Yerel Seçilmiş Kadınlar Küresel Konferansı
Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Paris
Küresel Gündemi
Biz, toplumun tüm kesimlerinden kadın ve erkekler ile birlikte, Paris Şehri ve
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Daimi Komitesi’nin girişimi ve UCLG Bölge Teşkilatlarının katkıları ile Birleşmiş
Milletler Kadın (UN Women)’ın himayesinde, 31 Ocak – 1 Şubat 2013 tarihlerinde
Paris’te toplanan, yerel seçilmiş kadınlar ve erkekler,
1.

Siyasi, ekonomik ve sosyal yaşamın tüm yönlerinde, dünya genelinde karar
organlarında kadınların düşük düzeyde temsil edilmeye devam ettiğini
hatırlayarak;

2.

Yerel karar süreçlerine kadın katılımının, toplumun demokratik tabanını
güçlendirdiği ve başarılı gelişmeye katkıda bulunduğuna inanarak;

3.

İnsanlığın karşı karşıya olduğu sorunlar ve zorlukların küresel olduğunu, ancak
bunların yerel düzeyde çözülmek zorunda olduğunu dikkate alarak;

4.

Demokratik yerel özerkliğin, dünyadaki her toplumda tüm vatandaşlar için
sosyal, ekonomik ve siyasi adaleti güvence altına almada kritik rol oynadığının
ve toplumun kadın ve erkek tüm üyelerinin yönetişim sürecine dahil edilmesi
gerektiğinin altını çizerek;

5.

Yenilikçi ve dönüşümcü çözümlerin yaygınlaştırılmasında yerel düzeyin büyük
potansiyelinin ve toplumda kadınların yeteneklerinin oynadığı yaşamsal rolün
bilincinde olarak;

6.

Pekin Eylem Platformu, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW), Binyıl Kalkınma
Hedefleri ve Birleşmiş Milletler Kadın (UN Women) Yol Haritası’nın
uygulanmasına adanmış olarak;

7.

Dünya çapında uluslararası hareketimiz tarafından oluşturulan bilgi birikimine
dayanarak ve Dünya Yerel Yönetimde Kadınlar Bildirgesi’nden ve Avrupa
Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nda yer alan değer ve ilkelerden
ilham alarak;

8.

Dünya genelinde kadınların statüsünün iyileştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği
ve birlikte sorumlu olmanın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaya adanmış
olarak,

Aşağıdaki hususlar daha ağırlıklı olmak üzere, karar süreçlerinin tüm alanlarında
kadın ve erkek eşitliğine saygıyı artırmaya yönelik bir stratejik araç olarak, Yerel
Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği yerel ve bölgesel KÜRESEL GÜNDEMİ’ni başlatıyoruz:

I.

Eşit temsili sağlamak ve 2015 sonrası kalkınma gündemini başarılı kılmak
için, yerel karar süreçlerine kadın katılımının artırılması

1.

Binyıl Kalkınma Hedeflerinin açık bir amacı olarak, kadınların yerel karar
süreçlerine dahil edilmesi;
Siyasi partilerin, kadınları tüm karar organlarına dahil etmesi ve tüm atama
veya seçim süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve denkliğine riayet etmesi;
Kendi siyasi partilerinde karar verici konumunda olan kadınların, siyasi
sahneye çıkmaları, zorluklara göğüs germeleri ve kadın liderliğini
desteklemeleri için diğer kadınları bir çerçeve dahilinde destekleyerek
harekete geçirmesi;
Yönetimlerin, eşit temsilin gerçekleştirilmesine yardım edecek mekanizmalar
kurması;
Yerel yönetim birliklerinin Daimi Eşitlik Komiteleri kurması ve güçlendirmesi;
Yerel yönetim birliklerinin, eşitsizlik sorunlarını çözümlemek amacıyla kadın
sivil toplum örgütleri (STÖ) ve özel sektör ile yakın işbirliği yapması;

2.
3.

4.
5.
6.

için çağrı yapıyoruz.
II.

Kadın erkek eşitliğinin yerel kamu politikası belirleme gündeminin ilk
sırasında olması ve kadınların durumunun iyileştirilmesi ve
güçlendirilmesine katkıda bulunacak yeterli hizmet sunulması

1.

Kadınların durumunu etkileyen kanunların değiştirilmesi ve kanunların etkili
biçimde uygulanması;
Kadınların, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi, yönetimi ve izlenmesine katılması.
Tüm planlama ve bütçeleme süreçlerinde kadınların ihtiyaçları görünür
kılınmalı ve dikkate alınmalıdır;
Kamu hizmetlerinin, kadın ve erkek tektiplemelerini sürdürmekten kaçınması;
Yerel yönetimlerin kadınlara istihdam ve yeterli eğitim sağlamak için çabalarını
artırması;
Yerel yönetimlerin çocuklar, yaşlılar ve özel ihtiyaçları olan kişiler için yerel,
profesyonel ve güvenli bakım hizmetleri sağlamada önemli rol oynaması,
böylece kadınların toplumda tam rol oynamasını önleyen ağır iş yükünü
azaltmaya katkıda bulunması;
Kadınların bağımsızlığını ve ekonomik yaşama aktif katılımını teşvik etmek
üzere yenilikçi mali mekanizmaların kurulması;
Yerel ve bölgesel politikaların tasarım ve uygulamasında cinsiyet eşitliği
yaklaşımının benimsenmesi

2.
3.
4.
5.

