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Sunuş
Parlamentolar Arası Birlik (PAB) bir süredir parlamentoları kadın haklarına önem veren toplumsal
cinsiyete duyarlı kurumlara dönüştürmek için çalışmaktadır. Siyasette rol alan kadınlara, özellikle
de parlamentodakilere karşı şiddet konusunda yaptığımız çalışmalar bu amacın merkezinde
yer almaktadır. Gerçekleştirdiğimiz parlamentolardaki kadın milletvekilleri ve parlamento
çalışanlarına karşı uygulanan cinsiyetçilik, taciz ve şiddetin mahiyeti ve tekrarlanma sıklığına
ilişkin veriler ve kanıtlar sunan parlamento anketi ile bu alanda öncülük yapmış bulunmaktayız.
Ve pek çok araştırma projesi yoluyla bu tür verileri toplama, analiz etme ve kullanıma sunma
konusunda önderlik etmeye devam ediyoruz. Buradaki amaç, soruna ilişkin daha ayrıntılı resim
elde etmek, sorunu daha iyi anlamak ve parlamentoların kendi kurumlar içinde gerçekleşen bu
tür istismarlara karşı gerçekleştirdikleri eylemleri ayrıntılarıyla göstermektir.
Bu rehber ilkeler ile, dikkatimizi analizden çözüme doğru çeviriyoruz.
Bu rehber ilkeler parlamentoların kendi kurumlarını düzene sokma ve davranışlarıyla örnek olma
konusundaki çabalarını destekleyecek ve daha iyi donanım sahibi olmalarını sağlayacaktır ve
hedefler şunlardır:
• Parlamentoda çalışan tüm bireylerin insan haklarını korumak;
• Herkese değer verildiği ve herkesin onurlu ve saygılı muamele gördüğü çalışma ortamı
yaratmak;
• Kadınların siyasete katılımı ve bu alandaki görünürlüğü ve etkisine katkı sağlamak;
• Parlamentoların kamunun gözünde temsil eden, etkili ve meşru siyasi kurumlar olarak
görülmesini sağlamak; ve
• Parlamentoların toplumda toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmesine imkan tanımak.
Kadınların çalışma hayatındaki toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten en çok etkilenen bireyler
olması nedeniyle, parlamentodaki kadınlara odaklanmayı tercih ettik. Bu gerçek, bu soruna
verilecek her türlü yanıtta iyice dikkate alınmalıdır. Bununla beraber, bu tür şiddetten herkesin
etkilenebileceğinin ve bunun parlamento kurumlarının etkili işleyişi ve kapsayıcı çalışma
ortamları açısından zararlı olduğunun da farkındayız.
Bu rehber ilkeler, parlamentolardaki kadınlara karşı uygulanan cinsiyetçilik, taciz ve şiddetin
önlenmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik kapsamlı, kapsayıcı ve toplumsal cinsiyete
duyarlı politikaların nasıl oluşturulacağı ve uygulanacağına dair tavsiyeler ve uygulamalı bilgiler
sunmaktadır.
“Problemi anlamak” başlıklı giriş kısmı konuları ve arka plan bilgilerini ortaya koymaktadır.
Daha sonra üç temel adımdan oluşan eyleme odaklanılmaktadır:
• Adım 1 - Eylem için harekete geçirme
• Adım 2 - Standartların politika ile güvence altına alınması
• Adım 3 - Uygulama
Her adımın analizi çeşitli bölümlerden oluşmakta ve her biri üzerinde düşünülmesi gereken bir
dizi soruya ve ardından da dünya genelindeki parlamentolardan örneklere yer vermektedir. Ancak,
bu sorunların anlaşılmasına yönelik çalışmaların hala başlangıç aşamalarında olmasından dolayı bu
tür örnekler az sayıdadır.
Parlamentolar rehber ilkeleri kullandıkça ve kendi çözümlerini geliştirdikçe, odaklanmaları gereken
alanlar önemli ölçüde farklılık gösterecektir. Bazıları için siyasi iradenin harekete geçirilmesi zor

5

olurken diğerleri için politikaların uygulanması ve izlenmesi zorluklar yaratabilir. Rehber ilkeler,
ihtiyaçları, çıkarları ve deneyimlerinden bağımsız olarak tüm parlamentolara destek sağlamak
üzere tasarlanmıştır.
Rehber ilkeler öncelikle parlamento üyeleri ile parlamentoda çalışan kişilerin güvenliği, sağlığı ve
esenliğinden sorumlu olan idari çalışanları hedef almaktadır. Bu ilkeler aynı zamanda toplumsal
cinsiyet eşitliği veya işyerinde eşitlik üzerine çalışan parlamento komiteleri, parlamento kadın
grupları veya parlamentonun cinsiyetçilik, taciz ve şiddetin bulunmadığı saygılı ve kapsayıcı
çalışma ortamı haline gelmesi için uğraşan diğer paydaşlar için de kaynak sunabilir. Siyasi parti
üyeleri ve parlamento çalışan sendikaları ve derneklerinin temsilcileri de bu rehber ilkeleri faydalı
bulabilirler.
PAB, mağdurların insan haklarını ihlal eden fakat aynı zamanda da demokrasi açısından büyük
bir tehdit oluşturan cinsel taciz ve şiddetteki artışın önüne geçmeyi hedefleyen çalışmalara katkı
sağlamaya devam etmekten memnuniyet duymaktadır.

Martin Chungong
Genel Sekreter
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Teşekkür
Bu rehber ilkeler, kendi kurumlarında kadınlara karşı cinsiyetçilik, taciz ve şiddetle mücadele
etmek için aldıkları tedbirleri PAB ile paylaşan çok sayıda parlamentonun girdileri sayesinde
hazırlanmıştır. Bu çalışmaya yakından dahil olan Parlamento Genel Sekreterleri Birliği’ne (ASGP)
ve parlamentolara gönderilen anketlere cevap veren ve bizlere ayrıntılı bilgiler sunan üyelerine
teşekkür ediyoruz. Bu materyal, bu rehber ilkelerde sunulan uygulamalı tavsiyeler ve bilgilere
ışık tutmakta ve somut örnekler sunmaktadır. Aynı zamanda Avusturya, Şili, Almanya, Yeni
Zelanda, Kore Cumhuriyeti, İsviçre ve Birleşik Krallık Parlamentolarına ve aynı zamanda İskoç
Parlamentosu’na taslak rehber ilkeleri geliştirmek için sundukları öneriler için de teşekkür
ediyoruz.
Rehber ilkelerin editörü olarak çalışan ve araştırma sürecinden son yazım aşamasına kadar tüm
süreci denetleyen Brigitte Filion’a; rehber ilkeleri oluşturmak için gereken araştırma ve analizleri
yürüten ve bazı bölümleri yazan Geraldine Grenet’a; ve proje boyunca sağladıkları gözetim ve
tavsiyeleri için Zeina Hilal ve Kareen Jabre’a en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Aynı zamanda uzmanlar Sonia Palmieri, Meg Munn ve Jutta Marx’a; Avrupa Konseyi
Parlamenter Meclisi’nden (PACE) Liri Kopaci-Dimichele ve Elodie Fischer’a; Ulusal Demokrasi
Enstitüsü’nden (NDI) Sandra Pepera; ve PAB Sekreterliği’nden Carla Cueva Hidalgo, Mariana
Duarte Mutzenberg, Rogier Huizenga ve Andy Richardson’a sağladıkları girdiler ve geribildirimler
için teşekkür ediyoruz.
Son olarak, bu yayının yapılmasına herhangi bir şekilde katkı bulunan herkesin, özellikle de
düzeltme ve çeviri çalışmaları için Valerie Baldwinson, Martine Cullot, Aurelie Mercier ve
Edward Tanner’ın çabalarını takdir ediyoruz.
Bu rehber ilkelerin hazırlanması için gereken finansman PAB’a, Kanada Küresel İlişkiler
Departmanı (Global Affairs Canada) ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı tarafından
cömert biçimde sağlanmıştır.
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PAB Kadın Parlamenterler
Forumu,
Belgrad, Sırbistan,
2019 © PAB

Özet
ADIM 1 - EYLEM İÇİN HAREKETE GEÇİRME
1.1.

Parlamento liderlerinin, parlamentodaki kadınlara yönelik her türlü cinsiyetçilik, taciz ve
şiddete tolerans göstermeme konusundaki siyasi iradesini harekete geçirmek.

1.2. Parlamentonun cinsiyetçi davranışlar ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin olmadığı
güvenli ve saygılı işyerine dönüştürülmesi amacıyla, kadınlar ve erkekler arasında
eşitlik, partiler arası fikir birliği ve parlamentoda çalışan her kategoriden insan için
kapsayıcı temsil esaslarına dayanarak belirlenmiş çalışma grubu oluşturmak.
1.3. Parlamentonun ulusal ve uluslararası yükümlülükleri ve en iyi uygulamalarla alakalı
olarak, bu alandaki mevcut yasal çerçeveyi, politikaları ve şikayet mekanizmalarını
değerlendirmek.
1.4. Parlamentodaki farklı personel kategorilerinin maruz kaldığı farklı cinsiyetçi davranış ve
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet türlerinin kapsamını belirlemek için veri toplamak ve
bildirme konusundaki engelleri ve/veya bu tür olayları bildirmeme veya bunlar hakkında
şikayette bulunmama durumlarını ortaya koymak.
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ADIM 2 - STANDARTLARIN BİR POLİTİKA İLE GÜVENCE ALTINA ALINMASI
2.1. Parlamentoda cinsiyetçilik, taciz ve şiddetle mücadele etmek için yeni standartlar
geliştirmek ve bunlar üzerinde anlaşmaya varmak ve bunları uygun parlamento işyeri
politikası içinde ortaya koymak.
2.2. Politikanın aşağıdaki kritik unsurların tamamını içermesini sağlamak:
2.2.1. Hedefler
• Politikanın cinsiyetçi davranışlar ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin olmadığı güvenli
ve saygılı işyeri oluşturma yönündeki amacını ve bu amacın nasıl gerçekleştirileceğini
ortaya koymak.
2.2.2.Roller ve sorumluluklar
• Politikanın tüm yönleriyle uygulanmasından ve ilerleyişini izlemekten kimin sorumlu
tutulacağını belirlemek.
2.2.3.Bütçe, kaynaklar, izleme ve değerlendirme
• Politikanın etkili biçimde uygulanması için kullanılacak bütçe kaynakları ve izleme ve
değerlendirme sürecini belirtmek.
2.2.4.Yasaklanmış davranış tanımları ve örnekleri
• Kadınlara yönelik cinsiyetçilik, taciz ve şiddet eylemlerini uluslararası standartlara uygun
olarak tanımlamak ve yasaklanmış davranışlara örnekler vermek.
2.2.5.Dahil edilen personel kategorileri
• Politikanın kapsadığı tüm parlamento çalışanı kategorilerini ve bu kişilerin yatay (iş
arkadaşları arasında) ve dikey (hiyerarşik) ve üçüncü kişi tacizleri/şiddetinden nasıl
korunacağını belirtmek.
2.2.6.Uygulama kapsamı
• Politikanın uygulanabileceği çalışma yerlerini mümkün olan en geniş kapsamda
belirlemek.
2.2.7. Önleyici tedbirler ve destek hizmetleri
• Planlanan farkındalık yaratma ve eğitim faaliyetlerini tanımlamak.
• Cinsiyetçi ve/veya cinsel taciz ve şiddete maruz kalan kişiler için sunulan destek ve
danışmanlık hizmetlerini tanımlamak.
2.2.8.Şikayet inceleme mekanizmaları
• Şikayetleri alabilecek ve işleyebilecek bağımsız ve yetkin kurumu veya kurumları
resmileştirmek.
• Bu kurumlara kimlerin şikayet sunabileceğini belirtmek.
• Soruşturma ve görüşmeler de dahil olmak mekanizmayı ve nasıl: a) gizli; b) şikayet
sahiplerine karşılık veren; c) tüm taraflara karşı adil; d) ayrıntılı, tarafsız ve kapsamlı
soruşturmalara dayanan; ve e) zamanında yapılan biçimde tasarlanacağını tanımlamak .
2.2.9.Hak arama yolları ve onarım
• Taciz ve şiddeti durdurmak, şikayet sahiplerini ve tanıkları korumak ve mağdurlara
onarım sağlamak için alınabilecek acil tedbirleri ortaya koymak.
2.2.10. Disiplin cezaları
• Taciz veya şiddetin kanıtlandığı durumlarda, faillere yönelik olarak eylemlerinin ciddiyeti
ile orantılı biçimde alınacak disiplin tedbirlerini ortaya koymak.
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ADIM 3 - UYGULAMA
3.1. Uygulamadaki politika hakkında düzenli olarak iletişim kurmak ve parlamentodaki herkesi
bu politikaya uygun biçimde eylemde bulunmayı ve davranmayı açık biçimde kabul etmeye
teşvik etmek.
3.2. İşyeri sağlığı ve güvenliğine ve cinsiyetçilik, taciz ve şiddetle mücadeleye ilişkin farkındalık
yaratma ve eğitim programı geliştirmek ve düzenli olarak uygulamak; bu eğitimi zorunlu hale
getirmeyi düşünmek.
3.3. Mağdurların şikayetlerinin dinlenebileceği ve tıbbi, psikolojik ve yasal bilgi ve danışmanlık
alabilecekleri profesyonel, gizli ve kolayla erişilebilir destek ve danışmanlık hizmetleri sunmak.
3.4. Çevrimiçi taciz/siber zorbalık da dahil olmak üzere üçüncü kişilerden gelen tehditler,
saldırılar veya cinsiyetçi veya cinsel şiddete maruz kalmış olan parlamento üyelerini ve diğer
çalışanlarını korumak için güvenlik tavsiyeleri ve rehberlik sunmak ve uygun olduğu yerlerde
özel tedbirler almak.
3.5. Yerel ve uluslararası kanunlar kapsamında sunulan diğer hak arama yolları hakkında
mağdurları bilgilendirmek.
3.6. Sağlık, güvenlik ve esenlik konularının yanı sıra parlamentodaki kadınlar ve erkekler arasındaki
eşitliğin önünde engel oluşturan diğer durumları ele alarak işyeri kültürünü geliştirmeye devam
etmek.
3.7. Politikanın tüm yönleriyle uygun biçimde uygulanabilmesi için yeterli finansal kaynakları ve
insan kaynaklarını tahsis etmek.
3.8. Destek hizmetleri, şikayet mekanizmaları, farkındalık ve eğitim faaliyetlerinin kullanımına
ilişkin veri toplayarak ve raporlar sunarak politikanın uygulanışını düzenli olarak izlemek.
3.9. Parlamentodaki çalışanların deneyimleri ve algıları açısından politikanın zaman içindeki
etkinliği ve etkisini değerlendirmek, başlangıç durumu verileri ile sistematik izleme ile toplanan
verileri ve aynı zamanda yeni araştırmaları karşılaştırmak.
3.10. Politika uygulamasının sonuçlarının ulusal düzeyde görünür olmasını sağlamak, deneyimler,
alınan dersler ve iyi uygulamaları diğer parlamentolar ve PAB ile paylaşmak.

10

Kısaltmalar
ASGP

Parlamento Genel Sekreterleri Birliği

AVFT

Avrupa İşyerinde Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Birliği

ILO

Uluslararası Çalışma Örgütü

PACE

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi

NDI

Ulusal Demokrasi Enstitüsü

MESECVI

Belem do Para Sözleşmesi Takip Mekanizması

AGİT-DKİHB	Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan
Hakları Bürosu
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Kadın parlamenterlere
yönelik cinsiyetçilik, taciz ve
şiddete ilişkin ortak PABPACE çalışması lansmanı
için düzenlenen tiyatro
performansı, 139th PAB
Cenevre, İsviçre’deki Kurul,
Ekim 2018. © PAB

Giriş: Problemi anlamak
Kadınlara yönelik cinsiyetçilik, taciz ve şiddetin parlamenter işyerlerinde gerçek birer
problem olarak tanınması, bu problemlerin nasıl ortaya çıktığının anlaşılması ve bu
konudaki sessizliğin bozulması, bu davranışların önlenmesi ve ortadan kaldırılması için
eyleme geçilmesine yönelik temel adımlardır.
Bu giriş kısmı birtakım bilgiler ve sayılar ile başlamaktadır. Daha sonra ilgili
eylemlerin nedenlerinin, bunları ağırlaştıran koşulların ve bireyler ve kurum açısından
olumsuz etkilerinin daha iyi anlaşılması için bu eylemlerin tanımları ve parlamento
bağlamının özellikleri incelenmektedir. Son olarak da, siyasi iradeye ilham sağlamak
ve parlamentodaki bu problemlerin önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesi için
politikalar oluşturmak için gereken kilit savlar ana hatlarıyla ortaya konulmaktadır.
a) Bilgiler ve sayılar
2016 ve 2018 yıllarında yayınlanan iki PAB çalışması, kadın parlamenterlere yönelik cinsiyetçilik,
taciz ve şiddetin aşırı derecede yaygın olduğuna ve dünyanın her bölgesinde farklı düzeylerde
var olduğuna dair kanıtlar sunmuştur.1 Bu çalışmaların bulgularına göre:
• Bir PAB uluslararası çalışmasında yer alan kadın milletvekillerinin yüzde 82’si psikolojik
şiddete maruz kalmıştır (cinsel ve cinsiyetçi sözler, korkutma ve tehditler, küçük
düşürücü veya cinsel imalar içeren resimler yayınlanması vb.)

1 IPU, Sexism, harassment and violence against women parliamentarians [PAB, Kadın parlamenterlere yönelik cinsiyetçilik, taciz ve şiddet], 2016,
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2016-10/ sexism-harassment-and-violence-against-women-parliamentarians
IPU-PACE, Sexism, harassment and violence against women in parliaments in Europe [PAB-PACE, Avrupa’daki parlamentolarda kadına yönelik
cinsiyetçilik, taciz ve şiddet], 2018, https://ipu.org/resources/publications/ reports/2018-10/sexism-harassment-and-violence-against-womenin-parliaments-in-europe
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• Bu kadınların yüzde 65’i hem muhalefet partisinden hem de kendi siyasi partilerinden
çoğunlukla erkek iş arkadaşları tarafından parlamento sınırları içinde cinsiyetçi sözlere
maruz kalmıştır.
• Yüzde 25’i fiziksel şiddete maruz kalmıştır.
• Yüzde 20’si cinsel tacize maruz kalmıştır.
Avrupa’da gerçekleştirilen bir PAB-PACE bölgesel çalışmasına göre:
• Çalışmaya katılan kadın milletvekillerinin yüzde 85’i görev süreleri sırasında psikolojik
şiddete maruz kalmıştır.
• Yüzde 25’i cinsel tacize maruz kalmıştır. Bu vakaların yüzde 75’inde, failler erkek
parlamenter iş arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiş, yüzde 34’ünde de, taciz
parlamento sınırları içinde meydana gelmiştir.
Avrupa’da gerçekleştirilen bu çalışma aynı zamanda kadın parlamento çalışanlarının maruz
kaldığı cinsel ve psikolojik şiddet açısından da rahatsız edici bulgular ortaya koymuştur:
• Çalışmaya katılanların yüzde 40’ı çalışmaları sırasında cinsel tacize maruz kalmıştır.
Vakaların yüzde 69’unda failler erkek milletvekilleridir.
• Katılımcıların yüzde 19’u parlamentodaki çalışmaları sırasında çoğu erkek ama bazıları
da kadın olan milletvekilleri ve parlamentodaki iş arkadaşları tarafından psikolojik tacize/
zorbalığa maruz bırakılmıştır.
Kadın milletvekilleri aynı zamanda çevrimiçi saldırılara da maruz kalmıştır:
• Avrupa’daki çalışmaya katılanların yüzde 58’si ve küresel çalışmaya katılanların
yüzde 42’si sosyal ağlarda gerçekleştirilen çevrimiçi cinsel saldırılara hedef olmuştur
(Facebook, Twitter, Instagram, vb.).
Kadın milletvekillerine karşı yapılan ölüm, tecavüz ve dövme tehditleri için kullanılan temel
yöntem elektronik iletişim yolları olmuştur. Vakaların çoğunluğunda failler anonim vatandaşlardır.
Özetle, PAB çalışmaları tarafından belirlenen kadın parlamenterlere ve parlamento çalışanlarına
yönelik uygulanan temel şiddet türleri, tüm işyerlerinde kadınları orantısız olarak etkileyenler ile
aynıdır:
• sosyal ağlar aracılığıyla iletilenler de dahil olmak üzere aşağılamalar, hakaretler, cinsiyetçi
veya cinsel tehditler
• cinsel taciz
• zorbalık
• fiziksel şiddet
• cinsel saldırı ve tecavüz.
Bu çalışmalar son olarak azınlık sayıdaki parlamentoların bu tür davranışlar ve şiddetle mücadele
etmek için bazı adımlar atmış olduğunu ortaya koymuştur. Dünya genelindeki 42 parlamento
(53 kamara) tarafından 2016 yılında sunulan bilgilere göre:
• Çalışmaya katılan parlamentoların yüzde 21’inde milletvekillerine yönelik cinsel tacize
ilişkin politika, yüzde 48’inde parlamento çalışanlarına yönelik politika bulunmaktadır.
• Yüzde 28’inde milletvekilleri için şikayet prosedürü, yüzde 53’ünde ise parlamento
çalışanları için şikayet prosedürü bulunmaktadır.2

2 PAB, yukarıda birinci notta a.g.e., 2016. Ancak bu rakamlara ilişkin bir uyarıda bulunulması gerekmektedir: Pek çok parlamento ceza kanunları,
iş kanunları veya cinsel taciz ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili diğer ulusal kanunlarını, tüm vatandaşlar gibi milletvekilleri için de
geçerli olacak şekilde “politikaların yerine geçtiği” şeklinde nitelendirmiştir.
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b) Tanımlar
Kadınlara yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet
Uluslararası olarak kabul gören Birleşmiş Milletler tanımına göre, “‘kadınlara yönelik şiddet’ ifadesi,
ister kamusal ister özel hayatta olsun bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya özgürlükten keyfi olarak yoksun
bırakma dahil olmak üzere, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar veya acı verme sonucu doğuran veya bu
sonucu doğurması muhtemel olan, cinsiyete dayalı her türlü şiddet eylemi anlamına gelir.”3
İlgili uluslararası ve ulusal metinlerde önerilen tanımların derlemesi Ek 1’de bulunabilir.
Kadınlara yönelik şiddeti tanımlayan metinler bu şiddetin toplumsal cinsiyete dayalı oluşunu
vurgulamaktadır. Şiddetin bir toplum veya kültürdeki toplumsal cinsiyet ayrımcılığına, toplumsal
cinsiyet rolü beklentilerine ve/veya toplumsal cinsiyet kalıp yargılarına dayanarak bir kişiye karşı
uygulanması durumu toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olarak değerlendirilmektedir.
ILO’nun 2019 tarihli Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin
Sözleşmesi, işyerinde toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz kavramını özellikle
vurgulamaktadır. Sözleşmede bu kavram Tolarak tanımlanmaktadır.4 Sözleşme toplumsal
cinsiyete dayalı şiddet ve tacizin kadınları ve kız çocuklarını orantısız biçimde etkilediğini kabul
etmektedir. Aynı zamanda, toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, çoklu ve kesişen ayrımcılık türleri ve
eşit olmayan toplumsal cinsiyete dayalı güç ilişkileri de dahil olmak üzere altta yatan nedenler ve
risk faktörlerini ele alan, kapsayıcı, bütünleşik ve toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımın çalışma
yaşamında şiddet ve tacizin ortadan kaldırılması için esas olduğunu da kabul etmektedir.
Cinsiyetçilik
Bu rehber ilkeler aynı zamanda cinsiyetçiliği veya cinsiyetçi eylemleri de içermektedir. Bu tür
eylemler, fırsatlara ve özgürlüğe ters düşen göz dağı verme, korkutma, ayrımcılık, dışlama ve
güvensizlik iklimi oluşturan şiddet sürekliliğinin bir parçasıdır. Bu eylemler kadınlar için olumsuz
kültüre katkı sağlamaktadır.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin cinsiyetçiliğin önlenmesi ve cinsiyetçilikle mücadeleye
ilişkin Tavsiye Kararının5 cinsiyetçiliğe ilişkin yapılan ilk tanımı şu şekildedir: “Bir kişinin veya bir
grubun cinsiyeti nedeniyle daha aşağı düzeyde olduğu fikrine dayanan, çevrimiçi veya çevrimdışı ortamlarda ve
kamusal alanda veya özel alanda meydana gelen ve aşağıdaki amaçlarla gerçekleştirilen veya bu etkileri doğuran
her türlü eylem, jest, görsel temsil, sözlü veya yazılı kelime, uygulama veya davranıştır:
i. bir kişi veya grubun doğuştan sahip olduğu onurunu veya haklarını ihlal etme; veya
ii. bir kişi veya grubun fiziksel, cinsel, psikolojik veya sosyo-ekonomik açıdan zarar görmesine veya acı
çekmesine neden olma; veya
iii. korkutucu, düşmanca, küçük düşürücü, aşağılayıcı veya incitici ortam yaratma; veya
iv. bir kişi veya grubun özerkliği ve insan haklarını tam olarak kullanması önünde engel oluşturma; veya
v. toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını sürdürme ve pekiştirme.”
Cinsiyetçi eylemler arasında erkek veya kadının fiziksel görünüşü, medeni hali, özel hayatı veya
kendisinden beklenen sosyal role ilişkin yapılan aşağılayıcı şakalar ve yorumlar; olumsuz kalıp
yargılar; kaba davranışlar veya saygısızlık işaretleri; küçük düşürm e ve dışlama eylemleri vb.
bulunmaktadır.

3 United Nations General Assembly, Declaration on the Elimination of Violence against Women [Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Kadınlara
Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge], 1993, A/RES/48/104, https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/
ViolenceAgainstWomen.aspx
4 ILO Convention Concerning the Elimination of Violence and Harassment in the World of Work [ILO, Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme], 2019, https://www.ilo.org/dyn/normlex/ fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_
ID,P12100_LANG_CODE:3999810,fr:NO
5 Council of Europe, Recommendation CM/Rec (2019) of the Committee of Ministers on preventing and combating sexism [Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi cinsiyetçiliğin önlenmesi ve cinsiyetçilikle mücadeleye ilişkin Tavsiye Kararı] , 2019, https://rm.coe.int/prems-055519-gbr2573-cmrec-2019-1-web-a5/168093e08c
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Cinsiyetçi sözler ve eylemler
PAB çalışmalarında katılımcılar tarafından paylaşılan örneklerden bazıları
şunlardır:
“Çok genç ve aptalsın, mutfağına geri dön.” Avrupa’da parlamento kamarasında
erkek bir parlamenter tarafından kadın bir iş arkadaşına söylenen söz.
Fiziksel görünüşe ilişkin aşağılayıcı yorumlar yaygındır: “Böyle bir göğüs çok süt
yapıyor olmalı” (Sahraaltı Afrika); “Bir porno filminde daha iyi olurdun” (Avrupa).
Bir Asyalı parlamenter karalayıcı ve hükmedici özellikteki sinsi hareketlerden
bahsetmiştir: “Parlamentodaki ilk dönemimde, parlamento otoriteleri her zaman
erkeklerin beyanlarına başvuruyordu ve konuşmacılara kürsüyü verirken önceliği
hep erkeklere veriyorlardır”.
Ayrıca kadınların mikrofonlarının sürekli kapatıldığı ve ıslık çalma, “öpücük
atma“ ve müstehcen parmak kullanımı içeren el hareketleri gibi cinsel imalar
içeren jestler ve sesler kullanıldığı da ifade edilmiştir.

