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SİVİL TOPLUM FORUMU RAPORU
8 Mayıs 2019, 15:00 – 18:00
AB Program Destek Ofisi, Lefkoşa
Sivil Alan’ın düzenlediği 14. Sivil Toplum Forumu, 16 STÖ’den 25 temsilcinin katılımıyla 8 Mayıs
2019 tarihinde Avrupa Birliği Program Destek Ofisi’nde gerçekleştirildi.
Avrupa Komisyonu’ndan Sivil Toplum Programı Müdürü Emilie Crozet’in kısa açılış konuşması ve
Sivil Toplum Forumu gündemini takdimi ile başlayan forum, aşağıda sunulan gündem maddelerinin
ele alınması ile devam etti. (Forum Gündemi için bkz. Ek 1)

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADINA KARŞI AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ
RAPORU’NUN İÇERİĞİ VE HAZIRLANMA SÜRECİ ÜZERİNE SUNUMLAR – KIBRIS
DİYALOG FORUMU’NUN SORUN LİSTESİ1 & YUVARLAK MASA TARTIŞMASI
KIBRIS DİYALOG FORUMU’NUN (CDF) RAPORUN HAZIRLANMA SÜRECİ HAKKINDA
BİLGİLENDİRME SUNUMU
Kıbrıs Diyalog Forumu (CDF) Sekreterliği yaklaşık 100 örgütten oluşmaktadır. Forum, insan hakları
gibi konuları tartışmak üzere farklı alanlarda çalışan örgütleri bir araya getirmektedir.
2018 yılında, CDF Sekreterliği, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bünyesindeki
CEDAW Komitesi’nin 70. oturumu için Oturum Öncesi Çalışma Grubu’na “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
ve Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Raporu’na İlişkin Sorun Listesi” sunmuştur. Rapor, hem Kıbrıs
Rum toplumuna (Bölüm A) hem de Kıbrıs Türk toplumuna (Bölüm B) ilişkin veriler içermekte ve
siyasi haklar, insan ticareti, eğitim, istihdam, sağlık, aile ve evlilik, kadına yönelik şiddet vb. konuları
ele almaktadır.
Forum sırasında, CDF raporun hazırlanma süreci hakkında bilgi verdi. Rapor, Kıbrıs’taki toplumsal
cinsiyet eşitliği durumu hakkında bilgi ve veri sağlayan 10’u Kıbrıslı Rum ve 9’u Kıbrıslı Türk olmak
üzere toplam 19 örgütün katkılarıyla hazırlandı. Bu örgütler; sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve
sendikalardan oluştu. Örgütlerin katılım süreci, sürenin kısıtlı olması nedeniyle zaman baskısı altında
yürütüldü – tüm katkıların hazırlanması ve toplanması için 15 günlük bir süre ayrıldı ve bu süreç
posta yoluyla yürütüldü. CDF tarafından üye örgütlere yanıtlamaları için bir soru listesi (Türkçe ve
Rumca’ya çevrilerek) gönderildi. STÖ’ler tarafından CDF’ye sunulan katkılar, belirli bir analize tabi
tutulmadan, birleştirilerek bir rapor haline getirilmek üzere Sekreterlik tarafından mevcut halleriyle
toplandı. Katılımcı bir süreç yürütülmesine rağmen, bazı önemli STÖ’ler raporun dışında kaldı. CDF,
her bir örgüt ile irtibat halinde kalarak sürecin takibini yapacak ve raporlama için ek destek sunacak
zamana sahip değildi.
RAPORUN İÇERİĞİ, HAZIRLANMA SÜRECİ, İZLENMESİ VE SAVUNUCULUĞUNUN YAPILMASI
VE GENEL ANLAMDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ SORUNLARI ÜZERİNE YUVARLAK
MASA TARTIŞMASI: GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
Mevcut rapor, bir gölge rapor olmaktan ziyade bir sorun listesidir ve nihai değildir. Ancak, ileride
hazırlanacak geliştirilmiş ve tamamlanmış bir gölge rapor için temel oluşturabilir.
Katılımcılar, raporu zenginleştirip geliştirerek tutarlı ve temsiliyeti yüksek bir gölge rapor haline
getirmenin yollarını ele alıp tartıştılar.
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İzleyiciler, gölge rapor hazırlanması için bir yol haritası çıkarmak gerektiğini ve bu yol haritasının
özellikle şu temel unsurları kapsayabileceğini ifade ettiler:
Rapora katılım sürecini nasıl iyileştirebiliriz?
