Nebahat Güçlü
Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili

25.11.2016, Hamburg

BASIN BİLDİRİSİ
Kadına yönelik şiddet tüm dünyanın sorunu!
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma
Günü’de uğradıkları şiddet sonucu hayatlarını kaybeden tüm kadınları saygıyla
anıyor, halen kadınları yok sayan sistemin hakim olduğu dünyamızda kadına yönelik
her türlü şiddeti kınıyorum. Kadının şiddetten zarar görme riskinin trafik kazası ve
kanserden zarar görme riskinden daha yüksek olduğu günümüzde, kadının en fazla
şiddet gördüğü yer ise maalesef evinin içidir. İstatistikler her yıl dünyada kadına
yönelik şiddetin boyutlarını gözler önüne sererken aslında bu rakamlar buzdağının
sadece görünen kısmıdır. Bir çok kadın korkusundan, toplum baskısından ya da
imkansızlıklarından ötürü uğradığı şiddeti dile bile getirememektedir. Kadına yönelik
şiddet suçlarına caydırıcı cezalar verilmemesi ise şiddetin oluşumuna zemin
hazırlamaktadır. Evlilik içi tecavüzün hala bazı ülkelerde suç bile sayılmadığı
günümüz dünyasında kadınlar, halk savaşlarının da en büyük mağdurlarıdır.
Dünyada kadına sistematik tecavüz, adeta bir savaş stratejisi haline gelmiştir.
Tecavüze uğrayan kadınlar, psikolojik sorunların, depresyon, hatta intihar eğilimi ve
kendisini toplumdan izole etme eğiliminin gölgesinde hayatlarını sürdürmeye
çalışmaktadır. Dünyada savaş, şiddet ve yoksulluktan kaçan mültecilerin büyük kısmı
kadınlardır. Kadınların dil bilmemesi, haklarını tanımaması da onların uğradıkları
şiddete ses çıkaramamalarına sebep olmaktadır. Bu nedenle özellikle mülteci
kadınların korunabilmesine yönelik özel ortamlar oluşturulmalı, bu konuda eğitimli
insanlar görevlendirilmelidir.
Almanya’ya da sığınan bu kadınlar için bizim yapacağımız çalışmaların en önemlisi
kadınların eğitim, meslek ve iş edinimlerine azami destek sunmaktır. Zira işi ve
mesleği olan, ekonomik bağımsızlığını kazanıp kendi ayakları üzerinde durabilen
kadın güçlü, kendine güvenen bir birey olarak haklarını savunabilir. Mülteci kadınların
varsa kalifiyelerinin değerlendirilmesi, yoksa da yeteneklerinin tespit edilerek iş ve
meslek dünyasına kazandırılması hem Almanya’nın hem de mülteci kadınların
geleceği açısından çok önemlidir. Şiddetten kaçarak buraya sığınan bu insanların bu
temel ihtiyaçlarını karşılamak ise toplum olarak hepimizin görevidir. Sadece 25
Kasım değil, her günümüzün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve
Uluslararası Dayanışma Günü olmasını temenni ediyor, zulmün ve şiddetin olmadığı
bir dünya diliyorum.
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NİÇİN 25 KASIM?:
Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni, 1960 yılında Dominik
Cumhuriyeti’nde meydana gelen bir olaya dayanmaktadır. Ülkeyi diktatörlükle
yöneten Rafael Leonidas Trujillo’ya karşıtlığıyla bilinen ve Clandestina Hareketi’nin
öncülerinden olan Mirabel Kardeşler adlı üç kız kardeş, Trujillo’nun „Ülkede iki tehlike
var: Kilise ve Mirabel Kardeşler“ şeklinde yaptığı açıklamasan günler sonra tecavüz
edilerek vahşice öldürüldüler.
Önce 1981 yılında 1. Latin Amerika ve Karayip Kadınlar Kurultayı, Mirabel Kardeşler
anısına 25 Kasım’ı „Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü“ ilan etti. 1999
yılında ise kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM
Genel Kurulu kararı ile, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve
Uluslararası Dayanışma Günü ilan edilmiştir.
Kadınların öldürülmediği, şiddete maruz kalmadığı bir toplum için Mirabel Kardeşlerin
vasiyetlerini asla unutmamalıyız.
“Belki de bize en yakın şey ölüm; fakat bu beni korkutmuyor, haklı olan her şey için
savaşmaya devam edeceğiz” (Maria Teresa Mirabel 1936)
“Bunca acıyla dolu ülkemiz için yapılacak her şeyi yapmak bir mutluluk kaynağı;
kollarını kavuşturup oturmak ise çok üzücü” (Minerva Argentina Mirabel 1926).
“Çocuklarımızın, bu yoz ve zalim sistemde yetişmesine izin vermeyeceğiz. Bu
sisteme karşı savaşmak zorundayız. Ben kendi adıma her şeyimi vermeye hazırım;
gerekirse hayatımı da” (Patria Mercedes Mirabel 1924)