Şiddet mağduru kadınlara
yönelik bir sığınma evinde yer
alan siber cinsiyetçiliğe ilişkin
bir poster, Chatillon, Fransa,
2019.
© Martin Bureau / AFP
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c) Ağırlaştırıcı koşullar
Kadınlar ve erkekler farklı ve karma cinsiyetçilik ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet türlerine
maruz kalabilirler ve bunlar “etnik köken, azınlık veya yerli olma, yaş, din, mülteci veya göçmen
statüsü, engellilik, medeni hal, sosyal köken, toplumsal cinsiyet kimliği, cinsel yönelim veya
cinsellik” temelli başka ayrımcılık türleri tarafından ağırlaştırılabilir.6 PAB çalışmaları, örneğin,
genç kadın milletvekillerinin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı savunuculuk yapanların ve
muhalefet veya azınlık grubuna dahil olanların en sık hedeflenen kişiler olduğunu göstermiştir.
Bu çalışmalar aynı zamanda çoğunlukla erkek egemen alanlar olan parlamentolarda aktif olan
kadınların mevcut güç ilişkilerini nasıl altüst ettiğini ve bazı erkeklerin sahip oldukları gücü
cinsiyetçi eylemler, korkutma ve cinsel taciz yoluyla yeniden teyit etmelerine yol açtığını da
göstermiştir. Parlamentonun tartışmaların şiddetli olabileceği bir güç alanı olması nedeniyle bu
tür davranışlar “normal” görülebilir. “Kadınların bununla başa çıkması gerektiği” ve üzerlerine
düşenin cinsiyetçiliğe izin veren veya cinsel tacizi göz ardı eden veya önemsizleştiren bir siyasi
ortama uyum sağlamak olduğu yönündeki görüş inatla varlığını korumaktadır

Cinsiyetçi eylemler ve şiddete karşı tolerans
Bu tür toleransa ilişkin PAB çalışmaları katılımcıları tarafından paylaşılan
örnekler:
“Bana söylenen cinsiyetçi sözlere karşı tepki göstermeye tenezzül bile etmedim. Norm budur. Eğer tepki
gösterirseniz ‘Ne yani?’ ‘Büyük mesele!’ derler” (Sahraaltı Afrika’da bir parlamentonun kadın üyesi).
“Olayı Komite’nin kıdemli üyesine bildirmeliydim, fakat bu tüm kadın çalışanlara oluyor ve kimse hiçbir
zaman hiçbir şey yapmıyor” (Avrupa’da bir parlamento çalışanı).

Parlamentodaki bazı koşullar da bu eylemlerin ciddiyetine ve etkisine katkıda bulunabilir veya
mağdurun tepki gösterme kapasitesini kısıtlayabilir. Bu tür ağırlaştırıcı koşullar, eylemlerin
hiyerarşik veya bağımlı ilişki bağlamında gerçekleştiği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu
durum örneğin, mağdurun bir parlamento çalışanı veya parlamento asistanı olduğu, failin ise
milletvekillerinde olduğu gibi güç, yetki veya etki sahibi kişi olduğu ve bazen mutlak güç ve
dokunulmazlık hissi yaratabilen statüden faydalandığı durumlarda söz konusu olmaktadır.
Bu tür davranışların sosyal ağlar veya benzer yollarla hızla yayılması ise durumu daha da
kötüleştirmektedir.
d) Bildirmenin önündeki engeller
Mağdurların istismarı bildirmeme nedenlerinin anlaşılması da önemlidir. Örneğin, PAB-PACE
çalışması bu tür eylemlerin Avrupa’da ne kadar nadiren bildirildiğini göstermektedir (diğer
sayfadaki kutuya bakınız).
Katılımcılar şikayet etmemelerinin gerekçelerini şu şekilde ifade etmişlerdir:
:
• Kurumsal ortamın bu davranışlara tolerans gösterdiğini hissetmeleri.
• Parlamentolarında taciz veya şiddet durumlarında başvurabilecekleri hizmet veya
mekanizma olmaması, veya mevcut mekanizmaların etkinliğine veya adilliğine ilişkin
şüpheleri olması.
• İş arkadaşlarının kendilerini suçlu bulacağına, dürüstlüklerini sorgulayacağına, taciz veya
şiddeti kışkırttıklarını ima edeceğine dair korkularının olması.
• Kadın milletvekilleri için, gerekçeler genelde imajları, parlamentodaki kariyerleri ve
partilerine olan sadakatleri ile alakalıdır.
• Çalışanlar için, gerekçeler ast olarak çalışmalarından kaynaklıdır (işlerini kaybetme
korkusu veya kendi sözlerinin bir milletvekilinin sözü karşısında değeri olmayacağı
düşüncesi).

6 a.g.e.
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Şiddetin tekrarlanma sıklığı ve bildirme konusundaki isteklilik
PAB-PACE Çalışması, Avrupa’daki parlamentolarda kadına yönelik cinsiyetçilik, taciz ve şiddet, 2018
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e) Olumsuz sonuçlar
Problemlerin varlığını fark etmek, bu problemlerin bireyler ve kurum üzerindeki olumsuz
etkilerini ve acil eyleme geçme ihtiyacını da fark etmek anlamına gelmektedir.
Araştırmalar ve kanıtlar, parlamentolardaki cinsiyetçilik ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin
bireylerin insan onurunu ve pek çok uluslararası belge tarafından güvence altına alınan
temel haklarını zedelediğini teyit etmektedir. Bu tür eylemler fiziksel, cinsel, psikolojik ve
sosyoekonomik zarara veya acıya neden olabilmektedir. Bunlar, korkutucu, düşmanca,
aşağılayıcı, küçük düşürücü veya incitici ortam yaratmakta ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini
ve kalıp yargıları devam ettirmektedir. Aynı zamanda kurum açısından da finansal maliyet
yaratmaktadırlar ve bu da örneğin işe gelmeme ve üretkenlikte düşüşle bağlantılı olduğundan
aynı zamanda parlamento çalışmalarının kalitesini de düşürmektedir.
Bu sonuçlar, kendi operasyonları ve çalışmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini öğütleyen ve
uygulayan kapsayıcı, temsilci ve etkili çalışma yerleri olarak parlamentolardan beklenen değerler
ile uyumlu değildir.7

7 IPU, Plan of action for gender-sensitive parliaments, adopted by the 127th IPU Assembly [PAB, 127. PAB Kurulu’nda kabul edilen toplumsal
cinsiyete duyarlı parlamentolar için eylem planı], 2012, https://www.ipu.org/resources/publications/reference/2016-07/plan-action-gendersensitive-parliaments
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Parlamentolardaki cinsiyetçilik ve kadınlara yönelik şiddet aynı zamanda kadınların siyasete
girme ve siyasetle uğraşma konusundaki istekliliğine ve görevlerindeki görünürlükleri ve
etkilerine de zarar vermektedir. Parlamento çalışmalarının kalitesi ve etkinliği ile alakalı olan
bu sonuçlar mutlaka tanınmalı ve ele alınmalıdır. Parlamento eylemlerindeki sorun yalnızca
kadınların yetersiz temsili değil, aynı zamanda kadınların susturulmasını amaçlayan veya bu
sonucu doğuran, bazen sinsice bazen de düşmanca, kadınları hedef alan ifade özgürlüğü
ihlalidir.
Bunlara ek olarak, kadınların seçmenler tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirirken
dışlanması, zayıflatılması veya baskı altında tutulması durumunda, istismar kadınların medeni
ve siyasi haklarının ötesine geçerek vatandaşların etkili biçimde temsil edilme hakları ile ve
dolayısıyla da bizzat demokrasi ile ilgili hale gelmektedir.
İngiliz Avam Kamarasından eski Yüksek Mahkeme Hakimi Sn. Laura Cox kadın çalışanlara
yönelik taciz iddialarına ilişkin bağımsız bir araştırma gerçekleştirmiştir. Sunduğu rapora göre,
“üst yönetimin ses çıkarmaması, şikayetlerin kurumsal olarak minimize edilmesi, bu şikayetlerin ele alınması için
etkili prosedürler olmaması ve bu muamelelere maruz kalanlara yönelik destek sunulmaması, çoğu kadın olan
yetenekli ve kendini adamış çalışanların potansiyellerinin engellenmesine, kariyerlerinin mahvedilmesine ve bu
kişilerin kaybedilmesine yol açmıştır.”8
Parlamentolardaki kadınlara yönelik cinsiyetçilik ve şiddet aynı zamanda parlamenterlerin ve
birer kurum olarak parlamentoların imajına da zarar vermektedir. Sn. Laura Cox bu sorunun
çözülmemesi durumunda kurum açısından doğuracağı sonuçlar hakkında şu uyarıda
bulunmuştur: “Bazılarının işlediği kusurlar Avam Kamarasının bir bütün olarak onuru ve duruşu üzerinde ciddi
zararlara neden olmaktadır ve sahip olduğu meşruiyet ve otoritenin zayıflatılmasına katkıda bulunmaktadır. Bazı
parlamento üyeleri tarafından uygulanan zorbalık, cinsel taciz davranışları ve gücün kötüye kullanılması tüm
üyelerin itibarına zarar vermektedir. Ve bazı yöneticilerin çalışanlara zorbalık yapması veya onları taciz etmesi
veya başkalarının bu tür davranışlarını önlememeleri veya bunlarla ilgilenmemeleri de, kurum kültürünün buna izin
verdiği durumlarda, hızlı biçimde yayılabilir.”9

8 Dame Laura Cox, The bullying and harassment of House of Commons staff, Independent Inquiry Report [Avam Kamarası çalışanlarına
uygulanan zorbalık ve taciz, Bağımsız Araştırma Raporu], 2018, https://www.parliament.uk/documents/Conduct%20in%20Parliament/damelaura-cox-independent-inquiry-report.pdf
9 a.g.e.
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Yaygın yanlış kanılar
YANLIŞ KANI: “Bu bizim parlamentomuzda/siyasi partimizde olmaz.”
GERÇEK: Özellikle kadınlara yönelik uygulanan cinsel şiddet ve taciz dünyanın
her yerinde işyerlerinin önemli sorunlarından biridir ve taciz sık bildirilen
davranıştır.10 Hiçbir işyeri veya ortam bu tür kabul edilemez davranışlara karşı
dokunulmaz değildir. Bu davranışlar kişinin onuru, güvenliği, psikolojik ve
fiziksel sağlığı üzerinde zarar verici etkiye sahiptir, zehirli, zarar veren ve tehlikeli
bir iklim yaratmaktadır.
Parlamentolar da bu konuda istisna değildir.
YANLIŞ KANI: “Eyleme gerek yok. Bu tür vakaları hiç yaşamadık ve hiçbir zaman
yaşamayacağız!”
GERÇEK: Bir kişinin bu tür davranışların farkında olmaması veya parlamentoda
bunların konuşulduğunu duymaması bu davranışların olmadığı ve hiçbir zaman
olmayacağı anlamına gelmez. Bu, harekete geçmeden önce bir şeylerin
yaşanmasını beklemek gerekip gerekmediği ile ilgili değil, parlamentonun orada
çalışan herkesin insan haklarına saygı gösterme konusundaki yükümlülüklerini
yerine getirmesi ile ilgilidir. Parlamentolar, (1) güvenli alan ve tacizden uzak
çalışma ortamı yaratmak için mevcut tüm önleyici tedbirleri aldıklarını; ve (2)
parlamentoda çalışanların sağlığı ve güvenliğine karşı yapılacak her türlü
saldırıyı ciddi ve tarafsız biçimde soruşturmak ve durdurmak için tüm uygun
adımları attıklarını ve faillere karşı disiplin tedbirleri aldıklarını göstermelidirler.
YANLIŞ KANI: “Mağdurun yalnızca tepki göstermesi, hayır demesi, oradan
ayrılması veya şikayette bulunması gerekir.”
GERÇEK: Bu tür yaklaşım, şiddetin üstünü örtmek ve failleri örtbas etmek
demektir. Bu yaklaşım “mağdurların bu tür saldırganlığı kaldırabilir olması
gerektiği yönündeki yanlış önerme temelinde” mağduru suçlamakta ve yalnız
bırakmakta ve konuyu o kişinin tepki gösterme kapasitesi ile ilgili hale
getirmektedir.11 Mağdurların nasıl tepki gösterdiğini anlamak, karşı karşıya
kaldıkları tüm siyasi, hiyerarşik, kültürel, sosyal ve ekonomik kısıtlamaları dikkate
almak anlamına gelmektedir.
Ayrıca, şikayet mekanizmasına başvurabilmek için mağdurların güvenli,
korunmuş ve açık biçimde toplumsal cinsiyete dayalı cinsiyetçilik ve şiddete
karşı çıkan bir kurum tarafından desteklenmiş hissetmeleri gerekmektedir.
YANLIŞ KANI: “Bu tür konular hakkında konuşmak parlamentoyu zayıflatır ve
lekeler.”
GERÇEK: Aslında tam tersidir. Parlamentoların ve üyelerinin sorumluluk sahibi
biçimde hareket edebilmeleri ve davranışlarıyla örnek olabilmeleri için tabular
hakkında konuşulması ve bunların yıkılması önemlidir. Cinsiyetçiliğe, gücün ve
dokunulmazlığın kötüye kullanılmasına tolerans gösteren bir kültürün varlığını
sürdürmesi tüm parlamenterlerin imajını ve bizzat parlamentonun meşruiyeti ve
otoritesini zedelemektedir. Kurum bu tür davranışları gizlediğinde ve inkar
ettiğinde, bunları önlemek ve ortadan kaldırmak için eylemde bulunmadığında,
bu, probleme tolerans gösterdiği ve problemi devam ettirdiği anlamına
gelmektedir

10 ILO, Ending violence and harassment against women and men in the world of work, Report V (1) [Çalışma yaşamında kadın ve erkeklere yönelik
şiddet ve tacizin ortadan kaldırılması, Rapor 5 (1)], 2017.
11 European Association against Violence against Women at Work (AVFT) [Avrupa Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Birliği
(AVFT)], Violences sexistes et sexuelles au travail, İşverenler için rehber, üçüncü basım, 2018 (yalnızca Fransızca)
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YANLIŞ KANI: “Herkes için geçerli olan ceza ve iş kanunları mevcuttur. Parlamento
için kurum içi tedbirlere ihtiyacımız yoktur.”
GERÇEK: Konu elbette ki parlamentonun adaletin yerini alması ile ilgili değildir.
Kurum içi prosedürler ulusal ve uluslararası yasalara dayanır ve bu tür yasal
korumalar temelinde gelişirler ve bunları çalışma ortamlarını, ilgili bağlamda da
parlamentoları kapsayacak şekilde genişletirler. Adalet sisteminin yerini
almaktan çok uzak olan kurum içi şikayet mekanizmaları, işverenin işyerinde
şiddet ve tacizi önleme ve bu durumlara karşılık verme konusundaki
yükümlülüğünün bir parçasıdır.
YANLIŞ KANI: “O adam bunu yapmış olamaz. O iyi bir siyasetçi ve iyi bir aile
adamı. O sırada çok çalışmış veya hasta olabilir.”
GERÇEK: Bir saldırganın neden cinsel taciz veya başka bir istismar davranışında
bulunduğunu gerekçelendirmeye çalışmak, bu kişiyi davranışının yarattığı
sorumluluktan kurtarmanın ve mağdurun ret davranışını dikkate almama
konusunda verilmiş bilinçli bir kararı gizlemenin yoludur. Nedenleri ne olursa
olsun, bu nedenler bu tür davranışları kabul edilebilir kılmaz.12

12 a.g.e.
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Adım 1 – Eylem için harekete
geçirme

Kadınlara yönelik cinsel tacize
karşı sokak protestosu,
Medellín yakını, Kolombiya,
Eylül 2019. © Joaquin
Sarmiento / AFP

Cinsiyetçilik ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten uzak parlamento yaratmayı amaçlayan
politika değişimi ve prosedür reformu parlamento tarafından yönetilmeli ve parlamentoya ait
olmalıdır. Fakat eyleme geçmenin bazı ön koşulları vardır. Liderlerin katılımı sağlanmalı, eyleme
geçme sorumluluğu ve bunun nasıl yapılacağı kişilere dağıtılmalı, mevcut olan ve hala ihtiyaç
duyulan bilgi türleri ve kaynakları belirlenmelidir.
Adım 1 şu ön koşulları ele almaktadır: Siyasi irade yaratmak, çalışma grupları oluşturmak,
mevcut yasal bağlamı ve politikaları değerlendirmek ve veri toplamak.
a) Siyasi irade

Dikkate alınacak sorular:
• Parlamentonun cinsiyetçi eylemler ve şiddetle mücadele etmesi için güçlü siyasi irade var mı?
• Bu irade nasıl güçlendirilebilir?
• Bu sorular halihazırda parlamentoda tartışılmış durumda mı? Bu konular hakkında konuşulabilir mi?
• Bu sorular hakkında siyasi partilerin duruşu nedir? Sorunların ele alınması için tüm siyasi partilerin
katılımını sağlamak için hangi adımların atılması gerekir?
• Parlamentodaki cinsiyetçi eylemlerin ve şiddetin önlenmesine ve bunlarla mücadele edilmesine
yönelik çabalar destek görmekte midir?
• Harekete geçirilmesi gereken ortaklar kimlerdir?
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Düzeltici eylemlerin önündeki engeller
• Bu konu bir taraf veya diğeri tarafından siyasileştirilmiş olabilir.
• Bu tür uygulamalara tolerans gösterilmesi kurumsal kültür içine sağlam biçimde yerleşmiş olabilir.
• Milletvekilleri yeni şikayet mekanizmaları oluşturma ve akranlarını yargılama ve onlar tarafından
yargılanma konusunda sahip oldukları imtiyazlardan vazgeçme konusunda isteksiz olabilirler.
• Parlamentoda çalışan kişiler değişen istihdam ve sözleşme statülerine sahip olma eğilimindedirler.
Parlamento liderleri ve üyeler arasında geniş çaplı siyasi iradenin olmasının önemi tür zorluklar
ve karmaşıklıkların üstesinden gelme ihtiyacıdır.
Herhangi bir yeni politikayı kabul etme, uygulama ve izleme konusundaki muhtemel rolleri
dikkate alındığında, parlamentonun yönetim organlarının katılımı kritik önem kazanacaktır. Bu
organlardan bazıları şunlardır:
• Meclis Başkanı
• Meclis Başkanlık Divanı
• Parlamento Başkanlık Divanı
• Parlamento operasyonları ve ilişkilerinden sorumlu komite
• Temel parlamento komiteleri ve parlamento gruplarının başkanları
• Siyasi parti ve grup liderleri ve/veya meclis grubu lideri
• Genel sekreter(ler)
• Parlamento insan kaynakları ekibi
Başarının temel şartı, parlamentoda mümkün olduğunca çok kişinin cinsiyetçi davranışlar ve
şiddetin olmadığı çalışma ortamının herkesin çıkarına olacağı konusunda ikna edilmesi olacaktır.
Bu parlamentodaki kadınlar ve erkekler ve tüm personel kategorileri (milletvekilleri, çalışanlar,
asistanlar vb.) için geçerlidir.
Siyasi iradenin harekete geçirilmesi için stratejiye ihtiyaç duyulduğu durumda, aşağıdaki
unsurlar dikkate alınmalıdır:
• siyasi liderleri eylemi desteklemeye ikna etmesi muhtemel savları belirlemek;
• parlamento liderlerinin milletvekillerinin ve farklı çalışan kategorilerinin mevcut
durumuna ilgi göstermesini sağlamak;
• siyasi partiler arasında yazılı veya sözlü bir anlaşma sağlamaya çalışmak;
• erkek milletvekillerinin desteğini sağlamak;
• sivil toplum, siyasi kampanyalar ve sosyal medyadan gelen dış baskıları kullanmak veya
üniversiteler, yargı, uluslararası ve Parlamentolar Arası kuruluşlar gibi diğer kurumlar
tarafından gerçekleştirilen eylemlere atıfta bulunmak

Working group(s)
Grup oluştururken dikkate alınacak sorular:
• Bu çalışma mevcut bir yapı veya komite tarafından yapılabilir mi?
• Tüm çalışan kategorileri bu yapı içinde iyi temsil ediliyor mu? Yapı, siyasi partiler arasında dengeyi ve
kadınlar ve erkekler arasında eşitliği yansıtıyor mu?
• Bir veya daha fazla özelleştirilmiş çalışma grubu konuyla daha iyi ilgilenebilir mi?
• Bu çalışma grubu/gruplarının görev yetkisi ve çalışma yöntemleri neler olacaktır?
• Parlamentodaki diğer hangi organlar veya kişiler dahil edilmelidir? Dışarıdan uzmanlara danışılmalı
mıdır veya bu uzmanlar sürece dahil edilmeli midir.
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Amaç
Çalışma grupları, kapsayıcılığı sağlayacak ve farklı çıkarları dikkate alacak şekilde tasarlanmalıdır.
Bu tür bir organ konusunda karar verirken parlamentoların mevcut parlamento yapılarına kıyasla
bu organın kesin görev yetkisini ve yapısını belirlemesi gerekecektir. Politikanın geliştirilmesi
ve iyileştirilmesine ilişkin sorumluluk tek bir çalışma grubuna verilebileceği gibi farklı personel
kategorileri için farklı gruplara da verilebilir. Sonuç olarak oluşturulan çalışma grubu/gruplarının
parlamento liderlerinin sağlam desteğini alması özellikle kritik önem taşımaktadır.
Terkip
Asgari olarak, bu tür problemlerin kadınlar üzerindeki orantısız etkisi dikkate alındığında, grubun
yapısı kadınlar ve erkekler arasında eşitliğe ve hatta kadınların çoğunluğuna dayanmalıdır fakat
aynı zamanda da siyasi partiler ve parlamentodaki personel kategorileri arasında da denge
sağlanmalıdır.
Kimler dahil edilmeli?
Parlamentoda bir kadın grubunun ve/veya toplumsal cinsiyet eşitliği komitesinin var olması
halinde bu kişilerin dahil edilmesi tavsiye edilir. Diğer kilit paydaşlardan bazıları parlamentonun
güvenlik hizmetleri, parlamento çalışan sendikalarının ve/veya derneklerinin temsilcileri (hem
çalışanlar hem de asistanlar için) ve dışarıdan uzmanlardır (işyeri hekimleri, siber şiddet veya
işyerinde psikolojik ve cinsel taciz uzmanları). İlgili kuruluşlar da dahil edilebilir veya bunlardan
danışmanlık alınabilir.
Görev yetkisi
Bu tür bir grubun görev yetkisi net biçimde belirlenmelidir. Bu görev yetkisi ideal olarak
durumun değerlendirilmesi, politikalar veya reformların oluşturulması ve politika uygulamasının
izlenmesini içermelidir. Grubun çalışma yöntemleri de (toplantı sıklıkları, karar verme süreçleri
vb.) belirlenmelidir.
Fransa: 2017 yılı sonlarında, Senato Başkanlık Divanı bir çalışma grubu ve Kadın Hakları ve
Kadın Erkek Eşitliği Heyeti tarafından sunulan tavsiyeler doğrultusunda tacizin önlenmesi ve
tacizle mücadeleye yönelik bir plan kabul etmiştir. Çalışma grubu İnsan Kaynakları Bürosu
Heyeti üyesi olan senatörler ve Senatör Asistanları Yönetim Derneği üyelerinden oluşmuştur.13
Avrupa Parlamentosu: İşyerinde taciz ve tacizin önlenmesine yönelik bir danışma komitesi
oluşturulmuştur. Bu komite beş üyeden oluşmaktadır: Meclis Başkanı tarafından kurumun
İdare Amirleri arasından seçilen üç milletvekili; parlamento asistanları komitesi tarafından
atanan bir üye; ve yönetim ve parlamento çalışanlarının temsilcisi. Avrupa Parlamentosu tıbbi
hizmetler ve hukuk hizmetleri temsilcileri de katılım göstermektedir. 14
Birleşik Krallık: 2017 yılı sonlarında, partiler arası çalışma grubu oluşturulmuştur.
Parlamentonun her iki kamarasından siyasi partilerden milletvekilleri ile Parlamento’da aktif
olan sendikalar ve çalışan örgütleri temsilcilerinden oluşan grubun amacı Westminster’deki
taciz şikayetlerinin çözümlenmesi için yeni ve bağımsız prosedür sunulmasıdır. Grup tacizin
Parlamentoda ne kadar yaygın olduğunu gözler önüne seren anket yapmış ve acil reform
tavsiyeleri içeren ilgili raporunu Şubat 2018 başında sunmuştur.15

13 Fransa Senatosu Başkanı’nın, parlamentodaki kadınlara yönelik cinsiyetçilik, taciz ve şiddetle mücadele konusunda alınan tedbirlere ilişkin
olarak PAB Başkanı’na gönderdiği mektup, 3 Aralık 2018.
14 25 Haziran - 6 Temmuz 2018 tarihleri arasında Parlamento Genel Sekreterleri Birliği (ASGP) üyelerinin katılmaya davet edildiği çevrimiçi bir
ankete Avrupa Parlamentosu’nun verdiği cevap.
15 Bağımsız Şikayet ve Haksızlığı Giderme Politikasına Yönelik Partiler Arası Çalışma Grubu, 8 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan Rapor, https://
www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2018-02-08/HCWS460/
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Toplumsal cinsiyete duyarlılık
Toplumsal cinsiyet körü politika toplumsal cinsiyetleri nedeniyle kadınları hedef alan
şiddet türlerini göz ardı eder ve güvenliğin ve davranışların düzenlenmesi için genel bir
yaklaşım uygular.
Toplumsal cinsiyet ayrımı gözetmeyen politika özel olarak kadınları veya erkekleri
hedef almaz. Parlamentodaki toplumsal cinsiyete dayalı şiddet türlerinin ele alınması
gerektiğini kabul eder fakat bu şiddetin her iki cinsiyeti de eşit şekilde etkilediğini
varsayar. Bu tür politikalar kadınların ihtiyaçlarını karşılayan özel stratejileri belirleme
konusunda başarısız olabilir.
Toplumsal cinsiyete özgü politika cinsiyetçiliğin ve toplumsal cinsiyete dayalı
şiddetin parlamentodaki kadınları orantısız biçimde etkilediğini ve geçmişte bu tür
istismarlardan etkilenen kadınların ihtiyaçlarının göz ardı edildiğini kabul eder. Toplumsal
cinsiyet eşitliği adına savunuculuk yapar ve kadınlar için uygun olan özel stratejiler
belirler.