Mevcut süreç, çok çeşitli örgütlerden oluşan bir grubun katılımına ve toplumsal cinsiyet eşitliği
alanına odaklanması şartı bulunmayan bu örgütlerin toplumsal cinsiyet meseleleri ile ilgili
farkındalıklarını arttırmalarına olanak vermektedir. Ancak, gölge rapor kesinlikle toplumsal cinsiyet
eşitliği alanında faaliyet gösteren STÖ’leri hedef almalıdır. Bu da demek oluyor ki raporu toplumsal
cinsiyet, kadın hakları ve LGBTI+ hakları alanında çalışan STÖ’ler yazmalıdır. KAYAD (Kadından
Yaşama Destek Derneği) gerektiği takdirde bilgi toplamak ve katılımlarını sağlamak amacıyla taban
örgütlerine ulaşma konusunda yardımcı olmaya hazırdır.
Rapora nasıl katkıda bulunabiliriz?
Bu doğrultuda, gölge raporda ele alınacak sorun listesinin tartışılması ve çeşitli konular üzerinde fikir
birliğinin sağlanması gereklidir. Bu itibarla, rapor, daha geniş bir STÖ grubuna yönelik bir
mutabakat zemini oluşturabilir. Örneğin, yakın dönemde 52 uluslararası kadın öğrencinin katılımıyla
gerçekleştirilen bir araştırma, bu öğrencilerin %75’inin tacize uğradığını gösterdi. Gölge rapora buna
benzer veriler de dâhil edilmelidir. Ayrıca, uluslararası öğrenciler de bu süreçte yer almalıdır. Süreç
kadın örgütlerinden oluşan bir platform tarafından yürütülebilir ve CDF, her iki toplumdan da katılım
ve katkı sağlanmasını temin etmek amacıyla teknik destek sunabilir.
Neye ihtiyacımız var?
Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki “parlamento” tarafından onaylanan birçok uluslararası sözleşme için
izleme süreci bulunmamaktadır. Hâlihazırdaki insan hakları sözleşmelerine yönelik olarak
(toplumsal cinsiyet ile ilgili olanlar dâhil olacak ancak bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde) kapasite
geliştirmeye ihtiyaç vardır: geliştirilecek haklar nelerdir, izleme süreci nedir, raporlama sürelerinin
bitiş tarihleri nelerdir, raporlama nasıl yapılır vb.
CDF; ilgili sözleşmeleri, bu sözleşmelere ilişkin raporlama dönemlerini vs. içerecek bir web sitesi
geliştirdi. Bu web sitesi yakında erişime açılacaktır.
Sivil Alan; STÖ’lerin bilgiye erişimini kolaylaştıracak ve atılacak sonraki adımları destekleyecek araç
ve imkânları (yardım masası, eğitim faaliyetleri, ayni destek, inceleme ziyaretleri vb.) sağlayabilir.
Bundan sonra ne yapacağız?
Her iki toplumdan ilgili paydaşları, aynı raporlama ve savunuculuk hedefi çerçevesinde bir araya
getirmek gerekmektedir.
Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karşı Mücadelede Uzmanlar Grubu’na (GREVIO)2 ve İnsan
Ticaretine Karşı Mücadelede Uzmanlar Grubu’na (GRETA)3 sunulacak raporların takvimleri, gölge
raporların daha kolektif, daha kapsamlı ve toplumlararası işbirliğine daha fazla dayalı bir şekilde
hazırlanması için bir fırsat olabilir.
Kıbrıs Diyalog Forumu’nun İnsan Hakları Komitesi, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarında çok
önemli bir sorun olan insan ticareti konusunda çalışma başlatmaya karar verdi. İlgili paydaşların
belirlenmesi ve insan ticaretine ilişkin meselelerin tartışılması amacıyla CDF tarafından bir toplantı
düzenlenecektir.
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Bu grup, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair İstanbul
Sözleşmesi’nin taraf devletler tarafından uygulanmasını izlemektedir.
3
Bu grup, İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin taraflarca uygulanması sürecinin
izlenmesinden sorumludur.
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EK I – Gündem
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Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmekte ve B&S Europe liderliğindeki
konsorsiyum tarafından uygulanmaktadır.
Bu belgenin içeriği tamamıyla B&S Europe
konsorsiyumunun sorumluluğu altındadır ve
Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak
zorunda değildir.
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