ÖNEMLİ
NOKTALAR
Küresel olarak – 25 yıl
• Son 25 yılda kadınların
meclislerdeki genel oranı, 1995
yılında %11,3 olan düzeyin

Parlamentoda kadınlar:
1995–2020
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iki katının üstüne çıkıp 2020
yılında %24,9’a yükselmiştir.
Alt meclisler ile tek meclisli
parlamentolardaki kadınların oranı
%11,6’dan %24,9’a çıkmıştır.
Üst meclislerde kadınların oranı
%9,4’ten %24,6’ya çıkmıştır.
• 1995 yılında hiçbir mecliste
toplumsal cinsiyet eşitliğine
ulaşılmamıştı. 2020 yılında, dört
ülkenin alt parlamentolarının veya
tek meclisli parlamentoların en
az %50’si, bir ülkenin (Ruanda)
ise %60’ından fazlası kadınlardan
oluşmaktadır.
• Avrupa dışındaki tüm
bölgelerde kadınların %5’ten
az olduğu alt meclisler veya
tek meclisli parlamentoların
olduğu ülkeler bulunmaktadır:
Pasifik bölgesinde üç, MENA
bölgesinde üç, Amerika kıtasında
bir, Asya’da bir ve Sahraaltı
Afrika’da bir ülke olmak üzere bu
ülkelerin toplam sayısı dokuzdur.
1995 yılında tüm bölgeler çapında
bu meclislerin toplam sayısı
52’ydi.
• 25 yıllık süre boyunca kadın
temsilindeki en büyük

14 Haziran 2019 tarihinde, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ulusal kadın grevi sırasında kadınlar İsviçre
Meclisi önünde protestoda bulunuyor. O yılki seçimlerde daha önce eşine rastlanmadık sayıda kadın
meclise seçilmiştir. © Stefan Wermuth/AFP

ilerlemeye, 1995 ile 2020 yılları
arasında alt meclis veya tek
meclisli parlamentolarda sırasıyla
%+57, +50, +42,8 ve + 42,3
puanlık artış yaşayan Ruanda,

Pekin’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’ndan
çeyrek yüzyıl sonra kadınların politikaya katılımına ilişkin beklentiler iddialı bir artış
gösterdi. Kadınların, kritik düzey olan temsil oranının yüzde 30’a ulaşması artık hedef
olmaktan çıkmış durumdadır. Paradigmanın tam eşitliğe doğru kaydırılması son 25
yılın en büyük başarısı olmuştur. Böylesi cesur bir hedef doğrultusunda meclislerdeki
toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak değişikliği hızlandırmak için etkin adımların
atılması gereklidir.
Son 25 yılda dünya çapındaki meclislerdeki kadın oranı önemli düzeyde artış göstermiştir. 1995
yılında meclislerdeki kadınların oranı yalnızca %11,3’tü. 2015 yılında bu rakam neredeyse iki
katına çıkarak %22,1 düzeyine ulaşmıştır. Son beş yılda ilerleme hızı düşmüş olsa da 2020
yılında kadınların ulusal meclislerdeki oranı %25’e yakındır.

Birleşik Arap Emirlikleri, Andorra
ve Bolivya’da ulaşılmıştır.

ÖNEMLİ
NOKTALAR
Bölgesel olarak – 25 yıl
• İnişler ve çıkışlar: Amerika

1995 ile 2020 yılları arasında tek meclisli parlamentolar ve parlamento alt meclislerinde en
büyük ilerlemeyi yakalayan ülkeler Ruanda (+57 yüzdelik puan), Birleşik Arap Emirlikleri (+50
puan), Andorra (+42,8 puan) ve Bolivya’dır (+42,3 puan).
Bolivya (+43,5 puan), Meksika (+37 puan), Belçika (+36 puan), Antigua ve Barbuda (+35
puan) ve Arjantin (yine +35 puan) üst meclislerinde de benzeri dikkat çekici artışlar meydana
gelmiştir.

kıtası tüm parlamentoların
toplamında +18,6 yüzdelik
puan ile kadınların
parlamentoya katılımında
son 25 yıldaki en büyük
artışı görürken yalnızca +6,8
puan kazanan Asya en yavaş

Bölgesel tabloya bakıldığında, tüm parlamentolar çapında Amerika kıtası %30 eşiğine ulaşan
tek bölge olup 1995 ile 2020 arasındaki en büyük artışı kaydetmiştir (+18,6 puan). +16,7
puanla Avrupa da önemli bir ivme yakalamış olup %30’a ulaşan ikinci bölge olmanın yalnızca
0,1 yüzdelik puan uzağındadır. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ve Pasifik bölgelerinde
kadınların parlamentoya katılımı yaklaşık 13 puanlık artış göstermiştir. +6,8 puanla 1995 ile
2020 arasındaki en düşük değişim hızı Asya’da gerçekleşmiştir.

büyüme oranını kaydetmiştir.
• 2020 yılında tüm

Avrupa, kadınların parlamentoya katılımında artık lider durumda değildir. Bununla
birlikte, %40 barajını aşan tek alt bölge İskandinav ülkeleridir (2020 yılında %43,9).

parlamentolar çapında
yalnızca Amerika kıtası
%30’un üstüne çıkmıştır.
• Avrupa bir bölge olarak artık

1995 yılında kadın katılımının en yüksek olduğu ilk 10 alt meclis ve tek meclisli parlamentoların
8’i Avrupa’da, kalan 2’si ise Sahraaltı Afrika ve Amerika kıtasında bulunmaktaydı. 2020’de ilk
10’da Avrupa’dan 2 ülke, Amerika kıtasından 5, Sahraaltı Afrika’dan 2 ve tarihte ilk kez MENA
bölgesinden 1 ülke olmak üzere çok daha çeşitli bir liste karşımıza çıkıyor.

lider konumda olmamasına
rağmen İskandinav ülkeleri
kadınların parlamentoya
katılımının %40’ın üstünde

Tablo 1

olduğu tek alt bölgedir.