Dhaka, Bangladeş’te ülke
genelinde kadınların maruz kaldığı
tecavüzler ve cinsel tacizlerin
ortadan kaldırılması talebiyle
düzenlenen protesto, Eylül 2019.
© STR / NurPhoto
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b) Mevcut yasal çerçeveler ve politikaların değerlendirilmesi

Temel değerlendirme kriterleri:
• İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ulusal yasal çerçeve nedir? Bu çerçeve parlamentolara ne ölçüde
birer işyeri olarak cinsiyetçi ve/veya cinsel eylemler ve şiddetle mücadele konusunda yükümlülük
getirmektedir?
• Bu çerçeve uluslararası normlar ve standartları nasıl yansıtmaktadır?
• Parlamentonuzda kadınlara yönelik cinsiyetçi eylemleri, tacizi ve şiddeti doğrudan yasaklayan kurallar
var mı? Parlamentonuzda bu tür şiddeti dolaylı olarak ele alabilecek kurallar var mı?
• Bu kurallar parlamentodaki tüm çalışan kategorilerini etkili biçimde koruyor mu?
• Bu kurallar görünür ve iyi bilinir durumda mı?
• Bu kurallar titiz biçimde uygulanıyor ve herkes için etkili ve adil olarak algılanıyor mu?

Çoğu ülkede, parlamento istihdam ve ceza kanunlarını uygulama konusunda özel statüye
sahiptir. Çalışma grubu mevcut yasal çerçeve ve politikaların bu tür özelliklerine ilişkin
değerlendirme yürütmelidir.
Değerlendirmenin kapsamı
Aşağıdaki temel konular dahil edilmelidir:
1. Parlamentonun cinsiyetçi ve/veya cinsel eylemler ve şiddetle başa çıkmak için tüm
ulusal ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirdiğinden emin olunması için ulusal
ve uluslararası yasal çerçeve,
2. Aşağıdakileri kapsayacak şekilde, parlamentonun mevcut iç politikası ve şikayet
mekanizmalarının güçlü yanları ve sınırlılıkları:
• Doğrudan cinsiyetçi ve/veya cinsel eylemler ve şiddetle ilgilenen politikalar ve
mekanizmalar; ve
• Reform çabalarının karmaşık olabildiği durumlarda, bunu dolaylı olarak yapabilenler
(örn. etik ilkeler ve parlamento ayrıcalıkları: aşağıdaki kutulara bakınız).
Bu rehber ilkelerde yer alan Adım 2 ve Adım 3 için belirlenen kriterler, kapsamlı, kapsayıcı ve
toplumsal cinsiyete duyarlı politika oluşturulmasına yardım sağlayacaktır.

Etik/davranış ilkeleri yeterli mi?
Parlamentoların çoğu burada hedeflenen davranışlara yönelik iç politikalar ve
mekanizmalara sahip olmamakla beraber üyeleri için davranış veya etik ilkelerine sahiptir.
Ancak bu tür ilkeler genelde finansal veya diğer tür istismarlar16 ile ilgili olacak şekilde
tasarlanmaktadır ve dolayısıyla burada ele alınan konuyla ilgili özel hükümler
içermemektedir. Ayrıca, bu ilkelere yönelik uygulama yapıları (etik komiteleri, prosedürler
vb.) genelde bu tür davranışlarla ilgilenmeleri için gereken net görev yetkileri, uzmanlıklar
veya kaynaklara sahip değildir.
Bununyanı sıra, buyapıların açık ara çoğunluğuyalnızca güç ve etki sahibi milletvekillerinden
oluşan siyasi organlardır. Bu tür bağlamda öz-denetleme ve akran yargılaması kısıtlı
etkinliğe sahip olabilir. Hakkında taciz iddiasında bulunulan milletvekilleri diğer
milletvekilleri tarafından yargılanmaktadır ve mağdurlar bu tür mekanizmalara
güvenmeme eğilimi göstermektedirler. Kamuya açık biçimde faaliyet gösteren komiteler
gizliliğin esas olduğu taciz durumları için özellikle uygun değildir. Fransız Ulusal
Meclisinden etik görevlisinin de ileri sürdüğü üzere: “zorbalık ve cinsel taciz aslında etik konuları
değildir.” 17 Doğru. Bunlar temel siyasi haklar ve istihdam hakları ile ilgili konulardır.
16 Bkz. Background Study: Professional and Ethical Standards for Parliamentarians [Arka Plan Çalışması: Parlamenterler için Profesyonel ve Etik
Standartlar], AGİT-DKİHB, 2013, https://www.osce.org/odihr/98924
17 Agnes Roblot-Troizier, Un nouvel elan pour la deontologie parlementaire, Ulusal Meclis Etik Görevlisi’nin yıllık kamu raporu, 2019 (yalnızca
Fransızca)
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Parlamentoların halihazırda net biçimde belirlenmiş prosedürler ve cezalara sahip etik/
davranış ilkelerine sahip olduğu durumlarda, mevcut ilkeleri yukarıda belirtilen
sınırlılıkları ele alacak şekilde gözden geçirmek, genişletmek ve uyarlamak ve tüm
parlamento personeli kategorilerini korumak için gereken tedbirleri (örn. tıbbi ve
psikolojik destek, adil ve bağımsız şikayet inceleme mekanizmaları vb. için) eklemek
mümkün olabilir (aşağıdaki Adım 2 ve Adım 3’e bakınız)

Parlamento imtiyazları
Değerlendirme sırasında parlamento dokunulmazlığı ve diğer imtiyazlar dikkate
alınmalıdır. Her ne kadar parlamentoda ifade özgürlüğünün korunması açısından temel
öneme sahip olsa da, parlamento dokunulmazlığı mutlak bir hak değildir ve toplumsal
cinsiyete dayalı şiddetle suçlanan parlamenterleri korumamalıdır. Ancak parlamento
üyelerine karşı cezai kovuşturma yapılmadan önce kaldırılması gerekmektedir.
Cox raporunda da açıklandığı üzere: “Avam Kamarasındaki milletvekillerinin zorbalık veya
cinsel taciz davranışlarına yönelik şikayetlerin bağımsız denetime tabi olmasının
Parlamentoda ifade özgürlüğü üzerinde olumsuz etkisi olacağını söylemek makul
değildir. Parlamentonun temel işlevlerini de olumsuz olarak etkilemeyecektir. Bu tür bir
eylemin yapabileceği tek şey, bu tür kusurların tekrarlanmasını engellemek ve, umulan
odur ki, tamamen ortadan kaldırmaktır.”18 Siyasetteki kadınlara yönelik şiddete ilişkin
hazırladığı 2018 tarihli raporunda, BM Kadına Yönelik Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları Özel
Raportörü, ulusal parlamentoları “parlamento üyelerinin siyasi yaşamda kadınlara yönelik
şiddet konusunda cezasız kalmaları ile mücadele etme ve hiçbir durumda bu tür şiddetin
faillerini korumaması gereken dokunulmazlık kurallarını gözden geçirme.” konusunda
teşvik etmektedir 19
Dokunulmazlığın milletvekillerinin sergilediği taciz ve şiddet davranışlarının cezasız
kalmasına katkıda bulunması riskinin azaltılması için, siyasi irade ve işbirlikleri kurma
yoluyla çözümler bulunmalıdır. Bazı ülkelerde, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konulu
cezai kovuşturmalarda parlamento dokunulmazlığı geçersiz olmaktadır. Bir diğer çözüm
de dokunulmazlığın kaldırılması konusunda bağımsız bir kuruma güvenilmesi olabilir.
3. Personel kategorileri
Parlamento benzersiz bir kurumdur fakat aynı zamanda da bir işyeridir ve o şekilde kabul
edilmelidir. Parlamento açısından temel zorluklardan biri, parlamentodaki tüm çalışan
kategorilerinin ihtiyaçları, yasal statüleri ve haklarına göre uyarlanmış tedbirler geliştirmek
olacaktır.
Bu kategoriler şunlardır:
• Kurum ile sözleşmeye dayalı istihdam ilişkisi içinde olan ve aynı zamanda da devlet
memuru olabilecek parlamento çalışanları.
• Seçilen veya görevlendirilen ve parlamentonun çalışanları olmayan milletvekilleri.
Bu kişiler parlamentodaki işlevlerini yerine getirirler ancak parlamento ile istihdam
sözleşmesine sahip değildirler. Genelde parlamento asistanlarının işverenleri
konumundadırlar.
• Çoğu durumda parlamento çalışanı olmayan fakat doğrudan milletvekilleri veya siyasi
grup tarafından istihdam edilen parlamento asistanları; bunlar üye seçmen ofislerinde
çalışan asistanları kapsamaktadır.
• Parlamento haberleri yapan gazeteciler.
• Parlamento ile değil de dışarıdan hizmet sağlayıcı ile sözleşmesi olan parlamento
çalışanları (güvenlik çalışanları, BT danışmanları, garsonlar, sürücüler, kuaförler, çocuk
bakım evi çalışanları, bahçıvanlar, temizlik hizmetleri çalışanları vb.).
• Siyasi parti veya grup asistanları, stajyerleri, gönüllüleri vb. de dahil olmak üzere diğer
kişiler.
18 Bkz. Not 8.
19 BM Kadına Yönelik Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları Özel Raportörü Dubravka Simonovic tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda sunulan
“Siyasetteki kadınlara yönelik şiddet” konulu rapor, 2018.
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All Tüm kategorilerde cinsel eylemler, taciz veya toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin hem
mağdurları hem de failleri bulunabilir. Parlamentonun ulusal kanunlar ve uluslararası normatif
belgeler kapsamındaki görevi, istihdam veya sözleşme statüsüne bakmaksızın yukarıda
bahsedilen tüm bireylerin temel hakları ve özgürlüklerini korumaktır.
ILO Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme standardı şu
şekilde belirlemiştir “ulusal hukuk ve uygulamalarla tanımlandığı şekilde çalışanlar ve iş sözleşmelerinden
kaynaklanan statülerine bakılmaksızın çalışan kişiler, stajyer ve çıraklar dahil eğitimdeki kişiler, istihdamı
sonlandırılan işçiler, gönüllüler, iş arayanlar ve iş başvurusunda bulunanlar ve işverenin yetkisini, görev veya
sorumluluklarını yerine getiren bireyleri de kapsayarak çalışma yaşamındaki işçileri ve diğer kişileri korumak”
(Madde 2.1).20

Farklı personel kategorilerinin ihtiyaçları ve çıkarları
Parlamento çalışanları akranları tarafından tacize karşı diğer kategorilere göre daha
iyi korunuyor olabilir. Fakat, öte yandan yukarıda tanımlanan öz-denetime dayalı şikayet
mekanizmaları nedeniyle milletvekilleri tarafından tacize karşı iyi korunmuyor olabilirler.
Parlamenter asistanları istihdam ilişkilerinin parlamentodan ziyade bir milletvekili ile
olması nedeniyle daha az koruma sahibi olabilirler. Seçmen ofislerinde çalışanlar
parlamento sınırları içinde uygulanan güvenlik normlarından/korumadan aynı şekilde
faydalanamayabilirler.
Milletvekilleri genelde taciz/şiddet vakaları için özel tasarlanmış şikayet mekanizmasına
sahip değildirler. Aynı zamanda diğer kategorilere kıyasla daha fazla halktan gelen
istismar davranışlarına, yani çevrimiçi şiddet de dahil olmak üzere cinsiyetçi sözlere,
tehditlere ve şiddete hedef olabilirler. Bunlara ek olarak, seçmen ofislerinde çalıştıkları
zaman parlamento sınırları içinde uygulanan güvenlik normlarından/korumadan aynı
şekilde faydalanamayabilirler.

Bolivya: Temmuz 2018 tarihinde, Yasama Meclisi taciz ve siyasi şiddete yönelik
araştırma komitesi oluşturmuştur. Bu komitenin iki amacı bulunmaktadır: Birincisi, tüm
siyasi partilerin kadın üyeleri tarafından bildirilen çok sayıdaki taciz şikayetine ışık
tutmak, ikincisi de kadına yönelik şiddete ilişkin ulusal yasalarla uyumlu hale getirmek
amacıyla parlamenterlere yönelik etik kuralları gözden geçirmektir. Komite Yasama
Meclisindeki üç siyasi partiden beş kadın üyeden oluşmaktadır.
İskoç Parlamentosu: İskoç Parlamentosu Ortak Çalışma Grubu, cinsel taciz ve
cinsiyetçiliğe ilişkin şikayetlerle etkili biçimde başa çıkmak için mevcut politikalar ve
prosedürlerde yapılması gereken değişiklikleri belirlemek amacıyla anket ve odak
grubu çalışmaları gerçekleştirmiştir. Uygulamadaki politikaların etkinliğini
değerlendirmek için sorulan sorulardan bazıları şunlardır:
• Cinsiyetçi taciz veya davranışla karşılaştığınızda başvurabileceğiniz şikayette
bulunma prosedürüne aşina mısınız?
• Parlamentoda kişileri cinsel taciz ve cinsiyetçi davranışlara karşı şikayette
bulunmaktan caydıran bir atmosfer veya kültür olduğunu düşünüyor musunuz?
• Cinsel taciz veya cinsiyetçi davranışa ilişkin şikayette bulunduğunuzda bunun ciddiye
alınacağını düşünüyor musunuz?

20 Bkz. Not 4.
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d) Veri ve kanıt toplama

Ön sorular:
• Parlamentodaki kadınlara yönelik cinsiyetçilik, taciz ve şiddet konusunda halihazırda parlamento içi
soruşturmalar gerçekleştirilmiş durumda mı?
• Parlamenter çalışma ortamında taciz ve cinsiyetçi ve/veya cinsel eylemler ve şiddet konusunda
parlamento dışından resmi veya gayri resmi bir kuruluş halihazırda uyarıda bulunmuş veya soruşturma
gerçekleştirmiş durumda mı?

Veri sahibi olmak, siyasi destek kazanabilmek, durumu değerlendirebilmek ve izlenecek en
uygun yolu belirleyebilmek açısından kilit öneme sahiptir. Bu da kurum içi değerlendirme anketi
ile gerçekleştirilebilir. Giriş kısmında bahsedilen PAB çalışmaları bir dizi parlamentodan veri
sunmaktadır ve bu sorunların ele alınması ihtiyacı konusunda parlamentoları alarma geçirmelidir.
Kurum içi anketler ulusal parlamentolarda hala nadiren görülmekle beraber uygulanmaya
başlanmıştır. Bu anketler net bağlam içinde durumun ayrıntılı bir tablosunu ortaya koymaktadır.
Şiddetin boyutunu yansıtmak
Fransa - Ulusal Meclis: Kendi dernekleri tarafından 137 parlamento asistanı üzerinde
yapılan bir ankete göre, her iki katılımcıdan biri işyerlerinde veya mesleki görevleri
sırasında cinsiyetçi veya cinsel şakalara maruz kalmıştır. Her üç katılımcıdan biri cinsiyetçi
hakaretlere ve “bakışlar” ve “cinsel eylem” taklitleri de dahil olmak üzere “sürekli ve
rahatsız edici tutumlara”; her beş katılımcıdan biri istenmeyen “cinsel tekliflere”; ve her
altı katılımcıdan biri “göğüs, kalça veya basenlerine” istenmeden dokunulmasına maruz
kalmıştır.21
Yeni Zelanda: Yeni Zelanda PAB Grubu üyeleri ile Uluslar Topluluğu Kadın Parlamenterleri
(CWP) Yeni Zelanda Grubu üyeleri, PAB’ın CWP’nin 24 Yeni Zelanda üyesi üzerinde
gerçekleştirdiği çalışma üzerinden modellenen bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Sonuçlar,
içinde psikolojik şiddetin (cinsiyetçi veya cinsel sözler ve jestler, aşağılayıcı veya cinsel ima
içeren fotoğrafların yayılması, korkutma ve tehditler) net biçimde mevcut olduğu kadın
milletvekillerine yönelik cinsiyetçilik, taciz ve şiddetin yaygın görülen bir olgu olduğunu ve
katılımcıların yüzde 44’ünü etkilediğini teyit etmektedir.
Birleşik Krallık - Avam Kamarası: Parlamentoda çalışan 1377 kişi üzerinde partiler
arası çalışma grubu tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre, katılımcıların yüzde 39’u
(erkeklerin yüzde 35’i, kadınların yüzde 45’i) son 12 ay içinde zorbalığa maruz kalmıştır. 22
Hangi veriler toplanmalı?
Toplanacak veriler aşağıdaki hususların değerlendirilmesine olanak sağlamalıdır:
• Problemin kapsamı (parlamentoda çalışan kişilerin deneyimlediği farklı toplumsal
cinsiyete dayalı şiddet türlerinin tekrarlanma sıklığı);
• Şiddet algıları;
• Şiddetin etkisine ilişkin algılar;
• Mevcut haksızlığı giderme mekanizmalarına ilişkin algılar;
• Gereken çözümler.

21 Bu anketin bulguları, 20 Mart 2019 tarihindeki bir Ulusal Meclis oturumu sırasında kolektif “Chair collaboratrice” tarafından sunulmuştur (Les
Nouvelles News, Chair collaboratrice, Le sexisme se porte bien a I’Assemblee, 21 Mart 2019).
22 Bkz. Not 15.
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Sorular katılımcıların parlamentoda geçirdiği tüm zaman veya belirli bir dönem ile ilgili olabilir.
Bireylere aynı zamanda bu tür eylemlere ilişkin bilgileri hakkında da anket uygulanabilir (birinci
elden şahit oldukları veya mağdurlardan duydukları olaylar).
Anket soruları kadınlara yönelik farklı cinsiyetçilik, taciz ve şiddet türlerini temsil eden belirli
eylemleri kapsamalıdır. Bu eylemler fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik şiddet (tanım
için Ek 1’e bakınız) olarak sınıflandırılabilir. Her uygulamada kapsanan konuların aynı şekilde
anlaşılmasını sağlamak için başlangıçta kullanılan terimlerin netleştirilmesi faydalı olacaktır.
Anket metninde soruların kademelendirilmesi de önemlidir. Cinsiyetçi şakalar ve aşağılayıcı
yorumlar gibi daha az ciddi cinsiyetçi davranışlarla ilgili sorularla başlanması ve ardından daha
şiddetli zorbalık, cinsel taciz, cinsel saldırganlık vb. türleri ile ilgili sorulara geçilmesi tercih edilir.
Bu kademelendirme, şiddet yelpazesinin daha iyi anlaşılmasını sağlamakta ve katılımcıların
daha rahat hissetmelerini, başta daha az önemli görünen sorulara cevap vermelerini ve daha
sonra giderek özgüvenleri arttıkça öbür türlü saklayabilecekleri daha ciddi ve acı veren olayları
açığa çıkarmalarını sağlamaktadır.
Sorular aynı zamanda şiddet eylemlerinin nerede gerçekleştiği, faillerin kimler olduğu,
eylemlerin bildirilip bildirilmediği ve neden bildirildiği veya bildirilmediği konularına ilişkin bilgileri
de ortaya çıkarmalıdır.
Katılımcılara, bu tür eylemlere neyin yol açtığını düşündüklerini, bu eylemlerin etkilerinin neler
olduğunu ve hangi çözümlerin bunları önleyebileceğini ve onarabileceğini sormak da faydalı
olabilir. Eğer cinsiyetçilik, taciz ve şiddetle mücadeleye yönelik prosedürler halihazırda mevcut
ise, katılımcılara bunlara aşina olup olmadıkları, bunları kullanıp kullanmadıkları ve kullanıp
kullanmayacakları ve de bu prosedürlerin etkili olduğunu ve mağdurların ihtiyaçlarına cevap
verdiğini düşünüp düşünmedikleri sorulmalıdır.
Ankete kimler katılmalı?
Anket yalnızca kadınlara veya parlamentodaki tüm çalışanlara yönelik olabilir. Her ne kadar
gizliliğin korunması gerekse de, toplumsal cinsiyet, yaş, azınlık grubu statüsü vb. ile ilgili
toplanan bilgiler, deneyimlerin gruplar veya kategoriler arasında nasıl değişiklik gösterebileceğini
anlamaya çalışan araştırmacılar için değerlidir. Tüm durumlarda, aynı yerde çalışan kadınlar ve
erkekler arasındaki şiddete ilişkin farklı algılar ve deneyimlerin belirtilmesi ve dikkate alınması
gerekecektir. Aynısı erkeklere kıyasla kadınlara yönelik uygulanan şiddet türlerindeki farklılıklar
açısından da geçerlidir. Siyasi parti araştırmalarına göre, kadınların en çok karşılaştığı şiddet
türü psikolojik şiddet iken, bu erkekler için fiziksel şiddettir.23 Bir araştırmanın odak noktası
kadınlara yönelik sergilenen davranışlar olsa bile, erkekler üzerinde de algıları ve deneyimleri ve
bu tür eylemleri gözlemleme ve gerçekleştirme konusundaki muhtemel rolleri üzerine anket
uygulanabilir.
Katılımcılar tüm personel kategorilerini (milletvekilleri, çalışanlar, asistanlar, siyasi parti
çalışanları, stajyerler vb.) içerebileceği gibi yalnızca belirli kategorileri de içerebilir. Katılımcı
seçimi özellikle zamana ve mevcut kaynaklara bağlı olacaktır ve değerlendirmenin farklı
aşamalar halinde yapılabileceği dikkate alınacaktır (yalnızca kadınlara veya tüm üyelere yönelik
olarak milletvekilleri için anket ve diğer personel kategorileri için anket). Parlamento çalışanlarını,
parlamento asistanlarını, siyasi parti çalışanlarını, stajyerleri vb. kapsayan anket, daha rafine
analiz yapılmasına ve daha doğru tablo ortaya konulmasına olanak sağlayacaktır.

23 NDI, No Party to Violence: Analysing Violence Against Women in Political Parties [Şiddete Taraf Olmama: Siyasi Partilerde Kadına Yönelik
Şiddetin Analizi], 2018, http://epd.eu/2018/03/19/ndi-no-party-to-violence-analysing-violence-against-women-in-political-parties/
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Araştırma yöntemleri
Nicel ve nitel yöntemler
Nicel yöntemler genellikle sayılarla özetlenebilen bulgular sunarken; nitel
yöntemler, tanık beyanları, alıntılar, açıklamalar, örnek olay analizleri vb. yoluyla
metin şeklinde sunulan bilgiler toplamaktadır. Araştırmacılar genelde bu iki
yöntemin karmasını kullanmaktadır.
Çevrimiçi anketler
Anketler çevrimiçi olarak dağıtılabilir ve doldurulabilir. Anketler genelde kısadır,
ulaşılması ve cevaplanması kolaydır. Diğer yöntemlere kıyasla daha az maliyetle
daha çok katılımcıya ulaşabilirler ve özellikle nicel yaklaşım için uygundurlar.
Bireysel görüşmeler
Bu yöntem, katılımcıların deneyimledikleri şiddetin geçmişine ilişkin daha
zengin, bağlamsal ve nitel bilgiler sunabilir. Bu tür görüşmelerin gönüllülüğe
dayanan özelliği, kademeli yaklaşım ve empati sahibi görüşmeci ile de
birleştiğinde katılımcılara güven vermekte ve katılımcıların muhtemelen ağır
duygusal stres altında baskılamış olabilecekleri travmatik olayları hatırlamalarına
ve bunlar hakkında konuşmalarına imkan tanımaktadır. Ancak öte yandan,
görüşmelerin kullanımını kısıtlayabilecek bazı faktörler meşgul katılımcılarla
görüşme planlayabilmek için gereken insan kaynaklarının saatleri ve esnekliğidir
(dolayısıyla birden fazla zaman aralığı teklif edilmesi veya görüşmelerin telefon
veya Skype aracılığıyla yapılmasının önemi ortaya çıkmaktadır).
Odak grupları
Bu gruplar benzer arka planlara sahip kişilerin bir araya gelerek algıları, tutumları,
ihtiyaçları, görüşleri veya fikirlerini tartışabilecekleri bir diğer iyi nitel araştırma
gerçekleştirme yoludur. Farklı parlamento personeli kategorilerinden oluşan
odak grupları mevzubahis farklı ihtiyaçları ve aynı zamanda da parlamentodaki
cinsiyetçilik, taciz ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin ele alınmasına yönelik
politika tedbirlerine ilişkin fikirler ve teklifleri yansıtma konusunda oldukça
faydalı olabilir.
İkincil kaynaklar Radyo/televizyon röportajları, sosyal medya haberleri ve
gönderileri, gazete kupürleri, biyografiler vb.
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Gizlilik
Toplanan verilerin güvence altına alınması ve gizliliğin korunması, katılımcıların
korunması ve güvenlerinin tazelenmesi açısından esastır. Çoğunlukla misilleme
ile karşılaşma korkusuyla, sadakat nedeniyle veya kariyerlerine zarar gelmesini
veya partilerinin itibarının sarsılmasını önlemek amacıyla çok az sayıda insan
açıkça konuşmaya cesaret edebilmektedir.
Araştırmaya katılma davetiyeleri, katılımcıların araştırmanın belirli ayrıntılarını
bilmeleri ve sağlayacakları girdilerin gizli kalacağından emin olabilmeleri için
muvafakat ve bilgi formları içermelidir. Anketler tamamen anonim olmalı veya
katılımcılardan toplanan kişisel veriler verdikleri yanıtlardan ayrı olarak
saklanmalı ve kullanılmalıdır. Böylece ikisi arasında bağlantı kurulması imkansız
olmalıdır. Eğer tanıklık kullanılıyorsa, tanığın kimliğinin açığa vurulmayacağını
bildirmek gerekir. Araştırma, süreç boyunca verilerin güvence altına alınacağı ve
anketin yayınlanmasından sonra veya katılımcının talebi üzerine yok edileceği
şekilde düzenlenmelidir.
Araştırmanın düzenlenmesi
Çalışma grubu, araştırmayı ve kullanılacak araçları (anket, katılım davetiyeleri vb.) tasarlamak,
görüşmeleri gerçekleştirmek ve toplanan verileri derlemek ve analiz etmek üzere araştırmacılar
görevlendirecektir. Araştırmacıların tarafsız olması ve kendilerine emanet edilen bilgileri
açıklamalarını yasaklayan gizlilik anlaşması imzalamaları gerekecektir. Bu kişiler bu tür
araştırma gerçekleştirmek için gereken niteliklere sahip parlamento çalışanları (örneğin iş
sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği veya insan hakları departmanında çalışan ve bu tür araştırma
gerçekleştirmek üzere özel eğitim almış kişiler) olabilecekleri gibi parlamento dışından kişiler
de (profesyonel deneyim ve bilgileri nedeniyle nitelik sahibi uzmanlar, psikologlar, harici anket
şirketleri vb.) olabilirler.
Her durumda, bu araştırmayı gerçekleştirmek üzere görevlendirilmiş kişiler veya ekip, görev
yetkilerine, araştırmanın amaçlarına ve yetki veren parlamento organı/çalışma grubuna
sunacakları grup raporunun parametrelerine ilişkin kesin ve net göstergelere sahip olmalıdırlar.
PAB: 2016 yılında parlamentodaki kadınlara yönelik cinsiyetçilik, taciz ve şiddete ilişkin
ilk çalışmasını gerçekleştirdiğinde, PAB yalnızca kadın milletvekilleri ile gönüllülüğe
dayanan ve gizli görüşmeler gerçekleştirmiştir. 2018 yılında Avrupa’da yapılan çalışmayı
gerçekleştirirken ise, hedef kitleyi parlamento çalışanlarını da (görevliler ve parlamento
asistanları) kapsayacak şekilde genişletmiştir.24 Sorulan soruların özeti Ek 2’de yer
almaktadır.
Birleşik Krallık: Eski Yüksek Mahkeme hakimi Sn. Laura Cox, Avam Kamarasındaki
çalışanlara yönelik taciz iddialarına yönelik bağımsız araştırma gerçekleştirmek üzere
Parlamento tarafından görevlendirilmiştir. Bağımsız uzmanın taciz iddialarının mahiyeti
ve kapsamını ortaya koyması, şikayetlerin nasıl değerlendirildiğini ve uygulamadaki
prosedürlerin nasıl iyileştirilebileceğini incelemesi gerekmiştir. Çalışanlar tamamen
gizlilik esasına dayalı olarak katılmaya davet edilmiştir. Çalışanları bilgilendirmek için,
Parlamentonun intranetinde yayınlanan genel duyuruya ek olarak Sn. Laura çalışanları ifade
vermeye teşvik eden ve uygulanacak prosedürü açıklayan kişisel mesaj da göndermiştir.
Araştırma mevcut ve eski parlamento çalışanlarını (2012 yılına kadar giden parlamento
veritabanı aracılığıyla) hedeflemiştir. Katılımcılar şahsen veya yazılı olarak cevap
verebilmiştir. Amaç vakaların tekrar açılması değil, Parlamentodaki bu tür uygulamaların
tekrarlanma sıklığını belirlemek olmuştur. Görüşmeler sıkı gizlilik altında, parlamento
sınırları dışında gerçekleştirilmiştir. 25

