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Ondanks alle ontwikkelingen die we als mensheid hebben
bereikt, hebben vrouwen nog geen gelijke 
rechten en kansen. Gevestigde ongelijkheden in vele
culturen door middel van levenspraktijken maakt het
probleem des te moeilijker op te lossen. Volgens de
genderkloof-index voor 2020 van het Economisch
Wereldforum Gender Gap Index For 2020 is er nog steeds
een kloof van gemiddeld 31% tussen mannen en vrouwen in
deelname aan economische activiteiten, toegang tot
onderwijs en gezondheidszorg en het hebben van politieke
macht.

Deze eerder onaanvaardbare ongelijkheid is de oorzaak van
vele concrete problemen die 
die zowel het openbare als het privéleven vergiftigen.
Aangezien de voorwaarden in de eerste plaats voor mannen
zijn bestemd, stelt het worden van vrouwen blootgesteld
aan seksuele intimidatie en misbruik op de werkplek.
Gemiddeld 38% van de werkende vrouwen hebben te
maken met intimidatie op het werk en lijden de rest van hun
leven onder mentale en fysieke trauma's voor de rest van
hun leven. Een ander onrecht is manifest met betrekking tot
de lonen: Een vrouwelijke werknemer krijgt voor hetzelfde
werk 16% minder betaald dan een mannelijke werknemer.

Wat het sociale leven betreft, komt het bittere probleem
van geweld tegen vrouwen op de voorgrond naast deze
ongelijkheden.
Het beeld is zorgwekkend als het gaat om de privésfeer en
het gezinsleven, waar we verondersteld worden ons het
veiligst te voelen. In het jaar 2020 werden wereldwijd
ongeveer 47.000 vrouwen vermoord door hun echtgenoot,
intieme partner of andere familieleden leden, wat neerkomt
op gemiddeld één vrouwenmoord per elf minuten. Ondanks
het verschrikkelijke feit dat mannen in Turkije in 2021 339
vrouwen hebben vermoord, blijven de juridische kloof en de
ongevoeligheid van de gerechtelijke mechanismen
voortduren.  
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De studies tonen echter aan dat indien de nodige wettelijke
regelingen worden getroffen, het aantal vrouwenmoorden
in korte tijd met 25% kan dalen in een jaar.
Hoewel de oplossing van al deze problemen en meer alleen
kan worden bereikt via wetgevende en politieke
besluitvormingsprocessen, is de vertegenwoordiging van
vrouwen in de actieve politiek vrij laag. Terwijl wereldwijd
slechts 13 regeringsleiders en 9 staatshoofden vrouwen zijn,
ligt het gemiddelde op ministerieel niveau met 22% iets
hoger. Deze vrij zwakke vertegenwoordiging maakt het
voor vrouwen nog moeilijker om deel te nemen aan de
politiek en hun problemen op de publieke en politieke
agenda te krijgen.
Mondiale rampen die de laatste jaren in omvang zijn
toegenomen, zoals de klimaatcrisis en de Covid-19
pandemie moeten afzonderlijk worden behandeld wat hun
effect op deze kwesties betreft. Omdat vrouwen, die in
minder zekere banen werken en het grootste deel van hun
toch al minder inkomen besteden aan gezinsleden, in
dergelijke noodsituaties onevenredig worden benadeeld en
hun zwaarbevochten rechten in het gedrang komen. 
Evenzo zijn economische problemen, door onzekerheid
gedreven angst, mobiliteitsbeperkingen en lockdowns niet
alleen de bestaande problemen verergeren maar ook
nieuwe creëren.
De problemen die in de hele wereld werden ervaren, deden
zich ook in Turkije voor en hadden een negatieve invloed op
het leven in grote mate. Bovendien was er een andere crisis
in Turkije, de democratiecrisis. De regeringspartij trok zich
terug uit het Verdrag van Istanbul, waarvan zij een
ondertekenaar was en de rechterlijke macht van het land
verloor, onafhankelijkheid en onpartijdigheid met een grote
veronachtzaming van universele rechtsnormen. De
uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens, die door de grondwet in het land bindend zijn, werden
voor dovemansoren gesproken. Vrouwen en kinderen die
het doelwit waren van seksueel, fysiek en verbaal geweld
werden des te kwetsbaarder achtergelaten.

Het is een realiteit in Turkije van vandaag, waar sommige
vrouwen direct na de bevalling worden vastgehouden
omdat ze tot een oppositiegroep behoren. 



Het is ook de realiteit dat een groot zanger als Sezen Aksu in
extreme bewoordingen wordt geviseerd door de president van
het land. In de huidige democratiecrisis in Turkije, worden de
oppositionele groepen collectief beschuldigd van terroristen te
zijn en worden vrouwen onder hen bedreigd met verkrachting
in gevangenissen omdat zij worden gezien als trofeeën door de
knokploegen van de regering. De dosis martelingen,
mishandelingen, beledigingen neemt elke dag toe in het land.
Aan de ingang van de gevangenissen, de vrouwelijke
gevangenen en de vrouwen die hen kwamen bezoeken
onderworpen aan visitatie. Dit voortduurde tot ze ongesteld
waren en hen een psychologisch trauma bezorgde voor de
rest van hun leven.
De omvang en de penetratie van de problemen waarmee
vrouwen worden geconfronteerd, vereisen collectieve actie
met brede deelname die begint met een correcte identificatie
van de problemen en bewustmaking. Omdat de
onverschilligheid van degenen die de problemen niet relevant
voor hun persoon achten de problemen op sociaal gebied doet
verergeren, terwijl de onverschilligheid van de besluitvormers
op de politiek de daders aanmoedigt. Twee punten zijn
bijzonder belangrijk bij het uitvoeren van
bewustmakingsactiviteiten: Ten eerste, om aangeleerde
hulpeloosheid te voorkomen die wordt veroorzaakt door het
lange bestaan van het probleem, moet de aandacht van het
publiek niet alleen worden gevestigd op negatieve situaties en
moeten inspirerende succes- en herstelverhalen worden
gepromoot. Dit zal het gemakkelijker maken het probleem in
een meer oplossings- en actiegericht kader te plaatsen.
Een ander belangrijk punt bij het zoeken naar oplossingen is
de inachtneming van culturele 
gevoeligheden. Enerzijds moet ervoor worden gezorgd dat
conflicten met deze gevoeligheden, maar anderzijds moet er
ook rekening mee worden gehouden dat de bestaande
onrechtvaardigheden grotendeels het gevolg zijn van deze
gevoeligheden. In deze context moet een sociaal-politieke
onderhandeling met gevestigde culturele praktijken rond de
verankering van mensenrechtenreferenties een enorme
bijdrage leveren.
Als Platform voor Vreedzame Actie keuren wij de agenda goed
van de internationale organisaties 
die zich met deze kwestie bezighouden, in het bijzonder die
van de Verenigde Naties, en delen wij met het publiek mee dat
wij onze activiteiten zullen voortzetten in het licht van de
bovenstaande informatie.

Rechten van de vrouw zijn mensenrechten!
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Gezamenlijke verklaring van 19
Europese maatschappelijke

organisaties