Tek meclisli parlamentolar ve alt meclislerde kadın katılımının en yüksek olduğu 10
ülke, 1995–2020

2019 seçimleri

1995

2020

• 2019 yılı seçimleri sonrası

Ülke

Kadınların Yüzdesi

kadın katılımındaki en

İsveç

40,4

büyük atılımlar Birleşik

Ülke
Ruanda

Kadınların yüzdesi
61,3

Norveç

39,4

Küba

53,2

ve Özbekistan’da

Danimarka

33,5

Bolivya

53,1

gerçekleştirilmiştir.

Finlandiya

33,5

Birleşik Arap Emirlikleri

50,0

Hollanda

32,7

Meksika

48,2

Seyşeller

27,3

Nikaragua

47,3

Avusturya

26,8

İsveç

47,0

katılımındaki ilerlemenin

Almanya

26,3

Grenada

46,7

temel belirleyicisi olmuştur.

İzlanda

25,4

Andorra

46,4

Arjantin

25,3

Güney Afrika

46,4

Arap Emirlikleri, Dominika

Çıkarılan dersler
• Kotalar, kadınların siyasi

2020 yılında kadınların
parlamentoya katılımı
konusunda en büyük
paya sahip olan ilk 20
ülkeden 16’sında bir tür
toplumsal cinsiyet kotası
uygulanmaktadır.
• İlerlemenin hızlandırılmasına
yardımcı olan diğer temel
faktörler arasında kadınların

Genel olarak, parlamentolarda toplumsal cinsiyet eşitliğine doğru ilerlenmektedir. 2020 yılında,
%60’ın üzerinde orana sahip bir parlamento dahil (Ruanda), dört ülkedeki alt meclis veya tek
meclisli parlamentolardaki kadın oranı %50 veya daha fazladır. 1995 yılında yalnızca en yüksek
kadın katılımına sahip ülkede (İsveç) %40 oranına ulaşmıştı.
1995 yılında, verilerin mevcut olduğu 174 ülkeden 109’unda kadınların tek meclisli
parlamento veya alt meclislerdeki oranı %10’dan daha düşüktü ve tamamı Avrupa’da bulunan
parlamentoların yalnızca %2,9’unda %30 veya daha yüksek bir düzeye ulaşılmıştı.

siyasi partilerde görev
almasının teşvik edilmesine
yönelik politikalar, güçlü kadın
hareketleri, bilinçlendirme
çalışmaları ve toplumsal
cinsiyete daha duyarlı bir
siyasi kültür gelmektedir.
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2020 yılında, 191 ülkeden yalnızca 24’ünde kadınlar alt meclis ve tek meclisli parlamentoların
%10’undan daha azını oluşturmaktaydı. Çoğu ülkede kadınların oranı hala %20’nin altında
olmasına rağmen tek meclisli parlamento veya alt meclislerin yaklaşık %28,3’ünde en az
%30’dur. On ülke arasından birden fazla ülkede (%12,6) kadınların parlamentodaki oranı %40
veya daha fazlayken ülkelerin %2,1’inde eşitliğe ulaşılmıştır.

Şekil 1
Ulusal parlamentolarda kadınlar, dünya ortalaması 1995–2020
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Parlamentodaki liderlik
makamlarında kadınlar
Parlamentodaki liderlik makamlarında kadın temsilinde daha
fazla ilerleme sağlanmış olmasına rağmen kadınlar hala
Parlamento Başkanları arasında yetersiz derecede temsil
edilmektedir.1 Kadınların parlamentodaki başkanlık
makamlarındaki oranı 1995 ile 2020 yılları arasında
%10,5’ten %20,5’e yükselerek neredeyse iki katına
çıkmıştır. Günümüzde 192 ülkenin parlamentolarındaki
veya parlamento meclislerindeki 278 başkanlık makamından
57’sinde kadınlar bulunmaktadır.

0.0%
1995

Kadınların yüzdesi

2010

2015

2020

Artış oranı (5 yıllık sürede)

Kaynak: Tek meclisli parlamentolar ve alt meclislere yönelik Parlamentolar Arası Birlik (PAB)
verileri; rakamlar, 1995 yılı dışında (1 Temmuz) her yıl 1 Ocak tarihi itibarıyla geçerlidir.

Şekil 2
Kadın parlamento başkanlarının ilerlemesi, 1995–2020
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Bununla birlikte, Avrupa dışındaki tüm bölgelerde kadınların
%5’in altında bulunduğu en az bir adet tek meclisli
parlamento veya alt meclis bulunmaktadır: Pasifik bölgesinde
üç, MENA bölgesinde üç, Amerika kıtasında bir, Asya’da
bir ve Sahraaltı Afrika’da bir ülke olmak üzere bu ülkelerin
toplam sayısı dokuzdur. Bu listedeki Pasifik Ada Ülkelerinin
üçünde de şu anda kadın üye bulunmamaktadır. Papua Yeni
Gine ve Vanuatu olmak üzere ikisinde kadınlar daha önceden
parlamentoda yer almıştır. Mikronezya’da daha önce hiç kadın
parlamento üyesi yer almamıştır.
2020 yılında, Pasifik bölgesi, kadın üyesi bulunmayan
parlamentoların olduğu tek bölgedir. 1995 yılında,
Avrupa dışındaki tüm bölgelere yayılan 10 ülkenin tek
meclisli parlamentoları veya alt meclislerinde hiç kadın yer
almamaktaydı. 2015 yılına gelindiğinde bu eğilim Pasifik ülkeleri
ve MENA bölgelerinde hala gözlenebilmekteydi. MENA
bölgesindeki ilerleme, kadınların siyasete katılımına yönelik
yasal kısıtlamaları kaldıran Körfez ülkelerindeki reformlarla
hızlandırılmıştır. Günümüzde sosyal ve ekonomik engeller hala
kadınların erkeklerle eşit düzeye ulaşmasının önüne set çekse
de hiçbir ülkede kadınların parlamentoya katılımı yasal olarak
kısıtlanmamaktadır.
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2015 yılından beri dört bölgedeki parlamentolarda ilk kadın
Parlamento Başkanları atanmıştır. Beş atamayla Asya listenin
başında gelmektedir: Nepal (2015), Vietnam (2016), Filipinler
(2018) ile Endonezya ve Kazakistan (her ikisi de 2019’da). Dört
Afrika ülkesi tarihlerinde ilk kez bir kadın Parlamento Başkanı
ataması yapmıştır: Namibya (2015) ve Kongo Demokratik
Cumhuriyeti, Malavi ve Togo (2019). MENA bölgesindeki
üç ülkenin tarihlerinde ilk kez kadınlar başkanlık makamına
atanmıştır: Birleşik Arap Emirlikleri (2015), Suriye Arap
Cumhuriyeti (2016) ve Bahreyn (2018). Avrupa’da Andorra
Genel Meclisi ilk kadın Parlamento Başkanının atamasını 2019
yılında yapmıştır.
Kadınlar artık dünyanın tüm bölgelerinde Parlamento Başkanı
olarak görev yapmaktadır. Şu anda yalnızca Pasifik bölgesinde
kadın parlamento başkanı bulunmamaktadır.
1