24 Bkz. Not 1.
25 Bkz. Not 8.
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İskoç Parlamentosu: Çevrimiçi bir anket kadın ve erkek milletvekilleri, çalışanları ve
stajyerleri, parlamento ve hükümet çalışanları, yükleniciler ve medya mensuplarından
oluşan 1650 kişiye gönderilmiştir. Bu ankette parlamentodaki ve seçmen ofislerindeki
cinsiyetçilik ve cinsel tacize ilişkin deneyimlerle ilgili ayrıntılı sorular yer almıştır. Buradaki
amaç tacizle mücadele politikasını gözden geçirmek ve bu fenomene ilişkin farkındalığı ve
şikayet mekanizmalarına duyulan güveni ölçmek için bilgi toplamaktır. Bu anket parlamento
e-posta hesabı olmayan az sayıda kişiye gönderilen basılı kopyalar dışında büyük ölçüde
çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Ankette cinsiyetçi davranış ve cinsel tacize ilişkin net
tanımlara yer verilmiştir. Anketin uygulanması ve sonuçlarının analiz edilmesi harici bir
şirket tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu durum, yüksek cevaplama oranlarına da (toplamda
yüzde 62; parlamento çalışanlarının yüzde 81’i, üyelerin çalışanlarının yüzde 76’sı ve
milletvekillerinin yüzde 62’si) yansıdığı üzere, gizlilik konusunda katılımcıların güvenini
tazelemiştir. 26

Avrupa Parlamentosu’nda
cinsel taciz ve istismarla
mücadele konulu tartışma,
Strasbourg, Fransa, Ekim
2017.
© Patrick Hertzog / AFP

26 The Scottish Parliament Sexual Harassment and Sexist Behaviour Survey, Final Report, 26 February 2018, and Scottish Parliamentary Corporate
Body, Standards, Procedures and Public Appointments Committee, Sexual harassment and inappropriate conduct [İskoç Parlamentosu Cinsel
Taciz ve Cinsiyetçi Davranış Anketi, Sonuç Raporu, 26 Şubat 2018, ve İskoç Parlamentosu Tüzel Kişiliği, Standartlar, Prosedürler ve Kamu
Görevlendirmeleri Komitesi, Cinsel taciz ve uygunsuz davranış], 4. Rapor, 2018 (Oturum 5), https://sp-bpr-en-prod-cdnep.azureedge.net/
published/SPPA/2018/6/5/Sexual-harassment-and-inappropriate-conduct-1/SPPAS052018R04.pdf Anketi tamamlayan 1039 kişinin yüzde 20’si
tacize veya cinsiyetçiliğe maruz kaldıklarını söylemişlerdir (katılan kadınların yüzde 30’u ve erkeklerin yüzde 6’sı). Cinsel taciz mağdurlarının
yüzde 45’i saldırganın parlamenter olduğunu ve yüzde 40’ı da parlamento çalışanı olduğunu bildirmiştir.
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Adım 2 - Standartların politika
ile güvence altına alınması
Parlamentodaki mevcut durum değerlendirildikten ve iç mekanizmalarının güçlü ve zayıf
yanları gözden geçirildikten sonra, Adım 2, ilgili dokümanlara yeni standartlar ve prosedürler
ekleyecektir. Bu kısım, kapsamlı ve kapsayıcı politika oluşturulması için asgari olarak
eklenmesi gereken kritik öneme sahip hükümleri içermektedir.

Avusturya Parlamentosu’nun
183 üyesi, kadınlar ve kız
çocuklarına yönelik şiddetin
ortadan kaldırılmasını
amaçlayan “Dünyayı
Turuncuya Boyayalım”
isimli BM kampanyası
kapsamında ışıklandırılan
Hofburg Sarayı’ndaki geçici
parlamentonun önünde
duruyor, Viyana, Avusturya,
Kasım 2018.
© Joe Klamar / AFP

I. Politikanın mahiyetinin belirlenmesi
Sorular
• Özel düzenlemeler mi oluşturulmalı yoksa gerekli hükümler usul kuralları, davranış ilkeleri veya etik
ilkelerine mi eklenmelidir?
• Eğer özel düzenlemeler oluşturulacaksa, bu parlamentonun kalıcı ve resmi usul kurallarının bir parçası
mı olacaktır?
Bu rehber ilkelerde “politika” kelimesi, ilgili davranışların önlenmesi ve bunlarla mücadele
edilmesi için standartlar belirleyen bir “ürün”ü ifade edecek şekilde geniş bir anlamda
kullanılmaktadır.
Bu mahiyette bir politikayı oluştururken veya geliştirirken, parlamentonun bazı seçenekleri
olacaktır:
a)
b)
c)

İçtüzüğü, usul kurallarını, davranış ilkelerini veya etik ilkelerini değiştirmek (ve giriş
kısmını tekrar yazmak)
Özel politika, protokol veya davranış kuralları oluşturmak.
Yeni bir bağımsız politika veya eylem planı hazırlamak
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Bu seçeneklerin her birinde dengeler söz konusudur ve dolayısıyla birinin veya birden fazlasının
seçilmesi muhtemelen duruma özgü bağlama ve siyasi iradeye bağlı olacaktır.

Politika seçenekleri ve sonuçları
İçtüzüğü, usul kurallarını, davranış ilkelerini veya
mevcut davranış/etik ilkelerini değiştirmek

Özel politika, protokol veya davranış kuralları
oluşturmak

Sonuçlar:
• Bir sonraki gözden geçirmeye kadar
beklenmesi gerekebilir.
• Standartların yalnızca milletvekilleri için
geçerli olduğu anlamına gelebilir.
• Kurallara uyulmasını sağlama sorumluluğu
Meclis Başkanına ait olacaktır.
• Kısıtlamalara sahip, öz-denetime dayalı
mekanizma.

Sonuçlar:
• Konuya ilişkin güçlü kurumsal mesaj
verebilir.
• Tek bir politikada (veya her kategori için
politikalarla) tüm personel kategorilerinin
kapsanmasına imkan tanıyabilir.
• Öz-denetime dayalı ve bağımsız
mekanizmaların karması anlamına gelebilir.

Yeni ve bağımsız eylem planı hazırlamak
Sonuçlar:
• Parlamento onayı gerekmeyebilir ancak
yalnızca çalışanları kapsayabilir.
• Konuya ilişkin güçlü kurumsal mesaj verebilir.
• Tüm ilgili hükümleri tek bir yerde toplayabilir.

Kanada: 2015 yılında Avam Kamarası, Avam Kamarası İçtüzüğünün eki olan Avam
Kamarası Üyeleri için Davranış İlkeleri: Parlamento üyeleri arasında cinsel taciz27, isimli
belgeyi kabul etmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri: 2018 yılında, mevcut cinsel taciz politikasında reform
yapılması konusunda Kongre’de anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmada arabuluculuk
gereklerinin ve uzun bekleme sürelerinin ortadan kaldırılması, uzlaşma konusunda
üyelerin (vergi mükelleflerini değil) sorumlu hale getirilmesi, komite bulgularının raporlarını
yayınlayarak şeffaflığın artırılması, tacizle mücadele eğitiminin tüm üyeler ve parlamento
çalışanları için zorunlu hale getirilmesi ve kongre dönemleri sırasında işyeri kültürüne
ilişkin düzenli çalışan anketleri yapılması gerekliliği yer almaktadır. 28
Fransa: Fransa Senatosu Başkanlık Divanı, Senato Usul Kurallarına ilişkin olarak, tacizde
bulunmuş (psikolojik veya cinsel) olan senatörlere yönelik uygulanacak disiplin yaptırımlarını
ortaya koyan yorumsal karar kabul etmiştir. Aynı zamanda da iki alana odaklanan tacizle
mücadele planı kabul etmiştir: (1) Bilgilendirme ve önleme; ve (2) Mağdurların şikayetlerini
alma ve mağdurlara destek verme.29

27 https://www.ourcommons.ca/About/StandingOrders/Appa2-e.htm
28 PAB, Women in parliament in 2018: The year in review [2018 yılında Parlamento’daki kadınlar:Yıla genel bakış] . https://www.ipu.org/
resources/publications/reports/2019-03/women-in-parliament-in-2018-year-in-review
29 Senato Başkanlık Divanı tutanakları; 29 Temmuz 2017 ve 9 Kasım 2017 tarihli toplantılar da dahil olmak üzere.
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II. Politikanın kritik hükümleri
Seçilen türden bağımsız olarak, dahil edilmesi gereken bazı kritik unsurlar mevcuttur:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Hedefler
Roller ve sorumluluklar
Bütçe, kaynaklar, izleme ve değerlendirme
Yasaklanmış davranış tanımları ve örnekleri
Dahil edilen personel kategorileri
Uygulama kapsamı
Önleyici tedbirler ve destek hizmetleri
Şikayet inceleme mekanizmaları
Hak arama yolları ve onarım
Disiplin cezaları

“Sokaklarda ve kamusal
alanlarda kadınlara yönelik
tacizi ve cinsel şiddeti
durdurun” reklam panosu,
Manila, Filipinler, Temmuz
2019.
© Artur Widak / NurPhoto

a) Hedefler
Politikanın hedefleri net biçimde ortaya konulmalı, mümkünse parlamentodaki kadınlara yönelik
cinsiyetçilik, taciz ve şiddetin kabul edilemez ve yasadışı mahiyetini vurgulamalı ve kurum
liderlerinin bu sorunları önleme ve bunları ortadan kaldırma konusundaki taahhütlerini teyit
etmelidir. Aynı zamanda bu tür davranışlara ilişkin bildirimlerin ciddi biçimde ele alınacağı ve
tarafsız ve gizli biçimde değerlendirileceği de net biçimde ortaya konulabilir.
Politika kapsamındaki yüksek öncelikli tedbirlerle ulaşılmaya çalışılacak amaçları özetleyen kısa
bir giriş kısmı konulabilir. Buradaki ifadede aynı zamanda kadınların cinsiyetçi ve/veya cinsel
eylemler ve şiddete hedef olma ihtimalinin daha yüksek olduğu ve belirli durumların ve çalışma
düzenlerinin (örn. hiyerarşi, ast-üst ilişkisi) bu tür eylemleri ağırlaştırabileceği de vurgulanabilir.

35

Kanada: Avam Kamarası Üyeleri için Davranış İlkeleri: Parlamento üyeleri arasında cinsel
taciz belgesi İlkeler’in amaçlarını şu şekilde belirtmektedir (Kısım 1): “Avam Kamarası’nda
tüm Üyelerin kamu görevleri ve işlevlerinde başarı göstermelerine imkan tanıyan ve cinsel tacizden uzak
ortam yaratmak; cinsel taciz olaylarının Üyeler tarafından bildirilmesini teşvik etmek; şikayet sahibi odaklı ve
istendiği zaman şikayet sahibi tarafından durdurulabilen bir çözüm süreci oluşturmak; çözüm süreci genelinde
gizliliği sağlamak”.30
Şili: Temsilciler Meclisinde Cinsel Tacizin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ilişkin Protokol
(2019)’un 1. Maddesi uyarınca31 :”Temsilciler Meclisi kişilerin onuruna tam saygı gösteren, toplumsal
cinsiyet eşitliği ve kadınlar ve erkekler için eşit haklar ve fırsatların etkin biçimde uygulandığı bir ortam
sunmalıdır. Temsilciler Meclisinin çalışma ve yaşama ortamı, eşit muamele ve ayrımcılık yapmama ilkeleri ile
düzenlenmeli ve dolayısıyla her türlü şiddet ve toplumsal cinsiyet istismarından uzak bir ortam oluşturmalıdır.”
Kosta Rika: 2011 yılında Yasama Meclisi, Cinsel Tacizle Mücadele için Usul Kurallarını32
kabul etmiştir ve bu kuralların amacı Yasama Meclisinde “cinsel tacizi önlemek, araştırmak ve
cezalandırmak için gereken adımları atmak”tır (Kısım 3). 2013 yılında ise ikinci bir kurum içi standart
belirleme belgesi olan İşyerinde tacize ilişkin protokol33, kabul edilmiştir ve şu genel
ilkeleri (diğer şeylerin yanı sıra) içermektedir: “İşyerinde her türlü taciz tamamen kabul edilemezdir.
(...) İşyerinde gerçekleşen ve kanıtlanan taciz vakaları iş suçu olarak değerlendirilir ve ilgili mahkemelerde
açılabilecek herhangi bir hukuk ve/veya ceza davasına halel getirmeksizin, disiplin eylemlerine tabidir. (.)
Yasama Meclisi işyerinde tacizi (.) işle alakalı psiko-sosyal risk olarak kabul etmekte (.) ve bunun için mevcut
kurumsal organlar aracılığıyla bireyselleştirilmiş mağdur desteği ve takibi sunmayı taahhüt etmektedir.”
b) Roller ve sorumluluklar
Hesap verebilirlik hayati önem taşımaktadır. Politikayı uygulamaktan sorumlu olanlar (bireyler,
çalışma grubu/grupları veya parlamento organları) bizzat politikanın içinde belirlenmeli ve
politika uygulama ve izleme ile ilgili rolleri ve sorumlulukları ortaya konulmalıdır.
c) Bütçe, kaynaklar, izleme ve değerlendirme
Politikada, politikanın uygulanması ve etkinliğini desteklemek üzere sağlanacak bütçe ve diğer
kaynaklar belirtilmelidir.
Olası boşluklar ve zorlukların belirlenebilmesi ve giderilebilmesi için, hükümlerin parlamentonun
politika uygulaması ile ilgili neleri raporlayacağını ve ne sıklıkla rapor sunacağını belirtmesi
gerekir. Bu konu aşağıda Adım 3 kapsamında daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır ve etkili
politika uygulaması, izleme ve değerlendirme için izlenecek yol önerileri sunulmaktadır.

30 Bkz. Not 27.
31 https://www.camara.cl/camara/media/transparencia/protocolo_acoso.pdf
32 Directorio Legislativo tarafından 044-2011 sayılı ve 24 Şubat 2011 tarihli olağan oturumda kabul edilen ve 48 sayılı ve 9 Mart 2011 tarihli
Resmi Gazete’de yayınlanan Reglamento Interno contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia en la Asamblea Legislativa,.
33 169-2013 sayılı ve 24 Nisan 2013 tarihli olağan oturumda kabul edilen ve 116 sayılı ve 18 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan
Protocolo de Acoso Laboral.
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d) Yasaklanmış davranış tanımları ve örnekleri

Sorular
• Politika, ortadan kaldırılacak cinsiyetçilik, taciz ve şiddet davranışlarını tanımlıyor mu?
• Tanımlar konuyla ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar ile uyumlu mu?
• Politika, nelerin kabul edilemez ve yasaklanmış davranışlar oluşturabileceğine karar verilmesine
yardımcı olmak için örnekler sunuyor mu?
• Politika, cinsiyetçi veya cinsel şakalar gibi üstü örtük taciz türleri veya psikolojik taciz/zorbalık, cinsel
taciz, cinsel saldırı, fiziksel şiddet vb. gibi daha aleni türleri olup olmadığını, yani davranışın ciddiyetini
dikkate alıyor mu?
• Politika ırk, yaş, medeni hal, cinsel yönelim, engellilik gibi diğer ayrımcı ve muhtemelen durumu
ağırlaştıran faktörleri dikkate alıyor mu?

Politika kapsamında yasaklanacak davranışlar ve eylemler net biçimde belirtilmeli ve tanımlanmalı
ve eğer mümkünse örneklendirilmelidir. İşyerinde cinsel taciz olarak bu şiddet türleri farklı
insanlar tarafından farklı şekillerde algılanabilir; dolayısıyla bu tür taciz davranışlarının anlaşılması
ve neyin taciz olup neyin olmadığı arasında çizgi çizilmesi zorlaşabilir. Bunu yapabilmek
için, her parlamento ulusal mevzuatta öngörülen tanımlara başvurabilir. Parlamentolar aynı
zamanda insan haklarına ve kadınların şiddetten uzak yaşama hakkına ve çalışma hakkına ilişkin
uluslararası ve bölgesel belgelerde yer alan tanımlara da başvurmalıdır. Bu belgede yer alan Ek
1, ilgili uluslararası ve bölgesel belgelerdeki tanımların derlemesini sunmaktadır.
Kanada: Avam Kamarası Üyeleri için Davranış İlkeleri: Parlamento üyeleri arasında cinsel
taciz belgesinde Kısım 2’de cinsel taciz şu şekilde tanımlanmaktadır: “ister tek seferlik ister
tekrarlı olsun, yorumlar, jestler ve temaslar da dahil olmak üzere, makul biçimde incinmeye veya aşağılanmaya
yol açması beklenen, cinsel özellik taşıyan bir davranıştır.”
Daha sonra gelen Kısım 7’de ise şu ifade yer almaktadır: “Cinsel tacizin tanımını hiçbir şekilde
kısıtlamaksızın, cinsel taciz şunları içerebilir: (a) cinsel yakınlaşma talep etme veya cinsel saldırı; (b) dokunma,
hafifçe vurma veya çimdikleme gibi uygunsuz ve istenmeyen fiziksel temas; (c) rahatsızlık veya utanmaya yol
açan cinsel nitelikli yorumlar, jestler ve el şakaları; (d) kişinin cinsel yaşamı ile ilgili uygunsuz sorular veya
yorumlar.” 34
Lüksemburg: Temsilciler Meclisi Personel Kurallarından Kural 10(2)’ye göre, “Kamu
görevlileri çalışma ilişkileri bağlamında her türlü cinsel veya psikolojik taciz eyleminden kaçınır.
- Bu Personel Kurallarının amaçları doğrultusunda, cinsel nitelikli her türlü davranış veya suçlu tarafın
işyerindeki bir kişinin onurunu etkilediğini bildiği veya bilmesi gerektiği, cinselliğe dayanan ve şu üç koşuldan
birini karşılayan diğer tüm davranışlar çalışma ilişkileri bağlamında cinsel tacizdir: (a) davranışın istenmeyen,
makul olmayan ve maruz kalan kişi açısından incitici bir davranış olması; (b) kişinin iş arkadaşı ve veya
patronu/müşterisi tarafından yapılan bu davranışı reddetmesi veya buna boyun eğmesinin açık veya kapalı
olarak o kişinin profesyonel çıkarlarını etkileyecek bir kararın temelini oluşturması; (c) bu davranışın maruz
kalan kişi açısından korkutucu, düşmanca, aşağılayıcı, küçük düşürücü veya incitici ortam yaratması. Davranış
fiziksel, sözlü veya sözsüz olabilir. Davranışın kasti yapıldığı varsayılır.

34 Bkz. Note 27
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- B ir kişinin onuruna veya psikolojik veya fiziksel bütünlüğüne tekrarlı ve sistematik olarak zarar veren her
türlü davranış, bu madde amaçları doğrultusunda çalışma ilişkileri bağlamında tacizdir.
- Adı geçen Kural (1)*’de belirtilen temellerden biriyle alakalı olan ve bir kişinin onuruna zarar vermeyi veya
korkutucu, düşmanca, aşağılayıcı, küçük düşürücü veya incitici ortam yaratmayı amaçlayan veya bu sonuçları
doğuran her türlü istenmeyen davranış taciz olarak değerlendirilir.
- Kişinin cinsiyeti ile alakalı olan ve o kişinin onuruna zarar vermeyi veya korkutucu, düşmanca, aşağılayıcı,
küçük düşürücü veya incitici ortam yaratmayı amaçlayan veya bu sonuçları doğuran her türlü istenmeyen
davranış taciz olarak değerlendirilir.”
* Adı geçen Kural (1) şu ifadeye yer vermektedir: “Bu Personel Kuralları hükümlerinin
uygulanmasında, kişinin dini veya inançları, engelliliği, yaşı, cinsel yönelimi veya ırk veya etnik gruba olan
gerçek veya varsayılan üyeliği temelinde herhangi bir şekilde doğrudan veya dolaylı ayrımcılık yapılması
yasaktır”. 35
Şili: Temsilciler Meclisinde Cinsel Tacizin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ilişkin Protokol
konusunda gerçekleştirilen tartışma sırasında, farklı saldırganlık düzeyleri arasında ayrım
yapılması ihtiyacı üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Bu doğrultuda kullanılan ve Şili Ceza
Kanunundan alınan terminoloji Protokol’ün 7. Maddesinde yer almaktadır: “Cinsel taciz
davranışı oluşturan davranışlar arasında “küçük”, “daha az ciddi”, “ciddi” ve “çok ciddi” saldırganlık olarak
ayrım yapılabilir. Küçük saldırganlık, diğer şeylerin yanı sıra, mağdura yapılan ve cinsel içeriğe sahip olan, can
sıkıcı veya küçük düşürücü imalar, espriler, şakalar, iltifatlar veya yorumları; müstehcen jestleri; veya cinsel
dedikodular yaymayı kapsar. Daha az ciddi saldırganlık, diğer şeylerin yanı sıra, cinsel görünüm veya cinsel
yönelime ilişkin aşağılayıcı veya incitici yorumları; cinsel içeriğe sahip olan ve uygunsuz biçimde cinsel ilişkiyi
teklif eden veya teşvik eden telefon çağrıları, mektuplar, e-postalar veya dijital mesajları; ve aynı amaca
hizmet eden açık cinsel içeriğe sahip fotoğraflar, görüntüler veya çizimlerin kullanımını ifade eder. Ciddi
saldırganlık, diğer şeylerin yanı sıra, aşırı fiziksel yakınlık ve gereksiz sürtünmeyi içerir. Çok ciddi saldırganlık
ise fiziksel saldırı, cinsel veya başka suç teşkil eden davranışları gerçekleştirmek için tutma veya sıkıştırma
gibi güç kullanımını ifade eder.” 36

e) Dahil edilen personel kategorileri
Geniş bir yelpazede yer alan parlamento çalışanları kategorileri ve her birinin yasal statülerindeki
farklılıklardan kaynaklanan karmaşıklık sayfa 26-27’de yer alan Adım 1, Kısım c’de tartışılmaktadır.
Çeşitlilik ve kapsayıcılığın geliştirilmesi için, politika bu kategorilerin her biri için, parlamentoda
ortaya çıkabilecek bütün taciz ve şiddet türlerine karşı açık koruma sağlamalıdır.
Politika aynı zamanda üçüncü kişilerin neden olduğu taciz ve şiddet davranışlarına karşı da
personeli korumalıdır. Milletvekilleri ve bazen de parlamento çalışanları, toplantılar veya sosyal
etkinlikler sırasında veya posta, e-posta veya mobil mesajlaşma yoluyla veya medya veya
sosyal ağlar aracılığıyla, cinsel niteliğe de sahip olabilen tehditler, sözler ve şiddete hedef
olabilmektedir.
Her kategori için ayrı tedbirlerin uygulamaya konulması gerekebilir.

35 25 Haziran - 6 Temmuz 2018 tarihleri arasında ASGP üyelerinin katılmaya davet edildiği çevrimiçi bir ankete Lüksemburg Parlamentosu’nun
verdiği cevap.
36 Bkz. Note 31.
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Kimler dahil?
İçsel

Dışsal

Yatay (akranlar arasında)
• Bir milletvekilinin diğer bir milletvekili
tarafından taciz edilmesi
• Personelin diğer personel tarafından taciz
edilmesi (parlamento çalışanları, asistanlar,
stajyerler veya gönüllüler olabilir)

Üçüncü taraflar
• Milletvekilinin veya çalışanın genel kamudan
kişiler tarafından taciz edilmesi
• Çevrimiçi taciz ve şiddet

Dikey (hiyerarşik)
• HarParlamento çalışanı, milletvekili
asistanı, stajyer veya gönüllünün milletvekili
tarafından taciz edilmesi
• Parlamento çalışanı, milletvekili asistanı,
stajyer veya gönüllünün kendi amiri
tarafından taciz edilmesi

Kanada: Avam Kamarası farklı personel kategorileri için farklı politikalara sahiptir:
•
•
•

Avam Kamarası Üyeleri için Davranış İlkeleri: Parlamento üyeleri arasında cinsel taciz37
belgesi milletvekilleri arasındaki etkileşimlerde geçerlidir.
Tacizin önlenmesi ve ele alınmasına ilişkin politika (2014)38 tüm milletvekilleri
(işverenler olarak), milletvekilleri tarafından istihdam edilen personel, stajyerler ve
gönüllüler (ücretli veya ücretsiz) için geçerlidir.
Bir toplu sözleşme kapsamında olan çalışanlar ve Avam Kamarası İdaresi çalışanları
bu politika hükümlerine tabi değildir; bu personel kategorileri için ayrı çerçeveler
uygulanmaktadır.