6.
7.

için çağrı yapıyoruz.

III.

Her türlü şiddet karşısında geleneksel olarak en savunmasız kitle olan
kadınlar için güvenli bir dünya

1.
2.

Parlamentoların, kadına şiddet ve taciz konusunda yasalar çıkarması;
Merkezi, bölgesel ve yerel yönetimlerin, kadınları şiddetten koruyan
programlar geliştirmesi ve kaynak ayırması;
Yerel kamu politikalarının güvenli hareketlilik ve bölgelere erişimi güvence
altına alması;
Kız ve erkek çocuklarını her türlü fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet ve
istismarı önlemenin önemi hakkında eğitecek kampanyalar geliştirilmesi;
Merkezi, bölgesel ve yerel yönetimlerin, karşı cinse şiddete ilişkin olarak ve
tektipleme tutum ve davranışlarının ortadan kaldırılmasına katkıda bulunan,
özellikle polisler olmak üzere ilgili personele özel eğitim sağlaması;
Çatışma ve çatışma sonrası dönemlerdeki ülkelerde kadınların durumunun
bilinmesi;
Basının, kadınlara şiddet ve tacizle mücadeleye sorumlu biçimde katılması

3.
4.
5.
6.
7.

için çağrı yapıyoruz.
BİZ, DÜNYA GENELİNDE YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLERİ TEMSİL EDEN
UCLG ÜYELERİ, PARİS GÜNDEMİNİ UYGULAMAYI VE İZLEMEYİ TAAHHÜT
EDİYORUZ VE:
1.

UCLG’yi ve Bölge Teşkilatlarını taahhüdümüzü desteklemeye ve karar
organlarında kadın ve erkeklerin eşit temsilinin sağlanmasına örnek olmak
amacıyla, 2015 yılına kadar UCLG’nin karar organlarında kadın ve erkeklerin
daha dengeli katılımını sağlamaya davet ediyoruz;

2.

Yerel ve bölgesel yönetimlerin eşitlik taahhüdünü açıkça ifade ederek, kadın
ve erkeklerin dengeli temsilini destekleyen önlemlerin alenen benimsenmesini
ve tartışılmasını destekliyoruz;

3.

Dünya Yerel Yönetimde Kadınlar Bildirgesi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın
Erkek Eşitliği Şartı, Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Birleşmiş Milletler Kadın (UN
Women)’ın Yol Haritası’na dayalı olarak, yerel ve bölgesel düzeyde aleni
eşitlik taahhüdünü destekleyen girişim ve programları geliştiriyoruz;

4.

Gelişmekte olan ülkeler, kırılgan ülkeler ve çatışma durumundaki ülkelere özel
ağırlık verilmek üzere, yerel karar süreçlerine kadınların katılmasını önleyen
engellerin kaldırılmasına yardım etmek amacıyla, yerel yönetimlerin ulusal,
bölgesel ve uluslararası birliklerin yanı sıra sivil toplumun da desteğiyle,
merkezi, yerel ve bölgesel yönetimler arasında uluslararası işbirliğini
güçlendiren küresel dayanışmayı destekliyoruz;

5.

İstatistiklerin toplumsal cinsiyete göre ayrıştırılması ve toplumsal cinsiyet bakış
açısından analiz edilmesini sağlamak suretiyle, toplumsal cinsiyet alanında
bilgi birikimini geliştiriyor ve artırıyoruz;

6.

Yerel yönetimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için kullanılabilecek,
toplumsal cinsiyet perspektifi taşıyan akademik araştırmalar yapılması için
kaynakları seferber ediyoruz;

7.

Kadın erkek eşitliği bakımından yerel ve bölgesel yönetimlerin kapasite
gelişimini desteklemek üzere, özellikle tabandan gelen kadın grupları başta
olmak üzere sivil toplumla, parlamenterlerle, BM ajansları ve özel sektör ile
özgül işbirliği geliştiriyoruz;

8.

Dünyanın farklı bölgelerindeki üyelerin özelliklerine ve ihtiyaçlarına uyarlanmış
olarak, bu gündemin uygulanmasını ve daha da geliştirilmesini destekliyoruz;

9.

UCLG’nin diğer bölgelerini, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği
Şartı’na dayalı olarak toplumsal cinsiyet eşitliği şartları geliştirmeye teşvik
ediyoruz.