Bu raporda “Parlamento
Başkanı” ifadesi “başkanlık
makamı” ile eşanlamlı olarak
kullanılmaktadır.

Son on yıldır Ruanda’nın
Temsilciler Meclisi’nin
başkanlığını bir kadın
yapmaktadır. 2013 yılında
Ruanda, kadınların
parlamentonun %60’ından
fazlasını temsil ettiği ilk ülke
olmuştur. © Cyril Ndegeya/AFP
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Şekil 3

Tablo 2

Bölgeye göre kadın parlamento başkanları, 1 Ocak 2020

Kadın meclis üyelerinin oranına göre ilk 20 ülkedeki toplumsal
cinsiyet kotaları, tek meclisli parlamentolar veya alt meclisler, 2020

Asya
8

Sahraaltı
Afrika
16

Ülke

MENA
Bölgesi
1
Amerika
Kıtası
12
Avrupa
16

167 parlamento meclisinden elde edilen PAB verileri
kadınların parlamento komitelerindeki liderliğine
ilişkin farklı bir tablo çizmektedir. Kadınlar şu anda dışişleri,
savunma, maliye, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği
komitelerinin toplamının %26’sına başkanlık yapmaktadır.
Bununla birlikte bu oran, komite türüne göre toplumsal
cinsiyet eşitliği komitelerinde %73’ten savunma
komitelerinde yalnızca %10’un üstüne kadar önemli ölçüde
değişiklik göstermektedir. Bunun yanı sıra, kadınlar insan
hakları komitelerinin üçte birine, dışişleri komitelerinin
beşte birine ve maliye komitelerinin %13’üne başkanlık
yapmaktadır.

Toplumsal cinsiyet
kotaları: Temel bir ilerleme
belirleyicisi
1995 yılından önce Arjantin ve Nepal olmak üzere yalnızca
iki ülke kanunla getirilmiş toplumsal cinsiyet kotaları
uygulamıştır. Bununla birlikte, son 25 yılda kotalar dünyadaki
bütün bölgelere yayılmış ve kadınların süreçteki temsilini
artırmıştır. Günümüzde 81 ülkedeki seçimler, toplumsal
cinsiyet kotalarını öngören düzenlemeler uyarınca
gerçekleştirilmektedir; yalnızca iki ülke 2019 yılında yeni yasal
önlemler kabul etmiştir: Birleşik Arap Emirlikleri’nde
toplumsal cinsiyet eşitliğini zorunlu kılan bir
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve Benin’de seçim kanununda
kotaların getirilmesini öngören yeni bir anayasa hükmü.
Bunun yanı sıra Gine’de aday listelerinin toplumsal cinsiyet
kotası Mayıs 2019’da revize edilip %30’dan %50’ye
çıkarılmıştır.
Ortalama olarak kotalar olmadan kadınların parlamento
meclislerindeki oranı oldukça düşüktür. 2019 yılında kadınlar
yenilemelerde parlamento meclisinin tamamının %25,8’ini
kazanmıştır. Kanunla getirilmiş veya siyasi partiler tarafından
gönüllü olarak uygulanan kotaları uygulayan 40 mecliste,
kadınlar ortalama %30,3 temsil oranı kazanmıştır. Kota
sistemlerinin olmadığı diğer 28 mecliste kadınlar yalnızca
%17,9’luk bir temsil oranı kazanmıştır.
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Kadın Yüzdesi

Kota

1. Ruanda

61.3

Yes**

2. Küba

53.2

No

3. Bolivya

53.1

Yes***

4. Birleşik Arap Emirlikleri

50.0

Yes**

5. Meksika

48.2

Yes***

6. Nikaragua

47.3

Yes***

7. İsveç

47.0

Yes*

8. Grenada

46.7

No

9. Andorra

46.4

No

10. Güney Afrika

46.4

Yes*

11. Finlandiya

46.0

No

12. Kosta Rika

45.6

Yes**

13. İspanya

44.0

Yes***

14. Senegal

43.0

Yes**

15. Namibya

42.7

Yes*

16. İsviçre

41.5

Yes*

17. Norveç

41.4

Yes*

18. Mozambik

41.2

Yes*

19. Arjantin

40.9

Yes**

20. Yeni Zelanda

40.8

Yes*

Var* Gönüllü parti kotası
Var** Kanunla getirilmiş kota (ayrılmış üye sayıları ve kanunla getirilmiş aday kotası)
Var*** Kanunla getirilmiş kotalar ve parti kotaları

PAB’da kadınlar –katılım ve
etki bakımından köklü bir
geçmiş
130 yıllık tarihi boyunca PAB, kadınların siyasete katılımına
giden yolu açmıştır. Pek çok veriye göre, örneğin kotalar
getirerek, kadınların karar verme konusundaki rolünü de
güçlendirmiştir. Kadınlar 1920’li yıllardan beri örgütlerde
görev almaktadır. Ayrıca, 1980’li yıllardan beri örgütte kadın
temsilcilere daha güçlü bir ses kazandırmak için kadın
milletvekillerine özel bir yapı oluşturulmuş (Kadın Meclis
Üyeleri Forumu) ve kadınların karar verme konusundaki
rolünü güçlendirmek için yeni kotalar getirilmiştir.
Liderlik makamlarında kadınlar
• 1995 yılından beri PAB Başkanı olarak iki kadın seçilmiştir:
İlk kadın Başkan 1999 yılında Najma Heptulla (Hindistan)
olmuş ve onu 2017 yılında Gabriela Cuevas (Meksika) takip
etmiştir. Gabriela Cuevas aynı zamanda PAB tarihindeki en
genç başkandır.