Şili: Temsilciler Meclisinde Cinsel Tacizin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ilişkin
Protokol’ün 4. Maddesine göre bu protokol temsilciler, memurlar, geçici hizmet sunan
kişiler ve Temsilciler Meclisi tarafından İş Kanunu kapsamında istihdam edilen diğer
personel için geçerlidir. Protokol aynı zamanda şikayet sahibinin, bu kişi personelden
olmasa bile, işlevlerini yerine getirirken bu Protokole tabi olan herhangi bir kişi tarafından
tacize maruz kaldığı durumlarda da geçerlidir. Bu genel formül doğrudan Temsilciler
Meclisi, güven sahibi bir milletvekili veya siyasi grup tarafından işe alınan tüm danışmanlar
ve asistanları kapsamaktadır. Madde 5, Protokolün parlamento ve dış hizmet sağlayıcılar
arasında yapılacak sözleşmelere de eklenmesini gerekli kılmaktadır.39
Kosta Rika ve İsveç: Kosta Rika’da, Cinsel Tacizle Mücadele için Usul Kuralları ve İşyerinde
Tacize ilişkin Protokol40 yalnızda Kosta Rika Yasama Meclisi çalışanları için geçerlidir.
Psikolojik ve cinsel tacize karşı İsveç Parlamentosu tarafından kabul edilen tedbirler41
yalnızca parlamento çalışanları arasındaki eylemlerde geçerlidir.

37
38
39
40
41

Bkz. Not 27.
https://www.ourcommons.ca/Content/Boie/pdf/policy_preventing_harassment-e.pdf
Bkz. Not 31.
Bkz. Not 32 ve 33.
Bu parlamento tedbirleri şu düzenleyici metinleri içermektedir: İstismarla Mücadele Politikası (2009) ve İstismarın ele alınması ve
soruşturulması için rehber ilkeler (2009); ve Eşit muamele için eylem planı (2011). 25 Haziran - 6 Temmuz 2018 tarihleri arasında ASGP
üyelerinin katılmaya davet edildiği çevrimiçi bir ankete İsveç Parlamentosu’nun verdiği cevap.

39

Finlandiya: Uygunsuz davranışların ve tacizin önlenmesine yönelik Parlamento Başkanlık
Divanı rehber ilkeleri (2017) milletvekilleri, parlamento çalışanları ve parlamento asistanları
için geçerlidir. 42
Güney Afrika: 2006 yılında, Parlamento tüm çalışanlar ve parlamento asistanları için geçerli
olan Cinsel Taciz Politikasını hayata geçirmiştir ancak izlenecek prosedür şikayetin konusu
olan kişiye (milletvekili veya başka bir çalışan veya asistan) göre değişiklik göstermektedir:
•
•

PAB Kadın Parlamenterler
Forumu, Belgrad, Sırbistan,
2019 © PAB

Eğer şikayete konu olan kişi milletvekili ise, şikayet Parlamento Üyeleri ve İl
Yasama Organları için Etik Davranış İlkelerini uygulamaktan sorumlu olan Ortak Etik
Komisyonuna sunulabilir;
Eğer şikayete konu olan kişi başka bir çalışan veya asistan ise, soruşturma
gerçekleştirilmek üzere amiri aracılığıyla Parlamento Sekreteri düzeyine kadar cinsel
tacize ilişkin resmi veya gayri resmi şikayet sunulabilir. 43

f) Uygulama kapsamı

Sorular
• Politika ne kadar kapsayıcı olacaktır? Yalnızca parlamento sınırları içinde gerçekleştirilen eylemlerle
kısıtlı mı olacaktır?
• Politika seçmen ofisleri gibi diğer yerlerde veya resmi seyahatler veya işle alakalı eğitimler veya
etkinlikler ve sosyal faaliyetler sırasında gerçekleşen olaylarda da geçerli olacak mıdır?
• Çevrimiçi etkileşimlerde geçerli olacak mıdır?

42 25 Haziran - 6 Temmuz 2018 tarihleri arasında ASGP üyelerinin katılmaya davet edildiği çevrimiçi bir ankete Finlandiya Parlamentosu’nun
verdiği cevap.
43 25 Haziran - 6 Temmuz 2018 tarihleri arasında ASGP üyelerinin katılmaya davet edildiği çevrimiçi bir ankete Güney Afrika Ulusal Meclisi’nin
verdiği cevap.
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Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin ILO Sözleşmesine ve giderek
büyüyen fikir birliğine göre, yalnızca geleneksel fiziksel işyerine odaklanarak yeterli koruma
sağlamak mümkün değildir. Koruma aynı zamanda şu durumlarda ortaya çıkan taciz ve şiddet
davranışlarını da kapsayacak şekilde genişletilmelidir: “(a) çalışma yeri olan kamusal ve özel alanlar da
dahil, işyerlerinde; (b) işçinin ücretinin ödendiği, dinlendiği veya yemek molası verdiği veya sağlık, yıkanma veya
kıyafet değiştirme imkanlarını kullandığı yerlerde; (c) işle ilgili gezi, seyahat, eğitim, etkinlik veya sosyal faaliyetler
sırasında; (d) bilgi ve iletişim teknolojileri ile sağlananlar da dahil işle ilgili iletişim sırasında; (e) işveren tarafından
sağlanan konaklama tesislerinde; ve (f) işe gidiş geliş sırasında.” (Madde 3).44
Bu hususlar özellikle parlamentodaki çalışma yaşamı açısından önemlidir. Örneğin, PABPACE çalışması, Avrupa’daki kadın parlamento çalışanlarına karşı gerçekleştirilen cinsel taciz
davranışlarının yalnızca parlamento sınırları içinde değil, aynı zamanda da resmi seyahatler
(yurtiçi veya yurtdışı) ve yemekler ve resepsiyonlar sırasında da ortaya çıktığını teyit etmektedir.
Bunlara ek olarak, parlamentonun milletvekilleri ve parlamentodaki diğer kişiler için çevrimiçi
etkileşim ortamı sunduğu durumlarda, siber tacizle mücadele edebilmek için politikanın
kapsamının bu alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir.
Kanada: Avam Kamarası Üyeleri için Davranış İlkeleri: Parlamento üyeleri arasında cinsel
taciz belgesi “Cinsel taciz, örneğin, Üyeler seyahat ederken veya sosyal etkinlikte iken de gerçekleşebilir”
ifadesine yer vermektedir.45
Zambiya: Cinsel taciz vakalarında şikayet prosedürünün uygulanması yalnızca parlamento
sınırları içinde gerçekleşen eylemlerle kısıtlıdır ve bu sınırlar da meclis toplantı salonu,
ofisler, toplantı odaları, holler ve koridorlar, avlular ve bahçeler, ulusal ofisler, seçmen
ofisleri ve Parlamento Başkanı tarafından belirlenen diğer yerleri kapsamaktadır.46
g) Önleyici tedbirler ve destek hizmetleri
Yukarıda Adım 3’te de tartışıldığı üzere bunların politikaya eklenmesi gerekmektedir.
Farkındalık ve eğitim faaliyetleri de dahil olmak üzere önleme konusunu politika içinde ele
alarak, parlamento otoriteleri eşitsizlikler, tutumlar, kabul edilen düşünceler ve bu eylemleri
devam ettiren diğer altta yatan nedenlere verilecek kapsamlı yanıt konusundaki tercihlerini teyit
edebilirler.
Politika aynı zamanda gizli destek ve danışmanlık hizmetleri sunmalı ve mağdurların bunlara
erişim sahibi olduğundan emin olmalıdır.
Şili: Temsilciler Meclisinde Cinsel Tacizin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ilişkin
Protokolün 2. Maddesine göre, “taciz, cinsel istismar ve diğer toplumsal cinsiyete dayalı şiddet
türlerine ilişkin farkındalık ve bilgilendirme kampanyaları ve aynı zamanda bu konulara ilişkin eğitimler
düzenli olarak gerçekleştirilecektir”. 47

44 Bkz. Not 4.
45 Bkz. Not 27.
46 Information taken from the communication of the National Assembly of Zambia, sent to the IPU, on the complaints procedure to prevent and
combat sexism and sexual harassment against MPs and their staff, 18 October 2017.
47 Bkz. Not 31.
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h) Şikayet inceleme mekanizmaları

Sorular
• Hangi organlar şikayetleri kabul edecek ve işleyecektir? Bu organlara kimler şikayet sunabilir?
• Bireyler bu organlara güvenebileceklerine nasıl inandırılacaktır?
• Şikayet sahiplerinin ve iddia edilen faillerin gizliliği ve mahremiyetinin korunması için hangi adımlar
atılacaktır?
• Süreç şikayet sahiplerini misillemelere veya misilleme korkusuna karşı nasıl koruyacaktır? Açıkça
konuşmaya cesaret eden kişilerin daha da mağdur olmasını ve risk altına girmelerini önlemek için
hangi adımlar atılacaktır?
• Şikayette yer alan iddialar nasıl soruşturulacaktır? Kimlerle görüşülecektir?
• Süreç ne kadar sürecektir?

Politika, tüm şikayetlerin eşit biçimde ve aynı protokole göre ele alınacağı konusunda ilgili
tarafların güvenini tazelemek amacıyla, mekanizmaların nasıl çalışacağını ayrıntılı biçimde
tanımlamalıdır.
Şikayetleri kabul edebilecek ve işleyebilecek organlar net biçimde belirtilmelidir.
Politikanın bu organlara kimlerin şikayet sunabileceğini belirtmesi gerekmektedir. Bazı
mekanizmalar bu kişileri iddia edilen mağdurlar ile kısıtlamaktadır. Diğerleri ise yönetim personeli
ve çalışan/personel temsilcilerinin olayları bildirmesine de izin vermektedir. Politika aynı
zamanda açığa çıkan mağdurlar ve şahitlerin misillemelere karşı da korunmasını sağlamalıdır.
Şikayet mekanizmaları bazen iddiaların temeli olup olmadığını soruşturan ve değerlendiren
“resmi” süreçler ile ilgili taraflar arasında iletişim ve arabuluculuğu kolaylaştırarak olayı çözmeye
çalışan “gayri resmi” süreçler arasında da ayrım yapmaktadır. Arabuluculuğa başvurma tercihi
hiçbir zaman şikayet sahibine dayatılmamalıdır. Bu bir seçenek olarak teklif edilebilir ancak
ciddi ve sistematik taciz ve şiddet durumları iddia edildiği durumlarda bundan kaçınılmalıdır.
Arabuluculuk güç dengesizliğinin söz konusu olduğu veya şikayet sahiplerinin misillemeden
korktuğu veya güvenliklerinden endişe duyduğu durumlarda yasaklanmalıdır.
Parlamentolar birden fazla mağdurun maruz kaldığı istismar davranışlarına ilişkin grup/küme
bildirimleri ve politikanın kabulünden önce yaşanan olaylara ilişkin şikayetleri kabul etme
ihtimallerini de değerlendirmek isteyebilirler.
Her durumda, mekanizma şu özelliklere sahip olmalıdır: (1) Gizli; (2) şikayet sahiplerine karşılık
veren; (3) tüm taraflara karşı adil; (4) ayrıntılı, tarafsız ve kapsamlı soruşturmalara dayanan; ve
(5) zamanında.
1. Gizlilik
Politika şikayetlerin, ilgili tarafların ve hazırlanan raporların gizliliğinin süreç boyunca nasıl
güvence altına alınacağını açıklamalıdır.
2. Karşılık verme
İşlemler boyunca, kullanılması halinde arabuluculuk süreci de dahil olmak üzere, fakat aynı
zamanda diğer durumlarda, şikayet sahiplerinin hakları ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Örneğin,
bir kişinin iş arkadaşı veya amiri tarafından tacize uğradığı tespit edilmiş ise ve bu kişiler her
gün beraber çalışıyorlarsa, bu durumda mağdurun parlamento içinde başka bir yere alınması
yönünde karar verilmeden önce mağdurun fikrine danışılmalıdır. Örneğin bu kişi taciz edilmesi
nedeniyle departman değiştirmeye zorlanarak cezalandırılmamalıdır.
3. Adil olma
Her ne kadar ilk şikayeti ileten kişiye önem verilmesi gerekse de, iddia edilen fail(ler) üzerindeki
etki de dikkate alınmalıdır. Yargılama süreci tamamlanana kadar masumiyet karinesini korumak
esastır.
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4. Soruşturma
Her parlamento iddia edilen eylemlerin doğruluğunu teyit edebilecek kanıtları toplamak üzere
ayrıntılı, tarafsız ve kapsamlı soruşturmalar gerçekleştirmek için mekanizma oluşturmalıdır.
Bu tür soruşturmalar genelde üç aşamada gerçekleştirilmektedir:
• Mağdurun ifadesinin alınması
• İddia edilen mağdur ve/veya fail ile birlikte çalışan kişilerle görüşülmesi
• Suçlanan kişi ile görüşülmesi (Görüşme uygulamaları için aşağıda sayfa 45-46’da yer
alan kutuya bakınız).
Bazen, örneğin yalnızca iki kişinin olaya dahil olduğu fakat farklı açıklamalar yaptıkları durumlarda
neler olduğunu kesin biçimde ortaya koymak için yeterli kanıt bulunmayabilir.
5. Zamanındalık
Tüm prosedür aynı zamanda makul süre içinde tamamlanmalıdır.

Şikayet mekanizmasını idare etmek
Parlamentolar arasında, bu durumun olayla ilgili olmayan partilere siyasi parti avantajı
sağlayabilecek olmasından dolayı, bu şikayetleri ele alma konusunda isteksizlik söz
konusudur. Ancak cinsiyetçilik, taciz ve şiddet parti politikalarından daha büyük bir
sorundur ve tam da bu şikayet işlemleri sayesinde parlamentolar nihai hakemler olarak
harekete geçebileceklerdir.
Bu eylemlere yönelik kurulu şikayet mekanizmalarına sahip parlamentolardan alınan
yanıtlara göre, parlamento çalışanları için sürece dahil olan organlar arasında bölüm
yönetimi, insan kaynakları departmanları ve genel sekreterlikler bulunmaktadır.
Milletvekillerini ilgilendiren şikayetler için ise genelde etik komitesi veya standartlar ve
ayrıcalıklar komitesi gibi kurum içi öz-denetime dayalı organlara güvenilmektedir. Bu
tür öz-denetime dayalı mekanizmaların sınırlılıkları yukarıda tartışılmıştır.
PAB çalışmalarında pek çok katılımcı bağımsız şikayet mekanizması olması gerektiğini
savunmuştur. “Bu bakış açısını destekleyecek pek çok sav bulunmaktadır: Parlamenterler akranları
tarafından yargılanmayı ve siyasi puan kazanma ile dolu bir süreçten geçmeyi istememekte; parlamento
çalışanları ise parlamenterlerin veya siyasi partilerin baskın etkisi altında olan bir mekanizmaya
güvenmemektedir. Ayrıca, mağdurlar ve saldırganlar arasındaki güç dengesizliği (özellikle bir
parlamenterin bir çalışanı veya parlamento asistanını taciz ettiği durumlarda), bu tür davranışlarla
suçlanan parlamenterlerin etrafını saran medya sirki, siyasi partilerin imajı ve uyumunu koruma isteğiyle
yaratılan etki ve diğer ağırlaştırıcı faktörler dikkate alındığında, bağımsız ve gizli prosedürlerin en uygun
strateji olduğu görülmektedir”. 48
Dolayısıyla parlamentolar, soruşturmaları parlamentoda olayın hem hakimi hem tarafı
olan kişilere emanet etmekten kaçınmalıdırlar ve bunun yerine kurum dışından gelen
ve ilgili konuda nitelik sahibi bir kişi veya bağımsız kuruma güvenmelidirler. Bu tür bir
soruşturmayı gerçekleştirmek üzere kurum içinden bir komitenin görevlendirilmesi
durumunda, bu komitenin terkibinde toplumsal cinsiyet eşitliği dikkate alınmalı ve ilgili
taraflar ve paydaşlardan temsilciler dahil edilmelidir (milletvekilleri, parlamento
çalışanları, asistanlar vb). Her durumda, komite üyeleri veya bağımsız soruşturma
görevlisi ve aynı zamanda da parlamentonun insan kaynakları çalışanları cinsiyetçi ve/
veya cinsel taciz ve şiddeti anlama konusunda ve bu konuda nasıl soruşturma
gerçekleştirileceği hakkında eğitilmiş olmalıdır.

48 PAB-PACE Çalışması, Bkz. Not 1.
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Kanada: Avam Kamarası Üyeleri için Davranış İlkeleri: Parlamento üyeleri arasında cinsel taciz
belgesine göre, cinsel taciz şikayet sahibi veya üçüncü bir kişi tarafından Avam Kamarası Baş
İnsan Kaynakları Görevlisine (CHRO) veya şikayet sahibi ve hakkında şikayette bulunulan
kişinin aynı partinin üyeleri olması halinde parti grubunun liderine bildirilebilir. Şikayet sahibi
ve hakkında şikayette bulunulan kişinin arabuluculuk konusunda mutabakata varmaması
veya şikayet sahibinin tatminini sağlayacak düzeyde arabuluculuk gerçekleştirilememesi
halinde, şikayet sahibi CHRO’ya yazılı resmi şikayet sunabilir. Daha sonra uzmanlar
listesinden seçilen bir dış soruşturma görevlisi cinsel taciz iddialarını soruşturmaya çağrılır.
Gizli ve tarafsız soruşturma için izlenmesi gereken prosedür İlkelerde yer alan Ek II’de
bulunmaktadır. Soruşturma görevlisi şikayet sahibi, hakkında şikayette bulunulan kişi,
şahitler ve iddialar ile ilgili gerçeklerin incelenmesi açısından faydalı bilgi sağlayabileceği
düşünülen diğer kişiler ile görüşme gerçekleştirir. 49
Şili: Temsilciler Meclisinde Cinsel Tacizin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ilişkin Protokol kapsamında,
bir mağdur yazılı veya sözlü olarak Meclis Genel Koordinatörüne yazılı veya sözlü şikayet
sunabilir ve daha sonra bu Koordinatör bu şikayetle ilgili soruşturma başlatır. Protokol, iddia
edilen mağdurun ve suçlanan kişinin parlamenter, memur, geçici personel veya İş Kanunu
Bölüm IV’e tabi personel olmasına bağlı olarak farklı prosedürler öngörmektedir. Örneğin,
bir milletvekili, Genel Sekreter, Sekreter Yardımcısı veya Komisyonlar Baş Sekreterine
karşı işlem başlatılması halinde, soruşturma görevlisi şikayet sahibi ve hakkında şikayette
bulunulan kişiden farklı cinsiyet, bölge ve siyasi partiye mensup, rastgele seçilen bir
milletvekili olur. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından, soruşturma görevlisi İç Rejim
ve İdare Komisyonu önünde bir raportör olarak görev alır ve ceza veya beraat önerisi sunar.
Soruşturma gizli olmalıdır ancak alınan karar, talep edilmesi halinde mağdurun ismi gizli
tutularak, herkese açık biçimde açıklanır. Bu sürecin süresi şikayetin alınmasından itibaren
en fazla 20 iş günüdür.
Kosta Rika: Cinsel Tacizle Mücadele için Usul Kuralları ve İşyerinde Tacize ilişkin Protokol 50(parlamento
çalışanları için) şikayetlerin insan kaynakları direktörü tarafından koordine edilen ve sağlık
hizmetleri departmanından bir doktor veya psikoloğun ve bir avukatın da bulunduğu
disiplinlerarası bir komite tarafından ele alınmasını öngörmektedir.51
Finlandiya: Şikayetler Meclis Başkanına veya parlamento grubuna (milletvekilleri için); bir
parlamento grubunun çalışan temsilcisine (çalışanlar için); parlamento genel sekreterine;
parlamento hizmetleri ve idare departmanı veya iş sağlığı hizmetleri temsilcisine (tüm
şikayet sahipleri için) iletilebilir. Prosedürün temel aşamaları, yazılı veya sözlü şikayet
sunulması, arabuluculuk ve soruşturma, karar ve takip eylemleri şeklindedir.52
Avrupa Parlamentosu: Bir milletvekiline karşı, bir çalışan, parlamento asistanı veya
stajyer tarafından sunulan psikolojik veya cinsel taciz şikayetlerinin ele alınması için bir
mekanizma oluşturulmuştur. Şikayetler ilk olarak ilgili idari departman tarafından incelenir
ve bu departman, şikayet ile birlikte sunulan kanıtlar ve toplanan ek kanıtlar ile birlikte,
işyerinde tacizin önlenmesinden sorumlu danışma komitesi için dosyaları hazırlar. Daha
sonra şikayetin ilk bakışta kabul edilebilir olup olmadığı ve ihtiyati tedbirlerin uygulanıp
uygulanmayacağına karar verilir. Yeterli kanıt olması halinde, danışma komitesi soruşturma
yürütür ve bu soruşturma sırasında şikayet sahibi, şahitler ve suçlanan kişi ile oturumlar
gerçekleştirilir. Prosedürün tamamlanmasının ardından, komite gerekçeli görüşünü Avrupa
Parlamentosu Başkanına gizli rapor halinde gönderir.53

49
50
51
52
53
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Bkz. Not 27.
Bkz. Not 31
Bkz. Not 32 ve Not 33.
Bkz. Not 42.
Bkz. Not 14.

Kore Cumhuriyeti: Bir parlamento çalışanının gerçekleştirdiği cinsel taciz eylemlerini
bildirmek için, mağdur özel danışma bürosuna başvurur ve bu büro da soruşturma
başlatabilir (bu büroya ilişkin açıklama için bu rehber ilkelerin 56. Sayfasına bakınız). Bu
soruşturma parlamentonun denetim ofisi tarafından 20 gün içerisinde yürütülür (10 gün
kadar uzatılabilir) ve sonucunda Genel Sekretere iletilen bir rapor hazırlanır. Rapor bulguları
daha sonra Genel Sekreter (başkan) ve Ulusal Meclis sekreterliğinden altı çalışandan
oluşan bir inceleme komitesi tarafından değerlendirilir (üyelerinin yüzde 70’inden fazlası
aynı cinsiyetten olmayacak şekilde). Komite değerlendirmesinin sonuçlarına göre, Genel
Sekreter suçu işleyen çalışana karşı disiplin işlemi gerçekleştirebilir.54
İsveç: Parlamento çalışanlarının insan kaynakları departmanı başkanına şikayet sunabildikleri
ve bu şikayet üzerine soruşturma başlatılan resmi bir prosedür bulunmaktadır. Yazılı veya
sözlü bildirimle gerçekleştirilebilen bu resmi prosedür, suçlanan kişiye ilişkin herhangi
bir misilleme davranışını veya bu kişiyle teması önlemektedir. Soruşturma tamamen gizli
biçimde yürütülür. Tarafların her biri ile kişisel görüşmeler gerçekleştirilir ve bu kişilere
temsilciler de eşlik edebilir. Görüşmeler kayıt altına alınır ve iç soruşturma öncesinde
taraflar bilgilendirilir. İşveren tacizin sona erdiğinden emin olmalıdır. Taraflar işyeri tıbbi
hizmetlerine erişebilirler.55

Yüksek Mahkeme Yargıcı
adayı Brett Kavanaugh’a karşı
cinsel saldırı suçlamasında
bulunan Christine Blasey
Ford’a Senato Yargı Komitesi
duruşmasındaki ifadesi
sırasında destek veren
protestocular. Protestocuların
ellerinin üzerinde “Kadınlara
inanın” yazıyor. Washington,
Amerika Birleşik Devletleri,
2018. © Chet Strange / AFP

Soruşturma ve görüşmeler*
Amaç: Gerçeklere ilişkin fikir oluşturabilmeye yeterli olacak kadar kanıtı dosyada
toplamak.
Adım 1: Mağdurun beyanının alınması
• bir görüşme yapılarak; beyanlar tutanak haline getirilir orada bulunan kişiler tarafından imzalanır;
veya,
• mağdurlarla görüşülemediği durumlarda, net, doğru ve ayrıntılı yazılı beyan yoluyla.

54 Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi sekreterliği tarafından PAB’a gönderilen bilgiler, Mayıs 2019.
55 Bkz. Not 41.
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Mağdurların sunacakları beyanda şu bilgileri vermesi istenebilir:
•
•
•
•
•
•
•

Söylenen sözler ve maruz kalınan eylemler;
Bu eylemlere karşı duyguları ve tepkileri;
Kronolojinin belirlenmesi için gereken tarih ve yer bilgileri ve diğer ayrıntılar;
Olayın sağlıkları üzerindeki etkisi;
Konu hakkında kimseyle konuşup konuşmadıkları, ve kimlerle konuştukları;
İddia edilen eyleme veya etkilerine ilişkin şahitler olup olmadığı;
Saldırgan tarafından gönderilmiş olabilecek yazılı mesajlar, fotoğraflar, telefon mesajları, e-postalar
veya sesli posta mesajları vb.;
• Atılan resmi veya diğer türlü adımlar.
Görüşme:
Neler yapılmalı:
• Görüşmenin amacını ve görüşmeyi gerçekleştiren organın rolünü ve aynı zamanda da bu organın
gerçekleştirebileceği yasal işlemlerin kapsamını açıklamak;
• Görüşülen kişilerin görüşme sırasında güvenli ve emin hissetmelerini sağlamak;
• Görüşülen kişileri dikkat ve saygıyla dinlemek, gerçeklere ilişkin değerlendirmelerini dikkate almak;
• Görüşülen kişileri kendilerine sunulan psikolojik, tıbbi ve yasal destek hizmetleri ve parlamento dışında
başvurabilecekleri hak arama yolları hakkında bilgilendirmek (bu rehber ilkelerde yer alan Adım 3:
Destek ve danışmanlık, güvenlik hizmetleri ve diğer hak arama yolları ve onarımlar kısmına bakınız);
• Mağdurlara beyanlarının hangi unsurlarının tıbbi belge, yakın arkadaşlar veya aile üyelerinden yazılı
ifadeler, somut deliller (örn. saldırganın sözleri ve mesajları) vb. ile resmi olarak kanıtlanabileceğini
sormak.
Nelerden kaçınılmalı:
• Bildirilen eylemleri sorgulamak veya küçümsemek;
• Dinlemek yerine konuşmak ve müdahale etmek veya soru sormadan yüzeysel biçimde dinlemek;
• Sözlü veya sözsüz olarak duyguların paylaşıldığı sırada (göz yaşları, sessizlikler) utanma veya sabırsızlık
göstermek;
• İddia edilen olgulara ilişkin kişinin sahip olduğu haklar konusunda kişiyi bilgilendirmek yerine ahlaki bir
yargılamada bulunmak veya eleştirmek.
Adım 2: Mağdur ve/veya suçlanan kişi ile çalışan şahitlerle görüşülmesi
Muhtemel şahitler taciz veya şiddet davranışları hakkında ifade vermeleri halinde
korunacakları ve görüşmeye ilişkin yazılı belge oluşturulacağı ve orada bulunanlar
tarafından imzalanacağı konusunda bilgilendirilir.
Muhtemel şahitlere şu konularda sorular sorulabilir:
•
•
•
•

İddia edilen suçlar;
Mağdurun davranışı veya ruh halindeki değişiklikler;
Mağdurun ve suçlanan kişinin kişilikleri;
Şahidin, mağdur veya şahit olarak veya gizli olarak kendisine söylenmesi sonucu, benzer eylemlere
ilişkin bilgisi.

