3 Ocak 2017
Sevgili Dış Politikada Kadınlar dostları,
Her yıl yaptığımız gibi bu yılsonunda da sizlerle 2017’yi nasıl geçirdiğimizi paylaşmak istedik. 2017’de
ülkenin, bölgenin ve dünyanın gündemi akıl almaz bir hızla değişti ve gerçek bilgiye ulaşmak oldukça
zorlaştı. Ancak en önemlisi de maruz kaldığımız düşünce, yorum ve hareketleri değerlendirmek için
bildiğimiz rasyonal/akılcı düşünce sistemi artık başvuramayacağımız bir hayali bir şemaya dönüştü.
Biz de, 2017’de yine de en iyi neyi biliyorsak onu yapmaya, yapabildiğimizin de en iyisini yapmaya
çalışarak yolumuza devam ettik.
Kadın, Barış ve Güvenlik Gündemi, BMGKK 1325
2016 yılında başladığımız ve devletleri kadınların barış ve güvenlik alanında daha etkin olması için
cesaretlendiren/ özendiren 1325 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı konusundaki
çalışmalarımız sürdü. 2016 yılı Kasım ayında 14 farklı kadın sivil toplum kuruluşunu bir araya
getirerek, kendi aramızda nasıl diyalog kurarız, nasıl beraber çalışırız konulu eğitimimizin ardından,
2017 Şubat ayında da BMGKK 1325 için Ulusal Eylem Planları nasıl yazılır üzerine çalıştık.
16-19 Mayıs 2017 tarihlerinde, NATO ve Kapsayıcı Güvenlik (Inclusive Security) kurumlarının beraber
Moldova’da düzenledikleri “Bariyerleri Yıkmak: Güvenlik Sektörüne Kadınların Entegre Olması için
Stratejiler” konulu bölgesel toplantıya katıldık. Özelikle Sırbistan, Ukrayna ve Gürcistan örnekleri
üzerinde durulan toplantı Avro-Atlantik bölgesinde 1325 ile ilgili gelişmeleri takip edebilmemiz
bakımından önemliydi.
19 Haziran 2017 tarihinde İsveçli kuruluş Operation 1325 tarafından İstanbul’da organize edilen
Kadınların Barış Sürecine Katılımları konusundaki yuvarlak masa toplantısına katılarak 1325
konusundaki çalışmalarımızı ve dünyadaki gelişmeleri tartıştık.
Yeni yılda da 1325 Ulusal Eylem Planı konusunda çalışmalarımız için planlamalarımız tamamlandı,
Ocak ayında Ankara, Nisan ayında İstanbul’da birer toplantı daha yapacağız. Şimdiye kadar ne
yaptığımızı görmek isterseniz http://bm1325eylemplani.org/ adresine bakabilir, bundan sonra bize
katılmak isterseniz womeninforpol@gmail.com adresine e-posta atabilirsiniz.
Kadın Karar Alıcılarla Bir Masada
İstanbul’da bulunan kadın konsoloslar, bürokratlar ve temsilcilerle sabah kahvaltılarımız da devam
etti. Amerikan Konsolosluğu ev sahipliğinde Ocak ayında Kadınlar ve Mülteci Krizi üzerine yaptığımız
toplantıda mülteci kadınların sorunlarını değil, mülteci kriziyle ilgilenenlerin, kadın farkındalığıyla nasıl
karşılaştığını tartıştık.
Mayıs ayında İsveç Konsolosluğu’nun ev sahipliğinde düzenlediğimiz toplantıda ise Koç Üniversitesi
Hukuk Fakültesi dekanı Prof. Dr. Bertil Emrah Oder “Kadın Perspektifinden Anayasal Referandum ve
Demokratik Kurumlar ve Türkiye'de İnsan Hakları Üzerine Düşünceler” başlıklı bir konuşma yaptı.

Kadınlara 1 Gün Yetmez, Mart 2017
2017 Mart ayı da her zaman olduğu gibi oldukça yoğundu. Hollanda Konsolosluğu’nun dünyada artan
kürtaj karşıtlığı üzerine yaptığı yeni kampanyasının tanıtıldığı ve özellikle göçmen, mülteci ve
dezavantajlı çocukların kendilerini ifade etmeleri için gönüllü dans dersleri veren ünlü balerin ve
koreograf Carmen Rozanstraten’ın kısa bir çalışma yaptığı 8 Mart toplantısında yer aldık.
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Merkezinin ortaklığıyla düzenlenen Dış Politikayı Cinsiyetlileştirmek (Engendering Foreign Policy)
toplantısına katılarak 1325 konusundaki çalışmalarımızı ve Dış Politikada Kadınları anlattık.
Kadınların Sesini Yükseltmek
2017’de bizi en umutlandıran gelişmelerden biri Türkiye içinde de siyaset sahnesinde kadınların
sayısının azlığını eleştiren ve sosyal medya üzerinden #notoallmalepanels #notomanels etiketlerinin
yayılmasıydı. #sırferkekpanellereson etiketini biz de @WFP14 adlı twitter https://twitter.com/WFP14
adresimizle yaygınlaştırdık.
Kurucularımız da kendi çalışma alanlarında uluslararası toplantılara katılmaya ve kadın uzmanlar
olarak tartışma masalarını, toplantıları #sırferkekpaneller olmaktan çıkardılar. German Marshall Fund
tarafından düzenlenen Brüksel Forumu’ndan, Atlantic Council toplantılarına kadar bölgenin ve
dünyanın sorunlarını değerlendirmeye devam ettiler.
Erkek siyaset bilimci dostlarımızdan medyadaki arkadaşlarımıza kadar pek çok kişinin siyaset ve dış
politika konularında kadınların daha çok sesinin duyulması gerektiğini savunmaları bizi
cesaretlendirdi. Siz de sosyal medya paylaşımlarımızı takip eder ve gözünüze sırf erkeklerin
konuştuğu paneller, programlar çarptığında bizi de etiketleyerek konuya ilgiyi çekerseniz harika olur!
2018’den Planları ve Beklentiler
2014 yılından bu yana iğneyle kuyu kazmaya çalışarak dış politika ile iç politikanın aslında ayrı alanlar
olmadığını ve özellikle genç kadınların güvenlik gibi “sert” dış politika konularıyla daha çok
ilgilenerek, olumlu rol modellerle karşılaşmalarının değerinin altını çizme çabamız elbette devam
edecek. Dünyada kadın hareketlerinin çeşitli alanlarda küçük de olsa zaferler kazandığını görmek bizi
de umutlandırıyor.
BMGKK 1325, kadınların barış süreçlerine katılmasına ek olarak, kadına yönelik şiddetten, ekonomik
ve sosyal haklar, mülteci kadınlar, kadınların siyasetin her alanına katılımı gibi tüm alanlara
dokunduğundan 1325’i ana akımlaştırmak önümüzdeki yılın da odağı olacak.
Ancak 2017’de bize en iyi gelen en önemlisi yan yana durduğumuzda ve beraber olduğumuzda
uyanan umut ve yalnız olmadığımız duygusuydu. Umutsuzluğa kapılmadan, çoğalarak beraber olmak
dileğiyle.
Dış Politikada Kadınlar İnisiyatifi
womeninforpol@gmail.com
Twitter: @WFP14
Facebook: https://www.facebook.com/WomenInForeignPol/
BMGKK 1325 websitesi: http://bm1325eylemplani.org/