• Yürütme Komitesi’ndeki kadın oranı 1995 yılında %30,8 iken
günümüzde %35,7’ye yükselmiştir. Yürütme Komitesi’ndeki
kadın kotası ilk olarak 1987 yılında getirilmiştir.
• Kadınlar PAB Daimi Komitelerinde de aşama kaydetmiştir.
Yirmi yıl önce 12 başkanlık makamından yalnızca 2’si
kadınlara aitti (ikisi de başkan yardımcısı olarak). 2020
yılında sekiz başkanın dördü kadındır (bir başkan, üç başkan
yardımcısı).

Bölgesel eğilimler
Amerika kıtası: Uzun süredir devam eden eşitlik önlemleri sürdürülebilir sonuçlar veriyor

Kadın delegeler
• Son 25 yılda kadınların PAB Meclislerindeki temsil oranı
kadınların dünya çapındaki oranından sürekli olarak yüksek
seyretmiştir. 1995 yılında kadın delegelerin oranı %17’ydi
(%11,3’lük meclis üye sayısı oranıyla karşılaştırıldığında). Bu
oran, 2005 yılından beri yaklaşık %30’da sabitlenmiştir.

Son 25 yılda kadınların parlamentoya katılımı Amerika
kıtasında diğer tüm bölgelerde olduğundan daha hızlı bir
şekilde artmıştır. 1995 yılında Pekin Bildirgesi ve Eylem
Platformu kabul edildiğinde kadınların parlamentodaki oranı
yalnızca %12,7’ydi ve bölge, Asya ve Avrupa’yı hemen
arkasından takip ediyordu. Amerika kıtası yirmi birinci yüzyılın
ilk on yılında diğer tüm bölgeleri geride bıraktı ve son beş yılda
kadınların temsilinin yılda ortalama 1 yüzdelik puan artmasıyla
birlikte bu eğilim hızlandı. Ocak 2019’da Amerika kıtası %30
eşiğine ulaşan ilk bölge olmuştur.
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2019 yılındaki parlamento yenilemeleri
2019 yılında yenilenen parlamento alt meclisleri veya tek meclisli
Birleşik Arapkadınların
Emirlikleri ilerlemesi ve düşüşü (% cinsinden).
parlamentolarda

Ulusal parlamentolarda kadınlar, Amerika kıtası, 1995–2020

Dominika
Özbekistan
Tayland
İsviçre
Ukrayna
Morityus
San Marino
Portekiz
Andorra
Malavi
Estonya
Belarus
Finlandiya
Guatemala
Nauru
Moldova Cumhuriyeti
Avusturya
Güney Afrika
Belçika
Hindistan
Uruguay
Kanada
Solomon Adaları
Avustralya
Panama
Birleşik Krallık
Danimarka
Mozambik
Polonya
Namibya
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
Arjantin
Botsvana
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Oman
Yunanistan
Endonezya
Benin
Gine-Bissau
Mikronezya (Fed. Devletleri)
Tuvalu
-0.4
İsrail
-0.8
Maldivler
-1.3
Filipinler
-1.8
Nijerya
-2.2
Marshall Adaları
-3.0
İspanya
-3.4
Madagaskar
-5.2
Tunus -8.8
-10.0

-5.0

27.5

23.8

30.0%

16.0
10.5
9.5
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8.4
8.3
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7.1
6.3
5.9
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Günümüzde en yüksek kadın meclis üyesi oranına
sahip ilk beş ülkenin üçü Latin Amerika ve Karayipler’de
(Bolivya, Küba ve Meksika) bulunmaktadır.
2019 yılında yapılan seçimler bölgede önemli bir ilerleme
olduğunu, gerileme olmadığını ve bölgenin yukarı yönlü
eğilimini teyit etmiştir. Dominika, kadın meclis üyeleri
oranında bölgenin en yüksek artışını görürken (23,8 puan artışla),
Uruguay (+5,5 puan) ve Guatemala (+3 puan) da önemli artışlar
kaydetmiştir. Bazı durumlarda ilerleme 2 puanı geçmemiştir
(Arjantin +1,2 puan, Panama +1,8 puan, Kanada +2 puan).

20.0

25.0

30.0

Dominika, 2019 yılındaki tüm parlamento yenilemelerinde ve
tüm bölgeler çapında en yüksek artışlardan birini kaydetmiştir.
Toplumsal cinsiyet kotaları olmamasına rağmen kadınlar
Temsilciler Meclisi’nin %38,1’ini kazanmıştır, ki bu 2014 yılında
%14,3 olan orandan büyük bir yükseliş anlamına gelmektedir.
Karayipler’deki toplumsal cinsiyet rollerine yönelik güçlü
geleneksel algılara rağmen kadınlar uzun yıllardır Dominika
yerel siyasetine katılmaktadır ve seçilen kent konseyi üyelerinin
%40,9’unu temsil etmektedir.2 Ülke tarihinde kadınlar aynı
zamanda liderlik pozisyonlarında da yer almıştır.
2 CEPALSTAT (en son veriler 2015 yılına aittir).
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?
idIndicador=1708&idioma=i (3 Ocak 2020 tarihinde erişilmiştir) adresinden
ulaşılabilir.
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bulunduğu bölgedir. Alt bölgenin en büyük parlamentosu olan
Küba, %53,2 kadın üye oranıyla lider durumda olup Küba’yı
Grenada ve Dominika izlemektedir. %36,1 kadın meclis
üyesiyle Kuzey Amerika takip etmektedir. Burada, alt mecliste
%48,2 kadın oranı ve üst mecliste %49,2 kadın oranıyla
Meksika listenin başında gelmektedir. Alt bölge geneli ortalama
%27,7’de kalmasına rağmen Nikaragua (kadınların meclis
üyelerinin %47,3’ünü oluşturduğu) ve Kosta Rika liderliğindeki
Orta Amerika ise üçüncü sıradadır. Bolivya, alt meclisinde
%53,1, üst meclisinde ise %47,2’lik dikkat çekici bir kadın
oranına sahip olmasına rağmen %26,4 ile Güney Amerika en
düşük genel orana sahiptir.