Adım 3: Suçlanan kişi ile görüşülmesi
Faillerin eylemlerini kabul etmeleri çok nadir görülen bir durumdur. Suçlanan kişi bu
davranışları:
• Reddedebilir;
• Küçümseyebilir veya mağdurun bu eylemlere ilişkin yorumuna veya anlayışına karşı çıkabilir;
• Kabul edebilir ancak bunların incitici olmadığını düşünebilir veya suçu mağdura atabilir.
• Her durumda, görüşmeyi yürüten kişi suçlanan kişinin suçlu olup olmadığına bakmaksızın kendisini net
biçimde iddia edilen davranışın karşısında konumlandırarak görüşmeyi sonlandırmalıdır.
*Kaynak: “İşyerinde cinsiyetçi ve cinsel şiddet: İşverenler için bir rehber”, Avrupa Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Birliği
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İskoç Parlamentosu: Milletvekillerine karşı sunulan şikayetler haricindeki tüm şikayetlerde
uygulanan Bağımsız Soruşturma Prosedürlerinden alıntı (Ortak Çalışma Grubu aynı ilkelerin
milletvekilleri için de geçerli olmasını sağlamak için Davranış İlkeleri kapsamındaki mevcut
prosedürde değişiklik yapılmasını önermiştir):
“Soruşturma gerçekleştirme şekli
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Süreç şu şekilde ilerler:
Bağımsız Soruşturma Görevlisi şikayet sahibi ve hakkında şikayette bulunulan kişi ile temas kurar.
Hakkında şikayette bulunulan kişiye şikayetin ayrıntıları ve şikayet sahibinin adı hakkında bilgi verilir.
Soruşturmanın amacı gerçekleri ortaya koymak ve bir sonuca varmaktır.
Çekişmeli yapıda olmamalıdır.
Soruşturma Görevlisi şikayet hakkında bilgilendirildikten sonra 5 gün içinde şikayet sahibi ve hakkında
şikayette bulunulan kişiyle temas kurar.
Soruşturma Görevlisi, şikayet sahibi, hakkında şikayette bulunulan kişi ve varsa ilgili şahitlerle görüşür ve
her iki tarafın da olayı kendi açılarından anlatmasına ve diğer tarafın yorumlarına karşılık vermesine izin
verir.
Görüşmeler her kişi ile ayrı olarak özel odada (gerekirse parlamento dışında) gerçekleştirilir.
Şikayet sahipleri ve hakkında şikayette bulunulan kişilere destek hizmetlerinden veya başka bir
görevlendirilmiş hizmet sağlayıcıdan gelen kişiler, iş arkadaşları veya sendika temsilcileri eşlik edebilir.
Herkes söylediklerinin doğru şekilde kaydedilmesini sağlamak için gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin
notları gözden geçirme imkanına sahip olur.
Soruşturma süresince gizlilik korunmalıdır. Bu gizliliği bozan kişiler hakkında işlem yapılacaktır.” 56

i) Hak arama yolları ve onarım

Sorular
• Şikayet süreci sırasında taciz ve şiddetin durdurulması ve iddia edilen mağdurlar ve şahitlerin
korunması için hangi acil tedbirler alınabilir?
• • Mağdurlar için hangi hak arama ve onarım yolları bulunmaktadır?

Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin ILO Sözleşmesi, uygun ve
etkili işyeri şikayet ve soruşturma mekanizmalarına erişimin kolay, güvenli ve onarım sağlama
konusunda etkili olması gerektiğini belirtmektedir.
Bu Sözleşmenin yanında, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, mağdurlara sunulabilecek hak
arama yollarını ortaya koyan bir tavsiye kararı (R206) bulunmaktadır:
“14.

(a) tazminat alarak istifa etme hakkı;
(b) göreve iade;
(c) zararı uygun biçimde tazmin;
(d) bahsi geçen davranışın durdurulmasını veya politikalar veya uygulamaların değiştirilmesini sağlamak
için acil uygulama yetkisi içeren tedbirler gerektiren emirler; ve
(e) ulusal kanunlar ve uygulamalara uygun olarak hukuki ücretler ve maliyetler.

15. Çalışma yaşamında şiddet ve taciz mağduru olan kişiler, çalışamamalarına yol açan psiko-sosyal, fiziksel veya
başka türlü yaralanma veya hastalığa maruz kalmaları halinde tazminata erişim sahibi olmalıdır.” 57

56 İskoç Parlamentosu, Ortak Çalışma Grubu’nun Cinsel Tacize İlişkin Raporu, Aralık 2018, https://www.parliament.scot/TrainingAndDevelopment/
Joint_Working_Group_Final_Harassment_Report_December_2018_2.pdf
57 ILO R206, Şiddet ve Tacize İlişkin Tavsiye Kararı 206, 2019, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_
CODE:R206
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Parlamentodaki iç politikalar bu tür haksızlığı giderme ve onarım yolları içermelidir.
Şili: Temsilciler Meclisinde Cinsel Tacizin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ilişkin Protokol bir cinsel
taciz vakası soruşturmasının başlangıcından itibaren 48 saat içinde şikayet sahibi ve
şahitlerinin fiziksel ve psikolojik bütünlüğünün güvence altına alınması için gereken tüm
koruma tedbirlerinin alınmasını gerektirmektedir (Madde 17). Bu tedbirler, diğer şeylerin
yanı sıra, şikayet sahibi veya suçlanan kişinin geçici olarak işyerinden veya görevlerinden
uzaklaştırılması, günlük izin, hukuki danışmanlık veya psikolojik desteği içerebilir.
Protokol, bu tür tedbirler sunulurken, özellikle de işyerinden veya görevden geçici olarak
uzaklaştırılma söz konusu olduğunda, mağdurun fikirleri ve ihtiyaçlarına özel önem
verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu tedbirler, gerekli görüldükleri sürece uygulanmaya
devam edecektir. Aynı yaklaşımla, yargı sürecinin ve suçlanan kişinin savunma hakkının
etkilenmemesi şartıyla, neler yaşandığına ilişkin birden kez ifade almak gibi şikayet sahibini
“yeniden mağdur edecek” prosedürlerden de kaçınılmaya çalışılmalıdır. Protokol aynı
zamanda soruşturma süreci sırasında şikayet sahibinin cinsel veya duygusal yaşamının
araştırılmasını da yasaklamaktadır. 58
Fransa: Senatoda, 2018 yılında bir senatör/işveren ile parlamento asistanı arasında
gerçekleşen taciz iddialarına yönelik geçici koruma tedbiri hayata geçirilmiştir. Asistanın ast
olarak sahip olduğu konum dikkate alındığında ve bu tür tacizin iddia edilen mağdurunun
hastalık izni almak veya istifa etmek zorunda kaldığı vakalarda, tedbir suçlanan Senatörün
asistan işe alma ödeneğinin askıya alınmasını içerir. Bunun amacı, bu tür eylemlerin
öncekinin yerine gelecek yeni asistanla tekrarlanmasını önlemektir. Askıya alma, Senato
Başkanlık Divanının vakaya ve suçlanan Senatör için uygulanacak disiplin cezalarına ilişkin
karar vermesi üzerine kaldırılır.
Vakanın ciddiyetine bağlı olarak, Senato Başkanı konuyu savcıya devretmeye de karar
verebilir.59 Çalışma ilişkisinin eski haline getirilememesi halinde, Başkan suçlanan
Senatörün siyasi grubunun başındaki kişi ile görüşebilir ve mağdura teklif edilebilecek
pozisyonları değerlendirebilir. Senato Başkanının bir parlamento asistanına karşı
gerçekleştirildiğinden şüphelenilen tacize ilişkin destek ve dinleme merkezi tarafından
bilgilendirilmesinin mevcut prosedürü geliştirmesi ve güçlendirmesi planlanmaktadır.60
Avrupa Parlamentosu: Çalışan Kuralı 24 kapsamında, çalışanlar ve parlamento asistanları
61
destek ve yardım talebinde bulunabilirler ve seçen makam bu kişilerin güvenliğini
korumak için gereken tüm acil tedbirleri alabilir. 62
Başkanın söz konusu tacizin gerçekten gerçekleşmiş olduğu sonucuna vardığı durumlarda,
mağdur ilgili Avrupa temsilcisine karşı yargı süreci başlatmaya karar vermesi halinde maruz
kaldığı hukuki ücretler parlamento tarafından karşılanabilir. Buna ek olarak, bir asistanın
taciz nedeniyle artık o temsilci ile çalışamaması durumunda, alacağı ücret temsilciye
parlamento asistanları için verilen bütçeden karşılanabilir.63

58 Bkz. Not 31.
59 Ceza Usul Kanunu Madde 40 kapsamında, “Usule uygun olarak görevlendirilmiş her türlü otorite ile tüm kamu görevlileri ve memurların,
işlevlerini yerine getirmeleri sırasında bir suçtan haberdar olmaları halinde gecikmeksizin Savcılığı bilgilendirmeleri ve hakime konuyla ilgili her
türlü bilgi, rapor ve dokümanı iletmeleri gerekmektedir”.
60 Bkz. Not 13.
61 Avrupa temsilcileri için çalışan akredite asistanlar doğrudan Avrupa Parlamentosu tarafından istihdam edilmektedir.
62 Bkz. Not 14.
63 Bkz. Not 17.
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j) Disiplin cezaları

Sorular
• Disiplin cezalarına karar vermekten hangi organ sorumlu olacaktır?
• Parlamento taciz ve şiddet eylemlerini cezalandırmak ve bunların gelecekte tekrarlanmasını önlemek
için hangi adımları atacaktır?
• Politika kanıtlanmış davranışın ciddiyetine göre doğacak sonuçları ve uygulanabilecek disiplin
cezalarını net biçimde ortaya koyuyor mu?

Politika kanıtlanmış taciz ve şiddet durumlarında uygulanabilecek disiplin cezalarını belirtmelidir.
Gerçekleştirilen eylemlerin ciddiyeti ile orantılı net yaptırımlar belirleyerek ve uygulayarak
kişilerin eylemlerinden sorumlu tutulması ve cezasızlığın ortadan kaldırılması esastır. Titiz
biçimde uygulanan disiplin cezaları caydırıcı etkiye sahiptir. Aslına bakılırsa, işyerinde cinsel
tacize yönelik etkili önleme ve müdahale stratejilerine ilişkin yapılan araştırmalar, cezanın
kesinliğinin cezanın ağırlığı kadar önemli olduğunu göstermektedir.64
Şili: Temsilciler Meclisinde Cinsel Tacizin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ilişkin Protokol yeni
yaptırımlar sunmamakta ancak failin personel kategorisine (milletvekili, memur veya
Parlamento tarafından işe alınmış diğer kişiler) göre farklı düzenleyici çerçevelerde yer
alan mevcut yaptırımlara başvurmaktadır. Protokol, eylemin ciddiyetine bağlı olarak her
saldırganlık türü için mevcut olan en ağır disiplin cezaları ve para cezalarının uygulanmasını
gerektirmektedir.65
Protokol yaptırıma karar verilirken, kusurun tekrarlanması, işbirliğinde bulunmama
soruşturma sırasında katılım göstermeme veya gerekli bilgileri sağlamama gibi ağırlaştırıcı
faktörlerin de dikkate alınmasını öngörmektedir. Mağdurun engelliliği veya saldırgana göre
ast statüsünde olması da ağırlaştırıcı bir faktör olarak değerlendirilmektedir.
Yaptırım uygulama kararı, talep halinde mağdurun kimliği gizlenerek, Temsilciler Meclisi
internet sitesinde yayınlanır.
Fransa - Senato: 2017 yılında, Başkanlık Divanı, Senato Usul Kurallarına yönelik şu şekilde
bir yorumsal karar kabul etmiştir: “taciz eylemleri, mahiyeti ne olursa olsun, Senato üyeleri için
geçerli olan insan onuruna ilişkin etik ilkenin uygulanmaması durumunu teşkil eder”. Dolayısıyla, tacizin
kanıtlandığı durumlarda, cezai yaptırımlara halel getirmeksizin, failler (taciz ister psikolojik
ister cinsel olsun) Senato Usul Kurallarında yer alan Kural 94 ve Kural 95 uyarınca,
beraberinde geçici ihraç olarak veya olmayarak, kınama gibi disiplin cezalarına tabi olurlar.
Bu tür disiplin cezaları Senato Başkanlık Divanı tarafından verilir ve suçu işleyen senatörün
parlamento ödeneğinin azaltılması ile sonuçlanır. Parlamento görevlisi, Usul Kurallarında
yer alan Kural 145 uyarınca işlediği suçların ciddiyeti ile orantılı olarak disiplin cezasına
çarptırılabilir ve doğrudan işten atılabilir veya görevinden alınabilir. 66
Avrupa Parlamentosu: Kurum içi soruşturmanın ardından ve işyerinde tacizi önlemekten
sorumlu danışma komitesinin tavsiyeleri ışığında bir üyenin taciz eyleminde bulunduğunun
kanıtlandığı durumlarda, Parlamento Başkanı, Usul Kurallarında yer alan Kural 166 uyarınca
faile yaptırım uygulayabilir (bu yaptırım kınama cezasından bir veya daha fazla parlamento
işlevinin askıya alınması veya tamamen alınmasına kadar çeşitlilik gösterir).67

64 P. McDonald, S. Charlesworth, and T. Graham (2015), ‘Developing a framework of effective prevention and response strategies in workplace
sexual harassment’ [İşyerinde cinsel tacize yönelik etkili önleme ve müdahale statejilerine ilişkin bir çerçeve geliştirilmesi], Asia Pacific Journal
of Human Resources, cilt 53, sayı 1.
65 Bkz. Not 31.
66 Bkz. Not 13.
67 Bkz. Not 14.
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Parlamentoları cinsiyetçilik
ve cinsel tacizi ortadan
kaldırmak için acil tedbirler
alma konusunda harekete
geçirmeyi amaçlayan
#NotInMyParliament

Adım 3 – Uygulama
Standartlar belirlendikten ve politika olarak ortaya konulduktan sonra, bunların geniş
kapsamda yaygınlaştırılması, uygulanması ve izlenmesi gerekmektedir. Parlamentonun
çalışanlarının güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak konusundaki yükümlülüğüne olan
bağlılığını göstermesi ancak politikanın titiz biçimde uygulanması ile mümkündür.
Uygulama bilgi ve eğitim sağlama, farkındalık artırma ve işyerinde cinsiyetçi eylemlere,
tacize ve şiddete maruz kalan mağdurlara destek hizmetleri sunma amaçlı girişimler
gerçekleştirmeyi içermektedir. Ayrıca bu girişimlerin sürekli izlenmesi ve düzenli olarak
değerlendirilmesi de gerekir.

I. İşyerinin herkes için iyileştirilmesi
a) Bilgilendirme ve farkındalık yaratma

Sorular
• Seçmen ofisleri de dahil olmak üzere tüm parlamento işyerlerindeki tüm bireylerin politikanın farkında
olmasını ve politika kapsamında sahip oldukları sorumluluklar ve haklar hakkında bilgi sahibi olmasını
nasıl sağlarsınız?

Önleme, daha net politikalar, tüm milletvekilleri ve çalışanlar arasında yeni düzenleyici çerçeve
ve mekanizmaların daha iyi anlaşılması ve her türlü şiddete karşı sıfır tolerans gösteren bir
işyeri kültürünün kümülatif sonucudur.
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Personel kategorilerinin çeşitliliği ve parlamentonun kendine özgü özellikleri bazen karmaşık
prosedürlere yol açmıştır. Bunların net ve düzenli iletişim ile birlikte mümkün olduğunca
sadeleştirilmesi ve işaretlerinin konulması için çaba gösterilmelidir.
Politika uygulamaya konulduktan sonra, parlamentonun bunu kamuya duyurması ve politikaya
uyumu teşvik etmesi gerekmektedir. Politikanın yaygınlaştırılması için çeşitli seçenekler
bulunmaktadır:
• milletvekillerinin uymayı taahhüt edebilecekleri politika beyanı;
• parlamento çalışanları ve asistanlarının istihdam sözleşmesine şart eklenmesi;
• politikanın bir kopyasının ve gerekli tüm bilgilerin tüm milletvekilleri ve parlamento
çalışanlarına gönderilmesi;
• broşürler, e-postalar ve parlamento bültenleri;
• parlamento binalarında ve seçmen ofislerinde asılacak posterler;
• intranet;
• yeni milletvekilleri ve personel için ve uygun olduğu yerlerde seçmen ofislerinde çalışan
parlamento asistanları için uygulanan oryantasyon veya başlangıç eğitimlerinin bir
parçası haline de getirilebilecek bilgilendirme oturumları.
Bu düzenli iletişim ve farkındalık yaratma girişimlerinin amacı şunlar olmalıdır:
• Parlamentoda çalışan kişilerin kurumun parlamentoda kadınlara yönelik cinsiyetçilik,
taciz ve şiddeti önleme ve ortadan kaldırma konusundaki bağlılığına olan güvenlerini
tazelemek;
• Kişilerin bu tür eylemleri olduğu anda fark etmelerini ve bildirmelerini sağlamak için bu
eylemlere ilişkin farkındalığı artırmak;
• Bu tür eylemlere şahit olan veya bu konularda kendilerine gizlilik içerisinde bilgi verilen
kişilerin bireysel sorumluluğu hakkında farkındalık yaratmak;
• Mağdurlar, şikayet sahipleri, şahitler ve muhbirlerin yaftalanması ile mücadele etmek;
• Uygulanan tedbirleri kamuya duyurmak (düzeltici eylemler, sorumlu kişiler, vb.).68
Bu girişimlere ek olarak, önleme ve cezalandırma arasındaki yakın bağlantı da göz ardı
edilmemelidir. Aslına bakılırsa, olayın muğlak olmayan biçimde ele alınması olası failler üzerinde
caydırıcı etkiye sahiptir ve bu tür eylemlerin cezasız kalmayacağı konusunda net mesaj verir.
Bundan daha iyi önleme yolu yoktur. 69
Kanada: Avam Kamarası Üyeleri için Davranış İlkeleri: Parlamento üyeleri arasında cinsel
taciz belgesi uyarınca, milletvekilleri İlkelere uymayı ve cinsel tacizin olmadığı çalışma
ortamı yaratmaya yardımcı olmayı yazılı olarak taahhüt ederler (Kısım 11).70
Finlandiya: Parlamento tacize sıfır tolerans politikasını teyit eden bir rehber hazırlamıştır
(Mart 2017 tarihinde kabul edilmiştir) ve yürürlükteki mevzuata atıfta bulunmaktadır.
Bu rehber, taciz durumunda izlenecek prosedür ve temas kurulacak kişiler hakkında
tavsiyeler içermektedir. Bu bilgiler aynı zamanda işe alım sırasında da açıklanmaktadır ve
Parlamentonun intranetinde de yer almaktadır. 71

68
69
70
71

Bkz. Not 11.
a.g.e.
Bkz. Not 27.
Bkz. Not 42.
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Fransa: Senato 2018 yılında çalışan temsilcileri ile işbirliği içinde, görevlilerini işyerinde
taciz konusunda bilgilendirmek için (yasal tanımlar, senaryo örnekleri, potansiyel cezai
yaptırımlar ve disiplin yaptırımları, izlenecek adımlar vb.) bilgi kitapçığı yayınlamıştır
(aşağıya bakınız). Bu doküman intranet aracılığıyla sunulmuştur. Senato aynı zamanda
uzman konuşmacıların katıldığı tartışma paneli de düzenlemiştir.72

R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

VOUS ÊTES COLLÈGUE OU TÉMOIN ?

VOUS PENSEZ ÊTRE VICTIME
COMMENT AGIR ?

- Demandez conseil auprès du pôle médico-social

:

- Accompagnez la victime dans ses démarches

La loi vous protège : vous ne pouvez pas être sanctionné
si vous avez relaté de bonne foi une situation ressentie,
à tort ou à raison, comme une situation de harcèlement.

> DANS LE CADRE DE VOS FONCTIONS AU SÉNAT
Ne restez pas seul et parlez de votre situation

à:

- un professionnel du pôle médico-social (psychologue, médecin
de prévention, médecin de soins, assistante sociale, infirmière) ;
- un membre de la direction des Ressources humaines et
de la Formation ;
- un collègue ;
- un représentant du personnel

;

CONTACTS UTILES
> AU SÉNAT
PÔLE MÉDICO-SOCIAL :
Psychologue :
M. N.
Médecin de prévention :
Dr N.

- un encadrant de proximité.
Signalez votre situation par écrit, directement ou par
l’intermédiaire d’un des interlocuteurs privilégiés mentionnés
ci-dessus, à votre hiérarchie et/ou à la direction des
Ressources humaines et de la Formation.
Recueillez des éléments de preuve contre votre agresseur
(compte rendu chronologique et détaillé des faits établi par
vos soins, certificats médicaux, échanges de mails ou de
SMS, témoignages, etc.).

> DANS LE CADRE DE DÉMARCHES EXTÉRIEURES
- Faites-vous aider par un professionnel médico-social
- Alertez les services de police ou de gendarmerie

;
;

- Témoignez des faits dont vous avez connaissance,
de préférence par écrit.

Harcèlement moral,
harcèlement sexuel au travail :
comprendre et prévenir

Médecin de soins :
Dr N.
Assistante sociale :
Mme N.
Mme N.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
ET DE LA FORMATION :
Mme N.

> À L’EXTÉRIEUR
;

;

- Saisissez le Défenseur des droits.

Défenseur des droits :
09 69 39 00 00 - www.defenseurdesdroits.fr
ASAFSAT, Association de soutien et d’appui f
ace à
07 77 23 89 60 - http://asafsat.asso.fr
AVFT, Association européenne contre les Violences faites
aux Femmes au Travail : 01 45 84 24 24 - www.avft.org
France Victimes : 08 842 846 37 - www.inavem.org

www.senat.fr

Fransa Senatosu tarafından
ahlaki ve cinsel tacize ilişkin
yayınlanan bilgi kitapçığı
(burada anonim bir versiyonu
sunulmuştur), 2017. © Fransa
Senatosu

HARCÈLEMENT MORAL,
HARCÈLEMENT SEXUEL AU TRAVAIL :
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le harcèlement se caractérise par le fait d’imposer
à une personne une conduite abusive qui peut porter
atteinte à ses droits ou à sa dignité, altérer son état
de santé ou compromettre son avenir professionnel.
Il convient de distinguer deux types de harcèlement :
le harcèlement moral et le harcèlement sexuel.

> LE HARCÈLEMENT MORAL
Le harcèlement moral au travail peut être défini comme un
ensemble d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour
effet une dégradation des conditions de travail susceptible
de porter atteinte aux droits de la personne ou à sa dignité,
d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre
son avenir professionnel.
Dans le cadre professionnel, le harcèlement moral peut se
rencontrer dans les relations interpersonnelles de travail, soit
entre hiérarchie et subordonnés (dans les deux sens), soit entre
collègues sans rapport hiérarchique (harcèlement horizontal).
Il peut concerner une personne ou un groupe de personnes.
Le harcèlement moral peut se manifester par des gestes,
des paroles ou une simple attitude. Ainsi, une personne est
victime de harcèlement moral lorsqu’elle est confrontée à des
agissements répétés dégradants (remarques désobligeantes,
intimidations, situations humiliantes…) dans l’exercice de
ses fonctions. Un harcèlement moral peut être constitué
indépendamment de l’intention de son auteur (Cour de
Cassation, 10 juin 2015, n° 13-22801).

- incivilités à c aractère vexatoire, refus de dialoguer et de
répondre aux demandes, remarques insidieuses, sarcastiques,
injurieuses, propos blessants, dénigrement et volonté de
ridiculiser (ex : appeler une personne par un surnom,
ne jamais dire bonjour, invectiver une personne pour faire
une critique sur son travail) ;
- reproches sans motif valable, critiques continuelles du travail
effectué, sanctions injustifiées basées sur des faits inexistants
ou véniels (ex : demander une nouvelle version d’un rapport
sans l’avoir lu, remettre en cause des compétences sans
élément concret) ;

72 Bkz. Not 13.
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- retrait des missions, privation de travail, fixation d’objectifs
irréalisables, attribution d’un travail inutile, d’un travail en
non-adéquation avec les compétences et/ou les capacités
de la personne, évitement des contacts (ex
: doubler
la charge de travail d’une personne, lui retirer son ordinateur
professionnel) ;
- modification arbitraire des conditions de travail ou des
attributions essentielles du poste de travail, modification
excessive des missions ou du poste de travail (ex
: changer
des horaires de travail sans raison, refuser des congés prévus
de longue date au dernier moment) ;
- isolement du collectif de travail (ex : ne pas prévenir une
personne de la tenue d’une réunion, ne pas l’informer
de décisions concernant son service).

Vous êtes témoin ou vous vous sentez
victime d’une forme de harcèlement.
En amont de vos démarches, une rencontre avec l’un des
professionnels du pôle médico-social du Sénat peut vous
aider à faire le point afin de distinguer ce qui relève d’un
harcèlement moral, d’un stress professionnel ou d’une
critique légitime formulée par l’autorité hiérarchique.

L’auteur s’expose à deux types de sanctions, distinctes
et cumulables :

1
SANCTION PÉNALE
Le harcèlement, moral ou
sexuel, est un délit passible
de deux ans de prison et
de 30 000 € d’amende ; ces
peines sont alourdies en
matière de harcèlement
sexuel, en cas notamment
d’abus d’autorité (articles
222-33 et suivants du code
pénal).

