropa
Östermalmsgatan 6 
114 26 Stockholm 
İsveç
cecilia@almaeuropa.org & eduardo@almaeuropa.org
www.almaeuropa.org

Mediterranean Institute of Gender Studies
46 Makedonitissas Avenue 
P.O.Box 24005 
Nicosia 1703 
Kıbrıs 
christina@medinstgenderstudies.org
www.medinstgenderstudies.org

Türkisch Deutscher Frauenverein e.V. 
Postfach 41 02 66
12112 Berlin 
Almanya 
info@papatya.org
www.papatya.org

Bağımsız Kadın Derneği
Mesudiye Mahallesi Cemalpaşa Caddesi No: 110/3 
Mersin 
Türkiye
mersin_bkd@hotmail.com

ALMAeuropa



 39   

Welsaen Foundation 
Jufferstraat 4
1508 GE  Zaandam
Hollanda
annelies.jansen@welsaen.nl
info@welsaen.nl
www.welsaen.nl

Kezban Foundation
Markenlaan 1
1355 BA Almere
Hollanda
info@stichtingkezban.nl
www.stichtingkezban.nl

MOVISIE
Catharijnesingel 47
P.O. Box 19129
3501 DC  Utrecht
Hollanda
P.Snelders@movisie.nl & H.Bakker@movisie.nl
info@movisie.nl
www.movisie.nl