Bolivya, pek çok yerli kadın milletvekiliyle birlikte Amerika kıtasında
parlamentoda toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşan ilk ülkedir.
© Gonzalo Espinoza/AFP

2010 yılından Şubat 2020’ye kadar parlamento başkanlığını
bir kadın yapmıştır ve Dominika Karayipler’in ilk kadın
başbakanını çıkarmıştır (1980 ile 1995 yılları arasında). 2019
seçimleri sonrası kadın meclis üyelerinin oranında meydana
gelen keskin artış Dominika’nın küçük bir parlamentoya
sahip olmasına ve daha önceki seçimlerle kıyasladığında
kadın aday sayısındaki artışa dayandırılabilir (toplam aday
sayısında neredeyse hiç değişiklik olmamasına rağmen 2014
yılında 6 olan sayı 2019 yılında 13’e çıkmıştır).
Kadınların Amerika kıtası siyasetindeki temsili alt
bölgelerde önemli ölçüde değişiklik göstermektedir.
%35,8’le Karayipler kadınların parlamentoda en yüksek oranda

Amerika kıtasındaki yerli kadınlar “üç kat ayrımcılığa”
maruz kalmaktadır. Aynı anda hem kadın, yerli hem
de yoksul olmaları nedeniyle dışlanmaktadır. Amerika
kıtasında 70 milyondan fazla yerli yaşamaktadır ve
cinsiyetlerine bakılmaksızın siyasi temsil mücadeleleri zor
olmuştur. Bolivya’da Remedios Loza 1989 yılında Ulusal
Kongre’ye seçildiğinde yerli kadınlar parlamentoda temsil
edilmeye başlamıştır. Son yıllarda yerli kadın hareketlerinin
Bolivya’daki iktidar partisine olan desteği parlamentoda
daha fazla temsil edilmelerini sağlamıştır. Birleşik
Devletler’de ilk Amerikan yerlisi kadınlar 2019 yılına kadar
Kongre’ye seçilmemiştir.

6

Latin Amerika’da kota kanunu çıkaran 16 ülkeyle birlikte
bölge, eşitlik önlemlerinin uygulanması konusunda uzun bir
geçmişe sahiptir. Bu önlemler önemli artışlar sağlamıştır. Bu
ülkelerin çoğu için %30 artık hedefi artık bir standart olmaktan
çıkmıştır. Eşitliğe doğru ilerlemekte ve bazı durumlarda da eşitliğe
ulaşmaktadırlar. Bölgenin iki lideri olan Bolivya ve Meksika
toplumsal cinsiyet kotalarının başarılı bir şekilde uygulanmasının
örneğidir. 1990’lı yıllarda kota koyulduktan sonra her iki ülke de
hedeflerini yavaş yavaş eşitliğe doğru artırmış ve uygulamaya
yönelik mekanizmaları güçlendirmiştir. Yeni kabul edilen
toplumsal cinsiyet eşitliği mekanizmalarını destekleyen ulusal
mahkemelerin müdahalesinden sonra kadın temsilinde artışlar
gerçekleşmiştir. Bolivya’da toplumsal cinsiyet eşitliği ve dönüşüm
sistemini getiren 2010 kanunu, uygun olmayan parti listeleri
sistematik olarak reddedilmeseydi bu kadar başarılı olamazdı.3
Bu örnekler, tek başına kotaların önemli bir değişiklik yaratmak
için yeterli olmayabileceğini ve ilerlemenin aynı zamanda siyasi
partilerin kararlılığı ile iddialı hedefler ve sıkı uygulama ve hesap
verebilirlik mekanizmalarının bir araya gelmesine dayandığını
göstermektedir. Benzer şekilde, kotaların etkinliği de seçim
sistemine büyük ölçüde bağlıdır. Oransal temsilin bir avantaj
olduğu kanıtlanmıştır.
Devlet tarafından denetlenen kampanya finansmanı da
kanunla getirilmiş kotaların uygulanmasını güçlendirmektedir.
Brezilya ve Peru’da elde edilen veriler, kadınlar potansiyel
kampanya finansman kaynaklarına erkekler kadar yakın
olmadığından erkek adaylara yapılan bağışların kadın adaylara
yapılan bağışlardan ortalama olarak üç kat fazla olduğunu
göstermektedir.
1997 yılında Brezilya, Amerika kıtasında toplumsal cinsiyet
kota sistemini uygulamaya koyan ilk ülkelerden biri olmuştur.
O dönemde Temsilciler Meclisi’ndeki kadın oranı %7’den azdı.
Yeni seçim kanununa göre parti listelerinde her iki cinsiyetten
en az %30 aday bulunmalıydı. Bununla birlikte, 20 yıldan uzun
süre sonra yapılan 2018 seçimlerinde Brezilya parlamento alt
meclisinin yalnızca %15’ini kadınlar kazanmıştır. Kontrolsüz
seçim finansmanı nedeniyle seçim süreci kadınlara karşı
erkekler lehine işlemiştir. 2014 seçimlerinden itibaren Brezilya
Millet Meclisi’ndeki kadın temsilinde gerçekleşen 5 puanlık
artış, kadınların başarı oranını artıran kampanyaların devlet
tarafından finanse edilmesine ilişkin bir mahkeme kararına
dayandırılabilir.
3 RT, “Cómo Bolivia se convirtió en el segundo país del mundo con mayor
participación de mujeres en política”, 2 ,Ekim 2019. https://actualidad.rt.com/
actualidad/329017-bolivia-ejemplar-camino-paridad-democratica (22 Ocak 2020
tarihinde erişilmiştir) adresinden ulaşılabilir.