2
SANCTION DISCIPLINAIRE
Prononcée par l’autorité
d é te n t r i ce d u p o u vo i r
disciplinaire (directeur,
Secrétaire général, Président
et Questeurs), elle peut
aller, selon la gravité des
faits, de l’avertissement
à la révocation. L’action
disciplinaire est indépendante
de l’action pénale.

QUELLES RESPONSABILITÉS
POUR L’ADMINISTRATION ?

> LE HARCÈLEMENT SEXUEL
Il existe deux types de harcèlement sexuel

> SANCTIONS ENCOURUES DANS LES SITUATIONS
DE HARCÈLEMENT MORAL OU SEXUEL

:

1
le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos
ou des comportements à connotation sexuelle qui :
- soit portent atteinte à la dignité de cette personne en raison
de leur caractère dégradant ou humiliant ;
- soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile
ou offensante (ex : propositions récurrentes de rendez-vous à
caractère sexuel, tentative répétée d’être en contact physique
avec une personne).

2
le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression
grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature
sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des
faits ou au profit d’un tiers (ex : demander des faveurs sexuelles
en échange d’une promotion).

Comme tout employeur, l’administration du Sénat
est responsable de la santé et de la sécurité de ses
personnels. À ce titre, il lui revient de mettre en place
des actions de prévention (sensibilisation, affichage,
formation, etc.).
Lorsqu’elle a connaissance d’une situation susceptible
de relever d’un harcèlement de quelque nature qu’il soit,
l’administration doit :
- protéger la victime présumée ;
- proc éder à une enquête interne.
En cas de situation avérée, l’administration doit :
- faire cesser les faits
;
- protéger la victime ;
- engager, le cas échéant, une pr océdure disciplinaire
à l’égard de l’auteur des faits.

b) Eğitim

Sorular
• Kadınlara yönelik cinsiyetçilik, taciz ve şiddeti önlemeye ve bunlarla mücadeleye yönelik planlanmış
eğitim var mıdır?
• Eğitim kimleri hedeflemelidir?
• Eğitim zorunlu olmalı mıdır?
• Hangi içerikler dahil edilmeli, hangi yaklaşım benimsenmeli ve hangi format tercih edilmelidir?

İnsan kaynakları departmanlarının, parlamento yönetiminin ve diğer personelin (çalışan
temsilcileri, sorumlu kişiler vb.) nelerin parlamentodaki kadınlara yönelik cinsiyetçilik, taciz
ve şiddet davranışlarını teşkil ettiği ve bu tür eylemlere nasıl karşılık verilmesi gerektiği
konularında eğitilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu pozisyonlarda çalışan kişilerin doğrudan
taciz olaylarıyla ilgilenmesi gerekebilir ve eyleme geçme yükümlülükleri bulunmaktadır. Taciz
ve şiddet mağdurlarıyla nasıl ilgileneceklerini bilmeleri, nazik ve uygun biçimde tepki vermeleri,
mağdurlara rehberlik sunmaları ve bu kişilerin kendilerini inanılmadığı veya iddialarının ciddiye
alınmadığı hissine kapılmalarını önlemeleri gerekmektedir.
Mümkün olduğunca fazla sayıda kişide politika kapsamında sahip oldukları haklar ve
sorumluluklar hakkında farkındalık yaratabilmek için, işyerinde uyum, güvenlik ve sağlık ile
kadınlara yönelik cinsiyetçilik, taciz ve şiddetle mücadele konularında tüm milletvekilleri ve
parlamento çalışanlarına eğitim verilmesi faydalı olabilir. Ancak bazı parlamentolarda edinilen
deneyimlerin de gösterdiği üzere, bu tür eğitimlere katılım özellikle milletvekilleri arasında
genelde düşük olmaktadır ve dolayısıyla bunların zorunlu hale getirilmesi de düşünülmelidir.
Birçok parlamento yeni milletvekilleri ve çalışanlara verilen ilk eğitime kadınlara yönelik
cinsiyetçilik, taciz ve şiddet konulu modül eklemeyi tercih etmiştir. Çevrimiçi eğitimler daha az
maliyetle farklı yerlerdeki daha çok sayıda insana erişebilirken, yüz yüze gerçekleştirilen grup
etkileşimleri diyalogu teşvik etmekte ve farkındalığı artırmaktadır. Problem çözme becerilerinin
ve psikolojik veya cinsel taciz olarak yorumlanabilecek davranışlara ilişkin hassasiyetin
geliştirilmesi için örnek olay çalışmaları ve canlandırmalar kullanılabilir.
Bu tür eğitimler verirken, bazı kilit noktalara dikkat etmek önemlidir:
• Neyin cinsiyetçilik ve psikolojik veya cinsel taciz ve şiddet davranışlarını teşkil ettiğine
ilişkin net tanımlar ve beraberinde açıklayıcı örnekler sunmak;
• Özellikle taciz ve şiddetin hiyerarşik ilişki içerisinde doğrudan üstleri ile muhatap olmak
zorunda kalan genç çalışanlara, genellikle de kadınlara karşı uygulandığı durumlarda
mevcut güç dinamiklerini vurgulamak;
• Katılımcıların cinsiyetçilik ve tacizin gerçekliğini hissetmeleri için simülasyonlar
kullanmak;
• Katılımcıları taciz faillerinin maruz kalabilecekleri disipline edici ve hukuki sonuçlar ve
yaptırımlar hakkında bilgilendirmek;
• Konulara ilişkin uzmanların verdiği eğitimler sunmak.
Yeni milletvekilleri işveren olarak üstlenecekleri rolleri için az deneyime veya hazırlığa sahip
olabilecekleri için, yöneticilik işlevlerine yönelik olarak, özellikle de astlarla olan ilişkilerde gücü
kötüye kullanmama konusunda da eğitim almalıdırlar.
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Fransa: Ulusal Meclis yasama döneminin başında tüm milletvekillerine ve yeni işe
başlayacak parlamento asistanlarına sunulan ilk eğitim oturumları sırasında tacize ilişkin
modül sunmaktadır.73
Kosta Rika74, Finlandiya75 ve İsveç76: İşe alımın ardından parlamento çalışanlarına
verilen eğitime psikolojik ve cinsel taciz konularına da dahil edilmektedir.
Kore Cumhuriyeti: Ulusal Meclis sekreterliği milletvekilleri ve çalışanlar için üç ayda
bir eğitim oturumları düzenlemektedir. Katılım çalışanlar için zorunludur ve çalışan
kategorisine göre düzenlenmektedir. 77
Avrupa Parlamentosu: Uygunsuz davranışların ve tacizin önlenmesi ve işyerinde saygılı
ve profesyonel davranışların teşvik edilmesi amacıyla özel dersler düzenlenmektedir. Tüm
çalışanlara taciz önleme eğitimi verilmektedir ve bu çalışanlar psikolojik ve cinsel tacizi
tanımayı, önlemeyi ve bunlarla mücadele etmeyi öğrenmektedir. Benzer bir eğitim kendi
ekipleri içindeki psikolojik ve cinsel taciz davranışlarının önlenmesine ve ele alınmasına
yardımcı olabilmeleri için yöneticilere verilmektedir. Ofislerindeki çalışanları yönetme ve
çalışan işe alma konularında milletvekillerine özel olarak hazırlanmış dersler de hazırlık
aşamasındadır. 78
Kanada: Aralık 2016 tarihinde, Avam Kamarası tacizle mücadele politikasına yönelik olarak
milletvekilleri ve çalışanları hedef alan iki dilde hazırlanmış çevrimiçi eğitim oturumunu
hayata geçirmiştir. Eğitim oturumuna aşağıdaki adresten ulaşılabilir: http://training-formation.
parl.gc.ca/ harassment-prevention/
Çevrimiçi oturum Avam Kamarasının seçmen ofisleri de dahil olmak üzere Kanada
genelindeki ve Ottawa’daki hedef gruplarına eğitim vermesi için zaman tasarrufu sağlayan
bir yoldur. Bu eğitim formatı aynı zamanda katılımcılar ve eğiticiler için seyahat maliyetlerini
de ortadan kaldırmaktadır. Çevrimiçi eğitim oturumuna katılanlar kendi statülerini
(milletvekili, Ottawa’da bir milletvekilinin çalışanı, bir seçmen ofisinde bir milletvekilinin
çalışanı, vb.) kendileri beyan edebilmektedir. 79
c) Destek ve danışmanlık hizmetleri

Sorular
• Kendilerinin taciz ve şiddet mağduru olduğunu düşünen kişiler tavsiye ve destek için nereye
başvurabilirler?
• Bu danışmanlık ve destek hizmetleri hangi şekillerde sunulmaktadır?
• Bu hizmetler iyi biçimde duyurulmuş durumda mıdır ve iletişim ayrıntıları geniş kapsamda dağıtılmış
halde midir? Bu hizmetlere kolayca erişilebilmekte midir?
• Bu hizmetleri kullanan kişilerin mahremiyeti ve kişisel bilgilerinin korunması için ne gibi tedbirler
alınmaktadır?

İhtiyacı olan mağdurlara destek ve danışmanlık hizmetlerine erişim sunulması esastır. Fransa
Ulusal Meclisi Etik Görevlisinin de belirttiği üzere, “Cinsel ve psikolojik taciz vakalarında, kendilerinin
mağdur olduğunu düşünen kişilerin gerçekleri fakat aynı zamanda da çektikleri acıları anlatmalarına imkan
tanınması hayati önem taşımaktadır”.80
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75
76
77
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Bkz. Not 17.
Bkz. Not 32 ve Not 33.
Bkz. Not 42.
Bkz. Not 41.
Bkz. Not 54.
Bkz. Not 14.
Tacizin önlenmesi ve ele alınmasına ilişkin Avam Kamarası Politikası’na yönelik Yıllık Rapor’dan alıntı, 2016-2017.
Bkz. Not 17.

Bu, destek ve danışmanlık birimi kurulması ve/veya kurum
içinden veya dışından, tıbbi, psikolojik ve hukuki destek
konularında danışmanlık vermek için gerekli eğitimleri almış
güvenilir kişilerin görevlendirilmesi anlamına gelebilir. Bu
tarafsız, uzman ve iyi eğitimli bireyler, kendilerinin mağdur
olduğunu düşünen kişilere, yaşadıkları deneyimlerin ve çektikleri
acıların taciz veya diğer şiddet türlerinin yasal tanımına uyup
uymadığına kadar verme konusunda yardım edecek ve onları
taciz ve şiddet konusundaki parlamento politikaları, prosedürleri
ve muhtemel hak arama yolları hakkında bilgilendirebilecek
konumda olmalıdırlar. Bu kişiler aynı zamanda bireyleri uygun
sağlık ve sosyal bakım hizmetlerine de yönlendirebilirler (doktor,
psikolog, vb.). 81
Bu hizmetler mahrem ve kolayca ve gizlice erişilebilir olmalıdır.
Gizliliğin sağlanması ve muhtemel mağdurların bu hizmetlere
olan güveninin artırılması amacıyla saha dışı hizmetler
(parlamento sınırları dışında) de önerilmektedir. Bunların rolü
şikayetin esasını soruşturmak değil, gerekli adımların atılmasına
yardımcı olmak için dinleyici ve danışman rolü oynamaktır.

All About Respect
Cultar Spèise

Sexual harassment and sexist behaviour
have no place at the Parliament
If you have experienced sexual harassment you can
get confidential advice, information and support from
our new Independent Support Service.
Expert advisers will listen to you and help you decide
what action to take, and you can get support to take
your complaint forward.

Contact them on a confidential basis by
calling 0800 756 9969 or email
contactus@helpeap.com.
The helpline is available Monday to
Friday, 9am to 10pm

We are an organisation that promotes fairness,
equality and dignity for all. We all have a
responsibility to treat others with respect and to
ensure our behaviour is in line with our Sexual
Harassment Policy.

Find out more about our Sexual Harassment
Policy at
www.parliament.scot/culture-ofrespect

İskoç Parlamentosu tarafından hazırlanan ve insanları
Parlamento’nun Cinsel Taciz Politikası’na uygun olarak kurulan
gizli destek hizmeti hakkında bilgilendiren poster, 2019.
© İskoç Parlamentosu

Almanya: Hükümet çalışanlarının korunmasına ve Federal Meclis (Bundestag) içinde
ayrımcılık ve psikolojik ve cinsel tacizle mücadele ile ilgilenen yapılara ilişkin olarak, fırsat
eşitliği görevlisi (Gleichstellungsbeauftragte) ve diğer aracıları da (çalışanlar komitesi, psikososyal hizmetler, engelli bireylerin temsilcileri, ilgili eğitime sahip iş arkadaşları) içeren
sözleşme (2018) bulunmaktadır. Bu tür aracılar destek işlevi üstlenmektedir ve mağdurlara
kişiselleştirilmiş danışmanlık, bilgilendirme ve uyuşmaz çözümü konusunda yardım
sunulmaktadır. Federal Meclisteki hükümet çalışanları, yeni çalışanlar için düzenlenen
başlangıç eğitimleri sırasında bu tür faydalı kişiler hakkında ve çalışan koruma sözleşmesi
hakkında bilgilendirilmektedir. Eğitim alacak kişiler ve stajyerler de eğitimlerinin başında
bilgilendirilmektedir. 82
Avusturya: Mart 2018 tarihinde, bağımsız bir yapı olan Clearingstelle’i kurmuştur. Bu yapı
Parlamento Başkanı tarafından görevlendirilen ve taciz durumunda, her iki kamaradan
milletvekillerinin, siyasi gruplardan çalışanların ve parlamento asistanlarının temas
kurabilecekleri bağımsız uzmandan oluşmaktadır. Bireyler çeşitli bilgi türlerine ve
kişiselleştirilmiş danışmanlığa gizli biçimde erişebilmektedir. Bu yapı özellikle önleme
ve farkındalık yaratma girişimleri ve kurum içinde saygı iklimi oluşturulması üzerine
çalışmaktadır. 83
Fransa: 2018 yılında, Senato görevlerini yerine getirirken psikolojik veya cinsel taciz
mağduru olduğunu düşünen parlamento görevlilerinin beyanlarını almaya ve dinlemeye
yönelik süreci güçlendirmiştir. Görevliler insan kaynakları departmanındaki sorumlu
kişiye veya tercih etmeleri halinde tıbbi ve sosyal hizmetler birimi üyelerine (psikolog,
doktor vb.) başvurabilmektedirler. Benzer şekilde, parlamento asistanları için de tıbbi ve
psikolojik hizmetler birimi (işyeri hekimi ve psikolog) ve idari birim (Senato idarecisi ve
asistan dernekleri ve birlikleri tarafından ortaklaşa görevlendirilen çalışan temsilcisi) içeren
destek ve dinleme merkezi oluşturulmuştur. Asistanlar veya kamu görevlileri istemeleri
halinde eyleme geçme konusunda destek almak için bu temsilcilerden biri ile temas
kurabilmektedirler. Bu temsilciler şikayetlerin esasını soruşturmaksızın dinleme ve destek
rolü üstlenmektedirler ve bu görüşmeler sırasında edindikleri hiçbir bilgiyi ifşa edemezler.84

81 “Fiziksel şiddet ve taciz bariz fiziksel ve aynı zamanda duygusal yaralar bırakabilir ve rehabilitasyon ve danışmanlık gerektirebilir. Psikolojik
ve cinsel şiddet ve taciz anksiyete, depresyon, baş ağrısı ve uyku bozuklukları gibi sonuçlar yaratabilir ve çalışma performansını olumsuz
etkileyebilir”. ILO, Çalışma yaşamında kadın ve erkeklere yönelik şiddet ve tacizin ortadan kaldırılması, Bkz. Not 10.
82 25 Haziran - 6 Temmuz 2018 tarihleri arasında ASGP üyelerinin katılmaya davet edildiği çevrimiçi bir ankete Alman Federal Meclisi’nin
(Bundestag) verdiği cevap.
83 25 Haziran - 6 Temmuz 2018 tarihleri arasında ASGP üyelerinin katılmaya davet edildiği çevrimiçi bir ankete Avusturya Parlamentosu’nun
verdiği cevap.
84 Bkz. Not 13.

55

Kore Cumhuriyeti: Cinsel tacizin önlenmesi ve ele alınmasına yönelik parlamento usul kurallarına (Kısım
5) göre, Ulusal Meclis Sekreterliği 2018 yılında cinsel taciz mağdurlarına danışmanlık sunma
konusunda uzmanlaşmış tavsiye bürosu açmıştır. Bu büroda bir klinik psikolog ve danışmanlık
için uygun yerler bulunmaktadır. Bunlara erişim kolaydır ve gizlilik sağlanmaktadır.85
d) Güvenlik

Soru
• Çevrimiçi mesajlar ve sosyal ağlar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından uygulanan taciz ve
cinsiyetçi ve cinsel şiddete maruz kalan parlamento çalışanlarına destek sunmak ve onları korumak
için hangi tedbirler bulunmaktadır?

Tüm üyeleri ve çalışanları için güvenli ve koruyucu ortam sunmak parlamentoların görevidir
ve faillerin üçüncü kişiler olması halinde de bu sorumluluktan muaf olmamaktadırlar. Burada,
özellikle bir milletvekili veya parlamentoda çalışan başka bir kişinin parlamentodaki faaliyetleri
nedeniyle üçüncü bir kişi tarafından tehdit edildiği veya saldırıya uğradığı durumlarda,
parlamentonun güvenlik hizmetlerinin rolü ve polis ile birlikte çalışabilme becerisi büyük önem
kazanmaktadır.
Güvenlik hizmetlerinin taciz ve cinsiyetçi ve/veya cinsel şiddet davranışlarının farkında olmaları
ve bu davranışlara da uygun şekilde ve diğer şiddet türlerine gösterdikleri aynı ciddiyetle karşılık
verecek şekilde eğitilmeleri sağlanmalıdır. Güvenlik hizmetleri mağdurun iddialarını gizlilik
altında dinlemeli, tarafsız soruşturma gerçekleştirmeli ve uygun olduğu yerlerde, kişileri ve
tehdit altında olan yakın aileleri ve arkadaşlarını korumak için kişisel koruma, evler ve ofisler gibi
mülklerin korunması gibi özel tedbirler almalıdırlar.
Bu birimler aynı zamanda olası riskleri öngörmeli, parlamento binalarında ve seçmen ofislerinde
güvenlik kontrolü gerçekleştirme gibi adımlar atmalı, milletvekilleri ve çalışanların güvenliğini
sağlamaya yönelik uygun tedbirler konusunda tavsiye ve rehberlik sunmalıdırlar.
Son olarak, güvenlik hizmetleri ölüm ve cinsel şiddet tehditleri, cinsiyetçi ve cinsel hakaretler
de dahil olmak üzere, cep telefonu mesajları ve sosyal ağlar aracılığıyla zorbalığa ve tehditlere
maruz kalan kişilere tavsiye ve yardım sunabilmek için dijital ortama ilişkin de kapsamlı bilgi
sahibi olmalıdırlar.
Birleşik Krallık: Tüm milletvekilleri seçmen ofisleri ve evleri için tavsiye edilen
güvenlik tedbirlerine erişime sahiptir. Parlamento yerleşkesi dışında oldukları sırada
güvenliklerinden endişe duyan tüm milletvekilleri, akranları veya çalışanlarının ilk fırsatta
yerel polisle temasa geçmesi önerilmektedir. Bu, internet ve sosyal medya aracılığıyla
alınan tehditler ve istismarın bildirilmesini de içermektedir. Bunlara ek olarak, polis her
türlü özel ve acil tehdit veya ivedi konu hakkında tavsiyelerle tüm üyeler ve çalışanlara
yardım sağlamak veya parlamento yerleşkesi içinde iken sahip olunan genel güvenlik
endişelerini tartışmak üzere Parlamento İrtibat ve Soruşturma Ekibi bulundurmaktadır.
Ayrıca, Parlamenter Güvenlik Destek Hizmeti, Parlamentoda yer alan ve üyelere ofisleri
ve evleri için güvenlik tedbirlerine ulaşma konusunda destek sağlayan, münhasır ve
uzmanlaşmış bir ekiptir. Bu ekip aynı zamanda milletvekilleri, akranları ve çalışanlarına,
sosyal medya güvenliği konusundaki destekler ve tavsiyeler de dahil olmak üzere, kişisel
güvenlik tavsiyeleri sunabilmektedir. 86

85 Bkz. Not 54.
86 Birleşik Krallık Parlamentosu ve PAB, Birleşik Krallık Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Parlamento Denetimi 2018, Toplumsal cinsiyete duyarlı
Parlamento denetim panelinin Avam Kamarası Komisyonu’na ve Lordlar Kamarası Komisyonu’na sunduğu rapor, Kasım 2018.
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İsviçre: Kendini tehdit altında hisseden milletvekilleri Parlamentonun güvenlik hizmetlerine
veya federal polis departmanına başvurabilmektedir ve ilgili vakaya göre bu departman
kişilerin kanton polisine şikayette bulunmalarını tavsiye edebilmekte ve daha sonra da
bu kanton polisi yakın koruma gibi özel tedbirler alabilmektedir.87 Bunlara ek olarak,
taciz veya zorbalığa maruz kalan milletvekilleri, tavsiye ve danışmanlık sunan bağımsız
uzmanlaşmış bir kurumun (Fachstelle fur Mobbing und Belastigung) sunduğu hizmetlerden de
faydalanabilmektedirler. Bu kurumun tesislerinde (Bern veya Zürih’te) anonim görüşmeler
gerçekleştirilebilmekte veya telefonla ulaşılabilmektedir. 88 Ayrıca çevrimiçi taciz ve siber
zorbalık için de danışmanlık hizmeti bulunmaktadır.

İsveç Parlamentosu
tarafından hazırlanan ve
Federal Meclis üyelerini
tehdit, taciz ve hakaret
durumlarında hangi
eylemlerde bulunacakları
konusunda bilgilendiren
broşür, 2018.
© İsveç Parlamentosu

e) Alternatif başvuru ve hak arama yolları

Sorular
• Cinsiyetçi ve/veya cinsel şiddet mağdurları için sunulan diğer hak arama ve onarım yolları nelerdir

Parlamentonun politikaları kapsamında ortaya konulan kurum içi hak arama yolları ve disiplin
cezalarının, yerel ve uluslararası kanun kapsamında sunulan diğer olası hak arama yollarına halel
getirmediği vurgulanmalıdır. Dolayısıyla mağdurlar kendilerine sunulan diğer hak arama yoları
hakkında bilgilendirilmeli ve bu tür hak arama yollarının farklı onarıcı amaçları, farklı prosedürel
bitiş tarihleri ve farklı kanıtsal gerekleri olduğunun farkında olmaları sağlanmalıdır.

87 Radio Television Suisse (RTS), “Federal Parlamento üyelerinin neredeyse yüzde 60’I kendini tehdit altında hissediyor,” 25 Mayıs 2019.
88 İsveç Parlamentosu’nun 12 Aralık 2017 tarihli kararına göre.
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İngiliz Parlamentosu’nun
dışında, 2015-2016 yılları
arasında Avam Kamarası’nda
milletvekilliği yapan ve 16
Haziran 2016 tarihinde
öldürülen genç bir kadın
olan Jo Cox için yapılan anıt,
Londra, Birleşik Krallık, 2016.
© Justin Tallis / AFP

Diğer başvuru ve hak arama yolları
ULUSAL DÜZEYDE
Bazı durumlarda parlamentonun iç işlemlerinin ardından veya bunlara paralel olarak
ceza veya iş kanunu işlemleri de başlatılması mümkün olabilir.
•

Ceza kanunu, kadına yönelik şiddete ilişkin kanunlar, siyasetteki kadınlara
yönelik şiddete ilişkin kanunlar

Ülkenin yasal çerçevesine bağlı olarak, iddia edilen şiddet mağdurları faile karşı cezai
işlem başlatmaya karar verebilirler (örneğin polise veya ceza mahkemelerine bildirerek).
Şikayetin bir parlamenter ile ilgili olması halinde, parlamento dokunulmazlığının
kaldırılmasının gerekip gerekmediği teyit edilmelidir.
•

İş kanunu

Birçok ülkede, şiddet ve tacizin çeşitli türleri – fiziksel, psikolojik ve cinsel- iş kanunu
veya iş sağlığı ve güvenliği kanunları hükümleri kapsamındadır. Çoğu durumda bu tür
kanunlar işçiler, amirler ve üçüncü kişilerin bu tür eylemler gerçekleştirmesini
yasaklamakta; erişilebilir ve şeffaf şikayet mekanizmaları öngörmekte; ve failler veya
işverenlere yönelik yaptırımları ve/veya mağdurlar için onarım yollarını ortaya
koymaktadırlar. 89 Birçok ülkede, yasakların yanında işverenlerin şiddet ve tacizi önleme
ve bu durumlara karşılık verme konusunda tedbirler alma yükümlülüğü de bulunmaktadır.
Dolayısıyla, ilgili ulusal yasal çerçeveye bağlı olarak, iddia edilen mağdur işverenine – bu
durumda parlamentoya – karşı kendisini koruma yükümlülüğünü yerine getirmediği
gerekçesiyle hak arama yolları bulmak için iş kanununa da başvurabilmektedir.