Kanunla getirilmiş toplumsal cinsiyet kotaları, tüm
etkenler göz önünde bulundurulduğunda Amerika
kıtasında olumlu sonuçlar yaratsa da bölgedeki 17 ülkede
ulusal kota politikası bulunmamaktadır.
Bu ülkelerin çoğu Kuzey ve Orta Amerika’da bulunmaktadır.
Kanada ve Birleşik Devletler’de kadınların alt meclislerdeki
temsili 1995 ile 2020 yılları arasında 10 yüzdelik puan kadar
artmış olup günümüzde sırasıyla %23,4 ve 29 düzeyindedir.
Birleşik Devletler’de siyasetteki toplumsal cinsiyet eşitsizliği;
çoğunlukçu seçim sistemi, güçlü görev süresi avantajı ve
toplumsal cinsiyete göre bağış toplama nedeniyle daha da
artmaktadır. Aynı zamanda, Kanada’da medyanın toplumsal
cinsiyete karşı önyargılı tavrı ve aile dostu ve toplumsal
cinsiyete duyarlı işyerlerinin olmayışı kadınların seçimlerde aday
olmasına yönelik temel caydırıcılar olarak ifade edilmiştir.4
Bu koşullar Kanada’ya özgü olmasa da kadınların siyasi yaşama
daha fazla katılmasına yönelik engellere ilişkin toplumsal
tartışmaların ortak bir özelliğidir. Bununla birlikte sivil toplumun
daha fazla kadının aday olmasını sağlamaya yönelik güçlü
baskısıyla Kanada %30’luk kritik eşiğe yakınlaşmaktadır. 2019
seçimlerde rekor sayıda kadın aday olmuştur: 2015 yılında
%33 olan kadın aday oranı %42’e çıkmıştır. Sonuç olarak kadın
meclis üyelerinin oranı şu anda öncekinden yüzde 2 daha
yüksektir.5

4

5

Avrupa: Sürdürülen ilerleme, liderlik kaybı
Son 25 yılda kadınların ulusal parlamentolardaki varlığı
konusunda Avrupa ülkeleri de önemli ilerlemeler kaydetmiştir.
1995 ile 2020 yılları arasında bölgedeki kadın meclis üyelerinin
oranı %13,2’den %29,9’a çıkmıştır (+16,7 puan) ve %30
eşiğinin yalnızca 0,1 yüzdelik puan altındadır.
Avrupa kritik eşiğe neredeyse ulaşmış olsa da
bölge, liderlik pozisyonunu kaybetmiştir. 1995 yılında
kadınların en fazla temsil edildiği ilk 10 ülke Avrupa’daydı
(İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Hollanda,
Avusturya, Almanya, İzlanda). Bununla birlikte 2020’de
yalnızca iki Avrupa ülkesi, İsveç ve Andorra, listeye
girebilmiştir. İlerleme hala İskandinav ülkeleri tarafından
sürdürülmektedir (2020 yılında %43,9). Yine de Güneydoğu
Avrupa, Batı Avrupa’nın (%33,4 kadın oranı) hemen
arkasından gelerek bölge ortalamasını (%30,9 kadın oranı)
geçmektedir.

Avrupa artık bölgesel tabloda ilk sırada olmasa da bölgedeki
bazı ülkeler son 25 yıl boyunca dikkat çekici artışlar
kaydetmiştir. 1995 yılından beri alt meclislerde ve tek meclisli
parlamentolardaki kadın temsilindeki en güçlü ilerlemeler
Andorra (+42,8 puan), Kuzey Makedonya (+36,7 puan), Belarus
(+36,2 puan), Fransa (+33,1 puan), Belçika (+28,7 puan),
İspanya (+28,0 puan), Monako (+27,7 puan) ve Portekiz’de
(+27,0 puan) gerçekleşmiştir. Bu ülkelerin ikisi hariç (Belarus
Canada, House of Commons, Elect Her: A Roadmap for Improving the
ve Monako) kanunla getirilmiş kotalar uygulamaktadır. Üst
Representation of Women in Canadian Politics: Report of the Standing
meclislerde ise 1995 sonrası kadın temsilindeki en büyük
Committee on the Status of Women (2019).
artışlar Belçika (+35,8 puan), Fransa (+27,2 puan), İspanya
Equal Voice, “Encouraging data: Number of federal women candidates
increased on average 9% across party lines since 2015”, 3 Ekim 2019. (+26,4 puan), İtalya (+25,5 puan) ve Almanya (+20,0 puan)
https://www.equalvoice.ca/
tarafından gerçekleştirilmiştir.
encouraging_data_number_of_federal_women_candidates_increased_on_
average_9_across_party_lines_since_2015
erişilmiştir) adresinden ulaşılabilir.

(22

Ocak

2020

tarihinde

%40’ı kadınlar tarafından kazanılan genel seçimler sonrası Aralık 2019’da İspanya Milletvekili Kongresi kadın başkanını yeniden seçiyor.
Avrupa, hem kadınların parlamentodaki yüzdesinde hem de liderlik makamlarındaki kadın sayısında son 25 yılda istikrarlı bir artış kaydetti.
© Pierre-Philippe Marcou/AFP
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Şekil 6
Ulusal parlamentolarda kadınlar, Avrupa, 1995–2020
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Artış oranı (5 yıllık sürede)

Çoğu Avrupa ülkesinin aksine İsviçre’de kadınlar oy verme
ve ulusal seçimlerde aday olma hakkını nispeten yakın bir
zamanda elde etmiştir (1971 yılında). Bu, son zamanlardaki
ilerlemeyi daha da dikkat çekici kılmaktadır: 2019 parlamento
seçimlerinde kadınlar alt meclisin %40’tan fazlasını
kazanmıştır ve şu anda siyasi yelpazede kilit pozisyonlarda
bulunmaktadır.

Son beş yılda kadınların alt meclislerde veya tek meclisli
parlamentolardaki temsili altı Avrupa ülkesinde 10 yüzdelik
puanın üzerinde artış göstermiştir: Fransa (%39,5 kadın,
+13,3 puan), Belarus (%40, +12,8 puan), Ermenistan (%23,5,
+12,8 puan), Monako (%33,3, +12,5 puan), Karadağ (%29,6,
+12,4 puan) ve Letonya (%30, +12,0 puan).
2020 yılında Avrupa’da 10 ülkede tek meclisli
parlamentolarda veya alt meclislerdeki kadın oranı %40’tır:
Andorra, Belarus, Belçika, Finlandiya, Kuzey Makedonya,
Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre. 1995 yılında yalnızca
bir ülke (İsveç) bu eşiği geçmiştir. 2015 yılı itibarıyla bu sayı
dörde yükselmiştir (Finlandiya, İzlanda, İspanya ve İsveç).
Hiçbir Avrupa ülkesinde parlamentoda eşitliğe ulaşılamamıştır.
İskandinav ülkeleri parlamentolarındaki nispeten yüksek kadın
oranıyla hem bölgesel hem de küresel olarak ön plana çıkmaya
devam etmektedir: %43,9. Bununla birlikte, bunlardan yalnızca
üçü eşitliğe yakındır ve son seçimlerden sonra İzlanda’nın kadın
meclis üyelerinin oranı önemli ölçüde düşmüştür (-9,5 puan).
İskandinav ülkeleri kanunla getirilmiş kotalar uygulamamasına
ve tam eşitliğe ulaşmamış olmasına karşın haklı bir şekilde
kadın hareketinin uzun süreli çabaları ve yüz yıllık kadın katılımı
yoluyla kazanılan gerçek bir eşitlik kültürüne sahip model
toplumlar olarak kabul edilmektedirler. Benzer şekilde, kadınların
parlamentoya katılımlarına ilişkin olağanüstü sonuçlar siyasi
partilerin girişimleri, mevcut sosyoekonomik, örgütsel ve
kültürel faktörlere dayandırılabilir.
Ulusal parlamentolardaki en düşük kadın temsil düzeylerine
sahip Avrupa ülkeleri (%20 veya daha düşük) Azerbaycan,
Kıbrıs, Gürcistan, Macaristan, Lihtenştayn, Malta, Rusya
Federasyonu ve Türkiye’dir. Bunlardan dördü hiçbir şekilde
toplumsal cinsiyet kotası uygulamazken diğerleri temel
nitelikte gönüllü parti kota sistemlerine sahiptir.
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Toplumsal cinsiyet kotaları çoğu Balkan Devletinde
kadınların parlamentoya katılımının desteklenmesine
yardımcı olmuştur. Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan,
Yunanistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve
Slovenya’da kanunla getirilmiş aday kotaları uygulanmaktadır.
Aslında, Kuzey Makedonya ulusal parlamentosunda, alt bölgede
ve genel olarak Avrupa’da en yüksek kadın oranlarından birine
sahiptir. Ülke, seçim listelerine kasıtlı aday yerleştirmesinin
yapıldığı (listenin ilk üç sırasında en az bir kadın aday) yüksek
düzeyde kanunla getirilmiş (%40) etkili bir kota sisteminin en iyi
örneğidir.
2019 yılındaki Avrupa parlamentosu seçimlerinden elde
edilen rakamlar bazı ülkelerde kadın temsilinin en az %5
arttığını ortaya koymaktadır: İsviçre (+9,5 puan), Ukrayna
(+8,9 puan), San Marino (+8,3 puan), Portekiz (+7,4 puan),
Andorra (+7,1 puan), Estonya (+5,9 puan), Finlandiya (+5,5 puan)
ve Moldova Cumhuriyeti (+5 puan).
Finlandiya, kadınların siyasi temsili yönünden öne çıkmaktadır.
Kadınların parlamentodaki oranı %45,6’dır. Aralık 2019’da ise 34
yaşındaki Sosyal Demokrat Sanna Marin, biri hariç hepsi 35 yaş
altında kadınlar tarafından yönetilen dört diğer partiyle koalisyon
yaparak dünyanın en genç başbakanı olmuştur. Finlandiya,
kadınların siyasi temsili konusunda uzun bir tarihe sahiptir. 1906
yılında, bağımsızlığını kazanmadan önce, dünyada kadınlara tam
siyasi hak veren ilk ülke olmuştur.
2019 yılında İsviçre Parlamentosuna rekor sayıda kadın seçilmiştir
(alt meclisin %41,5’i). 9,5 puanlık bu sıçramanın, her kesimden
ve yaştan yaklaşık yarım milyon kadının ülke çapındaki şehirlerde
sokaklara çıkıp “daha fazla ücret, daha fazla eşitlik ve daha fazla
saygı” talep ettiği, seçimlerden yalnızca aylar önce ortaya çıkan
güçlü bir popüler hareket olan 14 Haziran 2019 tarihindeki kadın
grevinden etkilenmiş olması muhtemeldir. Bu dikkat çekici sonuç
aynı zamanda, kadınların çoğunlukla itiraz ettiği, İsviçre Yeşil
Partisi’nin yüksek bir temsil oranı kazandığı “yeşil dalga” olarak
adlandırılan duruma da dayandırılabilir.
Birleşik Krallık’ta, zorlu siyasi ortama rağmen Aralık 2019
sonrası kadın meclis üyelerinin oranı %33,8’e yükselmiştir (+2
puan). Şiddet, taciz ve hatta ölüm ve tecavüz tehdidi haberleri
nedeniyle çok sayıda kadın siyasetten çekilmiştir.6 Buna rağmen,
2019 yılında aday olanların %34’ü kadındı (2017 yılında %29,5
olan oran artmıştır) ve bu durum toplumsal cinsiyet eşitliğini
destekleyen sivil toplum kampanyaları ve gönüllü parti kotalarının
etkilerini yansıtmaktadır.
Çoğu Avrupa ülkesi nispi ve çoğunlukçu unsurları bir araya
getiren nispi veya karma seçim sistemleri kullanmaktadır. Dünya
genelinde, nispi sistemlerde parlamentoya seçilen kadın sayısı,
çoğunlukçu sistemlerden neredeyse iki kat daha fazladır.7 Nispi
seçim sistemleri, halka yönelik kampanya finansmanı ve partilerin
yönlendirdiği aday seçimlerinin tümü kadınların ilerlemesi için
uygun bir ortam oluşturmuştur.
6