89 ILO, Çalışma yaşamında kadın ve erkeklere yönelik şiddet ve tacizin ortadan kaldırılması, Bkz. Not 10.
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ULUSLARARASI DÜZEYDE
•
Parlamenterlerin İnsan Haklarına İlişkin PAB Komitesi
Bu Komite, taciz ve şiddete maruz kalan milletvekilleri için benzersiz koruma ve
haksızlığı giderme kaynağıdır. Komite söz konusu vakalarda ilgili ülkelerin
otoriteleri ile şikayet sahibi arasında sunulan iddialar ve bilgiler üzerinden çapraz
kontroller ve doğrulamalarla gerçekleri ortaya koymak için çalışmaktadır.
Komitenin amacı, ilgili uluslararası ve ulusal insan hakları kanunları ve tavsiye
kararlarına uygun olarak tatmin edici uzlaşma sağlamaktır. Komite şikayet
sahibinin bu yönde talebi olması halinde, şikayet sahibinin kimliğini ve şikayete
ilişkin işlemleri gizli tutmaktadır. Komiteye ve prosedürlerine ilişkin, şikayet
iletme konusu da dahil olmak üzere, daha fazla bilgi edinmek için PAB internet
sitesini ziyaret ediniz: www.ipu.org.
•

Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları Özel
Raportörü

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan ve kadınlara yönelik
şiddete ilişkin olarak, bireysel şikayetler de dahil olmak üzere bilgi toplama ve
bunların ortadan kaldırılması için tedbirler önerme görevine sahip özel bir
organdır. Özel Raportör daha sonra kadınlara yönelik gerçekleştirildiği farz edilen
şiddet vakalarına ilişkin kendisine iletilen acil çağrılar ve iletişimleri Devletlere
iletir. İddialar tek bir kişi veya birçok kişi hakkında veya kadınlara yönelik şiddet
ve/veya bu davranışlara tolerans hakkında genel durumla ilgili olabilir.90
•

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine Ek İhtiyari
Protokol (CEDAW)

Tüm bireyler, CEDAW kapsamındaki haklarının ihlal edildiğini düşünmeleri
halinde ve bütün yerel hak arama yollarını tüketmiş olmaları şartı ile, Taraf Devlet
adına Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Protokolüne başvurabilir
(Madde 2-7). Komite aynı zamanda Protokole taraf Devletin Sözleşmede ortaya
konulan haklara yönelik ağır veya sistematik ihlaller gerçekleştirdiğine dair
güvenilir bilgi almasının ardından araştırma gerçekleştirme konusunda inisiyatif
alabilir (Madde 8 ve 9). 91
Başvurunun daha önce başka bir antlaşmayla kurulan kurum veya bölgesel
mekanizmaya sunulmuş olması halinde92, uluslararası çalışmalarda tekrarı
önlemek amacıyla bu başvuru incelemeye alınmaz.
f) İşyeri kültürü
Davranışların düzenlenmesine yönelik politikaların uygulanması ile birlikte, her parlamento
kurumunun aynı zamanda ister parlamenter ister çalışan olsun, kadınlar ve erkeklerin tam
katılımının ve aralarındaki eşitliğin önünde engeller oluşturan sorunlu kültürel normları da
ele alması gerekmektedir. PAB’ın toplumsal cinsiyete duyarlı parlamentolar için eylem planı
ve öz-değerlendirme aracı parlamentolara hem kadınların hem de erkeklerin ihtiyaçlarına ve
çıkarlarına cevap verebilmek için yapılarını, operasyonlarını ve çalışma yöntemlerini dikkatli
biçimde incelemelerine yardım sağlamak üzere tasarlanmıştır.93
Çoğu vakada, parlamentodaki cinsiyetçilik, taciz ve şiddete ilişkin gerçekleştirilen kurum içi
araştırmalar aynı zamanda işyeri kültürü ile ilgili olarak ele alınması gereken özel endişeler ve
tavsiyeleri de ortaya çıkaracaktır. Bu çalışma, herkesin değerli olduğu ve insan onuru ve saygı
ile muamele gördüğü bir işyeri yaratmanın olmazsa olmaz bir parçasıdır.

90 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/Complaints.aspx
91 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx
92 Örneğin, vakanın halihazırda İnter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu, İnter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi veya Afrika İnsan ve Ulus Hakları Komisyonu’na sunulmuş olması durumunda.
93 Bkz. Not 7.
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Birleşik Krallık: Her iki Kamara da 2018 yılında gerçekleştirilen Toplumsal Cinsiyete Duyarlı
Parlamento Denetiminin tavsiyelerini uygulamak için çalışmaktadır. Avam Kamarası aynı
zamanda Sn. Laura Cox raporunda parlamentonun işyeri kültürünün sorunlu yanlarına
ilişkin sunulan tavsiyelerin somut, ölçülebilir ve devamlı değişim sağlamak amacıyla
uygulanması için yürütülen çalışmayı yönetmek üzere yeni bir bağımsız Kültürel Dönüşüm
Direktörü görevlendirmiştir. 94

II. Politika uygulamasının izlenmesi ve 		
değerlendirilmesi
a) Politika uygulaması ve izlenmesi için kaynaklar

Sorular
• Politika için sağlanan tüm hizmetler ve tedbirler misyonları için uygun kurumsal destek alıyor mu?
Uygulama planlandığı gibi ilerliyor mu?
• Şikayet inceleme prosedürleri takip ediliyor mu?
• Cinsiyetçilik, taciz ve şiddetin kanıtlandığı durumlarda disiplin cezaları uygulanıyor mu?
• Politika uygulaması konusunda, hizmet kullanımı da dahil olmak üzere, düzenli ve şeffaf raporlar
sunulacak mıdır? Bu raporların hazırlanmasından kim sorumlu olacaktır?
• Taciz/şiddet vakalarına ilişkin bilgiler nasıl kaydedilecek/arşivlenecektir ve bunlar ne kadar süreyle
saklanacaktır?

Parlamentolar politikanın tüm yönleriyle uygun biçimde uygulanmasını sağlamak için yeterli
finansal ve insan kaynakları tahsis ettiklerinden emin olmalıdırlar.
Aynı zamanda, farklı hizmetler, şikayet işleme prosedürleri, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin
kullanımına ilişkin veri toplama ve rapor sunma yoluyla politikanın uygulanışının sistematik
olarak izlenmesi de önemli olacaktır. Bu veriler politikanın hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının
değerlendirilmesine ve uygulanışı sırasında alınan kararlara rehberlik edilmesine yardım
sağlayacaktır.
Burada da aynı şekilde, ilgili bireylerin mahremiyeti ve güvenliğine öncelik verilmelidir. İlgili
kişilerin gizliliğini tehlikeye atmadan destek hizmetleri ve şikayet sayılarına ilişkin rapor sunmak
mümkündür. Örneğin, her yıl sunulan bilgi talepleri ve şikayet sayılarından bahsedilebilir.
Sunulan şikayetler daha sonra kabul edilebilir olup olmadıklarına, resmi araştırmaya konu olup
olmadıklarına, resmi veya gayri resmi şekilde çözümlenmiş olmalarına veya taleplerin resmi
olduğu durumlarda, tacizin gerçekleştiğine ilişkin bir bulguyla sonuçlanıp sonuçlanmadıklarına
göre sınıflandırılabilir.
Raporlar aynı zamanda, yıl boyunca gerçekleştirilen eğitim ve iletişim faaliyetleri ile ilgili olarak,
personel kategorilerine ve toplumsal cinsiyete göre ayrıştırılmış ve katılımcı geribildirimlerini de
içerecek şekilde bunlardan faydalanan kişi sayılarına ilişkin de bilgiler sunabilir.

94 Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası katipleri tarafından PAB’a gönderilen mektup, Eylül 2019.
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Kanada: Tacizi önleme tacizle başa çıkma politikası gereğince, insan kaynakları yöneticisi
politikanın uygulanmasını sağlamakta ve her yıl aşağıdaki konulara ilişkin olarak Yurtiçi
Ekonomi Kuruluna istatistiksel rapor sunmaktadır:
•
•
•
•

“taciz şikayetlerinin sayısı, mahiyeti ve sonuçları;
arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemlerine başvurmayı gerektiren vakaların sayısı,
mahiyeti ve sonuçları;
ilk şikayet incelemeleri, araştırmaları ve itirazlarının sonuçları ve aynı zamanda alınan düzeltici ve/veya
disipline edici tedbirler ve beraberinde tavsiye edilen tedbirler;
Politikaya ilişkin ilgilendirme ve eğitim oturumlarına katılan kişi sayısı.” 95

Finlandiya: Parlamento her iki yılda bir parlamento çalışanlarına ilişkin ve her dört yılda
bir de çalışanların iş güvenliğine ilişkin birer rapor yayınlamaktadır. Bu raporlar; “Uygunsuz
davranışların ve tacizin önlenmesine yönelik Parlamento Başkanlık Divanı rehber ilkelerine uygun olarak
bildirilen ve işlenen taciz ve kabul edilemez davranış vakalarının sayısını” ortaya koymaktadır.96

b) Politikanın değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi

Sorular
• Politika belirlenen amaçlarına ulaşabiliyor mu yoksa değişiklik yapılması gerekiyor mu?
• Yürürlüğe girmesinden ne kadar sonra parlamento politikayı değerlendirecektir? Ve daha sonra bu
hangi aralıklarla yapılacaktır?
• Değerlendirmeyi kim gerçekleştirecektir? Bu değerlendirme neleri içerecektir?
• Uygulamadaki mekanizma toplumsal cinsiyet eşitliği amaçlarına ulaşılmasına nasıl yardım
sağlamaktadır? Bu mekanizma bu konuya ilişkin olarak parlamentoda farkındalık yaratmakta mıdır?

Politikanın uzun vadedeki etkinliği ve etkisi de değerlendirilmelidir. Parlamento otoriteleri bu
değerlendirme görevini parlamentoda taciz ve şiddetle ilgili çalışmalardan sorumlu çalışma
grubuna veya dışarıdan gelen uzmanlara verebilirler. Değerlendirme parlamentonun politikayı
kabul ettiği zaman ortaya koyduğu amaçlara ulaşıp ulaşmadığını veya bunlara ulaşıyor olup
olmadığını doğrulamaya çalışacaktır.
Sistematik izleme yoluyla toplanan verilerin ve bilgilerin analizi bu süreçte çok faydalı olacaktır.
Parlamentoda çalışan kişilere yönelik gerçekleştirilecek yeni anonim anketler (Adım 1’deki veri
ve kanıt toplama kısmına bakınız) parlamentonun politika kapsamında belirli bir süre boyunca
gerçekleştirdiği eylemlerin kadınlara yönelik cinsiyetçi eylemler, taciz ve şiddetin önlenmesine
hizmet edip etmediğini ve ortaya çıkan olaylara karşılık verip vermediğini analiz etmeyi
mümkün kılacaktır. Bu, özellikle şikayetlerin incelenmesi için uygulamaya konulan hizmetler
ve prosedürlerin mağdurlara yeterli koruma sağlayıp sağlamadığını ve failleri sorumlu tutup
tutmadığını da incelemelidir. Politika geliştirmenin başında toplanan referans veriler sürecin
bir parçası olmalıdır. Parlamento bunları zaman içinde sağlanan ilerleme ve yaşanan aksamaları
takip etmek ve bunlarla ilgili rapor sunmak için kullanacaktır.
Bazı durumlarda, değerlendirme beklenmedik pozitif veya negatif sonuçlara ışık tutabilmekte
ve taciz ve şiddet riskini artırabilecek durumlar, özel uygulamalar veya kültürel normları
ortaya koyabilmekte veya belirli konularda ek eğitimlere olan ihtiyacı ortaya çıkarabilmektedir.
Değerlendirme aynı zamanda politikanın çalışma ortamını ve parlamentoda çalışan kişilerin
davranışlarını nasıl değiştirdiğini belirlemeye de çalışabilir.

95 Bkz. Not 38.
96 Bkz. Not 42.

61

Arjantin genelinde
düzenlenen toplu gösterilere
şiddeti ve kadın cinayetlerini
protesto etmek için Ni
Una Menos (“Bir kişi daha
azalmasın”) sloganı ile katılan
binlerce kadın, Buenos Aires,
Arjantin, Haziran 2019.
© Carol Smiljan / NurPhoto

62

Son olarak, parlamento politika uygulamasının sonuçlarını görünür kılmak ve deneyimleri, aldığı
dersler ve iyi uygulamaları diğer parlamentolar ve PAB ile paylaşmaktan fayda sağlayacaktır.
Bu bilgi alışverişlerinde aktif rol alarak, parlamentolar bu alandaki bilgilerini artırmaya çalışan
kurumlar olarak kendileri gösterebilir ve hem parlamentodaki hem de diğer tüm kesimlerdeki
kadınlara yönelik sistematik cinsiyetçilik, taciz ve şiddetin sona erdirilmesine yardımcı olarak
davranışlarıyla örnek olabilirler.

Ek 1

İlgili metinlerde bulunan tanımların
derlenmesi
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Birleşmiş Milletler Bildirgesi (1993) 97
Kadınlara yönelik şiddet
“Kadınlara yönelik şiddet” ifadesi, ister kamusal ister özel hayatta olsun bu tür eylemlerle tehdit
etme, zorlama veya özgürlükten keyfi olarak yoksun bırakma dahil olmak üzere, kadınlara
fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar veya acı verme sonucu doğuran veya bu sonucu doğurması
muhtemel olan, cinsiyete dayalı her türlü şiddet eylemi anlamına gelir. (Madde 1)
Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadınlara yönelik şiddet
Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi, kadınlara yönelik şiddet
konusunda iki genel tavsiye kararını kabul etmiştir GR 19 ve GR 35. “Kadınlara yönelik şiddet”
kavramı, GR 19’da tanımlandığı şekliyle, bu şiddet türünün toplumsal cinsiyete dayalı olduğu yani sırf kadın olması nedeniyle kadınlara yöneltildiği - veya kadınları orantısız biçimde etkilediği
gerçeğine vurgu yapmaktadır. Bu şiddet, kadına fiziksel, zihinsel ya da cinsel yönden zarar
veya acıya neden olan davranışları, bu davranışlara ilişkin tehditleri, zorlamayı ve özgürlüklerin
kaybedilmesine neden olan diğer davranışları kapsamaktadır. 98
Cinsel taciz
Komite için, cinsel taciz, cinsel teklif, fiziksel temas gibi istenmeyen cinsel içerikli davranışları,
cinsel içerikli söz ve imaları, pornografik gösterilerde bulunmayı ve sözlü veya fiziksel cinsel
talepleri içermektedir. Bu davranış küçük düşürücü olabildiği gibi, sağlık ve güvenlik sorunları
da oluşturabilmektedir ve bir kadının tacize karşı koyması durumunun, kadının işe alım ve terfii
de dâhil olmak üzere istihdam durumunu tehlikeye sokacağı ya da düşmanca çalışma ortamı
yaratacağına inanması için inandırıcı nedenler olduğu durumlarda ayırımcıdır. 99
Pekin Eylem Platformu (1995)
Pekin Eylem Platformu kadınlara yönelik şiddetin ve özellikle de cinsel tacizin işçinin saygınlığına
hakaret olduğunu ve kadınların yetenekleriyle orantılı katkıda bulunmalarını önlediğini kabul
etmektedir. Hükümetlere, (...) işyerinde, (...) herhangi bir tür şiddete maruz kalmış kadın ve kız
çocuklarına yönelik olarak yapılmış yanlışları düzeltmek ve cezalandırmak için, ulusal yasaların
cezai, medeni, çalışma hayatıyla ilgili ve idari yaptırımlarını uygulama ve/veya pekiştirme
çağrısında bulunmaktadır. (Madde 124(c)) 100

97 Bkz. Not 3.
98 Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi, 19 sayılı Genel Tavsiye Kararı’nı güncelleyen kadınlara yönelik
toplumsal cinsiyete dayalı şiddete ilişkin 35 sayılı Genel Tavsiye Kararı, 2017, http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWAeqJn4T68N1uqnZjLbtFua2OBKh3UEqlB%2fCyQIg86A6bUD6S2nt0Ii%2bndbh67tt1%2bO99yEEGWYpmnzM8vDxmwt
99 Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi, kadınlara yönelik şiddete ilişkin 19 sayılı Genel Tavsiye Kararı, 1992,
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf
100 ILO, Çalışma yaşamında kadın ve erkeklere yönelik şiddet ve tacizin ortadan kaldırılması, Bkz. Not 10.
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Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin ILO Sözleşmesi
(2019) 101
Çalışma yaşamında şiddet ve taciz (Madde 1a)
Bu terim fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik zararı amaçlayan, bunlarla neticelenen veya
neticelenmesi muhtemel olan, bir defaya mahsus veya tekrarlanan, bir dizi kabul edilemez
davranış ve uygulamaları, veya bunlarla ilgili tehditleri ifade eder ve toplumsal cinsiyete dayalı
şiddet ve tacizi de içerir.
Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz (Madde 1b)
Bu terim cinsiyet veya toplumsal cinsiyetlerinden dolayı kişilere yöneltilen, veya belirli bir
cinsiyet veya toplumsal cinsiyetten olan kişileri orantısız şekilde etkileyen şiddet ve taciz
anlamına gelir ve cinsel tacizi içerir.
Sözleşme toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacizin kadınları ve kız çocuklarını orantısız
biçimde etkilediğini kabul etmektedir. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, çoklu
ve kesişen ayrımcılık biçimleri ve eşit olmayan toplumsal cinsiyete dayalı güç ilişkileri de dahil
temel neden ve risk faktörlerini ele alan kapsayıcı, bütünleşik ve toplumsal cinsiyete duyarlı
yaklaşımın çalışma yaşamında şiddet ve tacize son vermek için esas olduğunun farkındadır.
Bunlara ek olarak, ILO tarafından yapılan bir çalışmaya göre, psikolojik şiddet ve taciz çalışma
yaşamında en çok bildirilen şiddet ve taciz türüdür ve bir dizi sözlü ve sözsüz istismar, psikolojik
ve cinsel taciz, zorbalık, mobbing ve tehdit davranışını kapsamaktadır. Bu aynı zamanda kişinin
itibarıyla oynamayı, kişiyi yalnız bırakmayı, o kişiden bilgi saklamayı, sahip olduğu yetkinliklere
uymayan görevler vermeyi veya imkansız hedefler ve teslim tarihleri koymayı da içerebilir.102
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) (2014) 103
Kadınlara yönelik şiddet (Madde 3) kadınlara karşı insan hakları ihlali ve ayrımcılık olarak
anlaşılmaktadır ve bu terim, ister kamu ister özel yaşamda meydana gelsinler, söz konusu
eylemlerde bulunma tehdidi, zorlama veya özgürlüğün rastgele biçimde kısıtlanması da dahil
olmak üzere, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucunu
doğuracak toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddet eylemleri ifade etmektedir.
Kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet kadına karşı, kadın olduğu için yöneltilen
veya kadınları orantısız biçimde etkileyen şiddet anlamına gelmektedir.
Psikolojik şiddet (Madde 33) şahsın psikolojik bütünlüğünü zorlamayla veya tehditlerle ciddi
biçimde bozmaya yönelik kasıtlı girişimlerdir.
Taciz amaçlı takip (Madde 34) başka şahsa yönelik olarak gerçekleştirilen ve bu şahsı, şahsın
kendisini güvende hissetmesini önleyecek şekilde korkutacak, kasıtlı biçimde tekrarlanan
tehditkar davranışlar anlamına gelmektedir.
Fiziksel şiddet (Madde 35) başka şahsa karşı kasten fiziksel şiddet eylemlerinde bulunma
anlamına gelmektedir.

101 Bkz. Not 4.
102 ILO, Çalışma yaşamında kadın ve erkeklere yönelik şiddet ve tacizin ortadan kaldırılması, Bkz. Not 10.
103 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
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Cinsel şiddet (Madde 36) ırza geçme veya kişiyi rızası olmaksızın üçüncü bir kişiyle cinsel
ilişkiye girmeye zorlama da dahil olmak üzere, başka şahsa karşı rızası olmaksızın gerçekleştirilen
cinsel nitelikli tüm eylemleri ifade etmektedir.
Cinsel taciz (Madde 40) bir şahsın onurunu ihlal etme etkisi yaratan veya bu maksatla
gerçekleştirilen, ve özellikle de aşağılayıcı, düşmanca, küçük düşürücü veya saldırgan ortam
yaratan, her türlü istenmeyen, cinsel mahiyette sözlü veya sözlü olmayan veya fiziksel
davranışlardır.
Cinsiyetçilik: Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin cinsiyetçiliğin önlenmesi ve cinsiyetçilikle
mücadeleye ilişkin Tavsiye Kararının104 cinsiyetçiliğe ilişkin yapılan ilk tanımı şu şekildedir: Bir
kişinin veya grubun cinsiyeti nedeniyle daha aşağı düzeyde olduğu fikrine dayanan, çevrimiçi
veya çevrimdışı ortamlarda ve kamusal alanda veya özel alanda meydana gelen ve aşağıdaki
amaçlarla gerçekleştirilen veya bu etkileri doğuran her türlü eylem, jest, görsel temsil, sözlü
veya yazılı kelime, uygulama veya davranıştır:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

bir kişi veya grubun doğuştan sahip olduğu onurunu veya haklarını ihlal etme; veya
bir kişi veya grubun fiziksel, cinsel, psikolojik veya sosyo-ekonomik açıdan zarar
görmesine veya acı çekmesine neden olma; veya
korkutucu, düşmanca, küçük düşürücü, aşağılayıcı veya incitici ortam yaratma; veya
bir kişi veya grubun özerkliği ve insan haklarını tam olarak kullanması önünde engel
oluşturma; veya
toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını sürdürme ve pekiştirme

Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılmasına
İlişkin İnter-Amerikan Sözleşmesi (Belem do Para Sözleşmesi) (1994)105
Kadınlara yönelik şiddet
Kamusal veya özel alanda, kadınların ölümüne ya da fiziksel, cinsel veya psikolojik olarak zarar
görmesine veya ıstırap çekmesine neden olan, cinsiyete dayalı her türlü eylem veya davranışı
ifade eder (Madde 1).
Siyasi yaşamda kadınlara yönelik şiddet
2015 yılında Belem do Para Sözleşmesinin Takip Mekanizması (MESECVI) Kadınlara Yönelik
Siyasi Taciz ve Şiddet Bildirgesini kabul etmiştir ve buna göre siyasi taciz ve şiddet, bireysel veya
toplu şekilde, başka şeylerin yanı sıra toplumsal cinsiyete dayanan, kadınların siyasi haklarını
zayıflatma, iptal etme, engelleme veya kısıtlama amacına sahip olan veya bu sonuçları doğuran,
kadınların şiddetten uzak özgür yaşam sürme ve erkeklerle aynı düzeyde siyasi ve kamusal
ilişkilere katılma hakkını ihlal eden her türlü eylem, davranış ve ihmal olarak tanımlanmaktadır.
106

Buna ek olarak MESECVI ulusal yasal çerçevelerin siyasi yaşamda kadınlara yönelik şiddet
konusunda Belem do Para Sözleşmesi ile uyumlaştırılmasına yardımcı olmak amacıyla Siyasi
yaşamda Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılmasına
İlişkin İnter-Amerikan Model Kanununu (2017) kabul etmiştir. Bu kanunun amaçları
doğrultusunda, “siyasi yaşamda kadınlara yönelik şiddet” doğrudan veya üçüncü kişiler
aracılığıyla gerçekleştirilen ve bir veya daha fazla kadına yönelik zarar veya acı çekmeye neden
olan ve kadının siyasi haklarının tanınması, kullanılması ve uygulanmasını zayıflatma veya
hükümsüz kılma amacına sahip olan veya bu etkileri doğuran her türlü toplumsal cinsiyete
dayalı eylem, davranış veya ihmal anlamına gelmektedir. Siyasi yaşamda kadınlara yönelik
şiddet, bunlarla kısıtlı olmamak üzere, fiziksel, cinsel, psikolojik, ahlaki, ekonomik veya sembolik
şiddeti içerebilir (Madde 3).
Okuyucuların aynı zamanda model kanunun siyasi yaşamda kadınlara yönelik şiddetin tezahür
biçimlerine ilişkin uzun bir liste sunan 6. Maddesine bakmaları tavsiye edilmektedir.107

104 Bkz. Not 5.
105 https://www.oas.org/en/mesecvi/docs/BelemDoPara-ENGLISH.pdf
106 http://www.oas.org/en/mesecvi/docs/Declaracion-ENG.pdf
107 http://www.oas.org/en/mesecvi/docs/LeyModeloViolenciaPolitica-EN.pdf
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Afrika İnsan ve Ulus Hakları Şartı’na Ek Protokol (Maputo Protokolü) (2003)108
Kadınlara yönelik şiddet (Madde 1(j))
Kadınlara yönelik şiddet, kamusal veya özel hayatta, ister sulh zamanlarında ister silahlı çatışma
veya savaş zamanlarında olsun, kadınlara yöneltilen ve fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik
zarara yol açan veya açma ihtimali olan tüm eylemleri ve bu eylemlere veya temel özgürlüklerin
keyfi olarak kısıtlanması veya bunlardan mahrumiyete yönelik tehditleri ifade etmektedir.
Maputo Protokolü taraf devletlerinin kadınların işe alınması, terfi ettirilmesi ve işten çıkarılması
süreçlerinde şeffaflığı sağlamaya ve işyerinde cinsel tacizle mücadele etmeye ve cinsel tacizi
cezalandırmaya yönelik tedbirler alması gerekmektedir (Madde 13 (c)).

108 https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-women-africa
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Ek 2

PAB çalışmalarında kullanılan soruların özeti
Psikolojik şiddet
Parlamentodaki döneminiz/çalışmalarınız sırasında:
• Cinsel veya cinsiyetçi sözlere hedef oldunuz mu?
• Gazeteler veya televizyonlar sizinle ilgili ileri derecede saygısız veya cinsel imalar içeren
görüntüler veya yorumlar paylaştı mı? (yalnızca kadın milletvekilleri için sorulan soru)
• Sizinle ilgili aşırı derecede küçük düşürücü veya cinsellikle dolu görüntüler veya yorumlar
sosyal ağlarda paylaşıldı mı?
• Psikolojik tacize veya istenmeyen ilgi veya sözlü temas veya korkutucu etkileşimler gibi
ısrarlı ve göz korkutucu davranışlara maruz kaldınız mı?
• Sizin veya yakınlarınızın (aile üyeleri, arkadaşlar, vb) güvenliğine yönelik saldırılarla tehdit
edildiğiniz oldu mu?
• İşinizi kaybetmekle veya mesleğinizde ilerlemenizin engellenmesi ile tehdit edildiğiniz
oldu mu? (yalnızca kadın parlamento çalışanları için sorulan soru)
Fiziksel şiddet
Parlamentodaki döneminiz/çalışmalarınız sırasında:
• Herhangi biri size tokat atma, itme, vurma veya sizi yaralayabilecek bir nesneyi size
doğru fırlatma gibi bir davranışta bulundu mu?
• Herhangi biri size karşı ateşli silah, bıçak veya başka bir silah kullanma konusunda sizi
tehdit etti mi veya bunları gerçekten kullandı mı?
• Hiç kaçırıldınız mı, dövüldünüz mü veya alıkoyuldunuz mu?
Cinsel şiddet
Parlamentodaki döneminiz/çalışmalarınız sırasında:
• Cinsel taciz: Cinsel imalar içeren aşağılayıcı veya küçük düşürücü sözler veya davranışlara
maruz kaldınız mı? Size yönelik uygunsuz cinsel teklifler ve/veya cinsel yakınlaşma
taleplerinde bulunuldu mu?
• Cinsel saldırı: Cinsel eylemlerde bulunma, cinsel ilişkiye girme veya cinsel özelliğe sahip
bir şey yapma konusunda zorlandığınız oldu mu?
Ekonomik şiddet
Parlamentodaki döneminiz/çalışmalarınız sırasında:
• Hakkınız olan fonları kullanmanızın engellendiği oldu mu? (milletvekili ödenekleri veya
çalışan maaşları veya performans ikramiyeleri gibi)
• Hakkınız olan parlamento kaynaklarını (ofis, bilgisayar, çalışanlar, güvenlik) kullanmanızın
engellendiği oldu mu? (yalnızca kadın milletvekilleri için sorulan soru)
• Size ait mallara zarar verildiği veya bunların imha edildiği oldu mu?
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