BBC, “Women MPs say abuse forcing them from politics”, 31 Ekim 2019.
https://www.bbc.com/news/election-2019-50246969 (27 Ocak 2020
tarihinde erişilmiştir) adresinden ulaşılabilir.
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Saskia Brechenmacher, Tackling Women’s Underrepresentation in U.S.
Politics: Comparative Perspectives from Europe (Carnegie Endowment for
International Peace, 2018).

Bununla birlikte, çoğu Avrupa ülkesinin kanunla getirilmiş
veya gönüllü parti kotaları olarak uyguladıkları toplumsal
cinsiyet kotalarının en etkili araç olduğu kanıtlanmıştır. Birçok
Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen bir model olan siyasi
partilere yönelik halk finansmanı, partilerin daha fazla kadın
adayı bünyesine dahil edip aday göstermesini daha fazla
teşvik edebilir.
Sahraaltı Afrika: Kültürel değişimin fitilini ateşleyen
toplumsal cinsiyet kotaları
Ruanda kadınların parlamentodaki temsili açısından uzun
süredir dünya lideri olup %60’tan fazla kadın temsiline
ulaşmış tek ülke olmaya devam etmektedir. 2020 yılına
gelindiğinde bölge meclis üyelerinin %24,4’ü kadındır;
1995 yılından beri 14,6 yüzdelik puanlık dikkat çekici bir
artış yaşanmıştır. Bununla birlikte artış hızının son beş
yılda yalnızca 2 puan olacak şekilde yavaşladığını da
belirtmek yerinde olacaktır.
Şekil 7
Ulusal parlamentolarda kadınlar, Sahraaltı Afrika, 1995–2020
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11 Sahraaltı Afrika ülkesinde kadınlar alt meclis veya tek meclisli
parlamentoların %30’undan fazlasını oluşturmaktadır. Bu oran,
beş ülkede %40 kadın oranını aşmaktadır: Ruanda (%61,3),
Güney Afrika (%46,4), Senegal (%43,0), Namibya (%42,7) ve
Mozambik (%41,2).
Son beş yılda bölgedeki üç ülkede alt meclis veya tek meclisli
parlamentolarındaki kadın oranının yüzde 10 veya daha fazla arttığı
görülmüştür: Cibuti (%26,2 kadın, +15,8 puan), Etiyopya (%38,8, +11
puan) ve Somali (%24,4, +10,4 puan).
Cibuti, %26,2 ile son 25 yılda kadınların parlamentoda temsiline
yönelik bölgenin en yüksek artış oranlarından birini kaydetmiştir.
%10’luk kadın temsilini gerekli kılan bir kanun yürürlüğe girdikten
sonra ülke 2003 yılında ilk kadın meclis üyesini seçmiştir. 2018 yılında
yürürlüğe giren yeni bir kanuna göre Temsilciler Meclisi üyelerinin
en az %25’i kadın olmalı ve siyasi partilerin aday listelerinde her iki
cinsiyetten en az %25 aday bulunmak zorundadır. Sonuç olarak,
kadınlar 2018 seçiminde aday olan 112 adayın çeyreğini oluşturmuştur
ve şu anda meclisteki 65 kişiden 17’sini oluşturmaktadır. Son
seçimlerden sonra Parlamento Başkanı, bir parlamento kadın
grubunun yanı sıra hem erkek hem de kadın meclis üyelerini
kapsayan bir cinsiyet grubu oluşturma planlarını duyurmuştur. Bu
grupların toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etme ve
toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletmeye yönelik yeni bir mevzuatın
kabul edilmesinde kilit rol oynaması beklenmektedir.
Beş Sahraaltı Afrika ülkesinde kadınlar meclis üyelerinin
%10’unu veya daha azını oluşturmaktadır. Bu durum, son
seçimlerden sonra parlamentonun alt meclisindeki kadın oranının
%3,4’e düştüğü Nijerya’da özellikle endişe vericidir (bir önceki
dönemden 2,2 yüzdelik puan daha az). Üst mecliste, adayların
%12,3’ü kadın olup meclisin %7,3’ünü kazanmıştır (bir önceki
döneme göre değişiklik olmamıştır). Nijerya’daki kadınlar için
siyasete atılmak, fon ve eğitim eksikliği ve parti yapılarında yetersiz
temsil edilme gibi pek çok nedenden dolayı zorlayıcı olmaya devam
etmektedir. Bununla birlikte, mevcut parlamentonun kadınların siyasi
yaşamdaki mevcut yetersiz temsilini ele alması gereken bir
toplumsal cinsiyet eşitliği tasarısını tartışması beklenmektedir.

Nisan 2016’da Cibuti’de oy
kullanan bir kadın oy kullanma
noktasından çıkıyor. Ülke,
parlamentoda kadın temsilinde
son yılların en büyük artışına
şahit olmuştur; kadınlar şu
anda parlamentonun %26’sını
oluşturmaktadır.
© Karim Lebhour/AFP10
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Genel olarak, çoğu Sahraaltı Afrika ülkesinde 2019
seçimlerinden beri ilerleme sürdürülmektedir. Namibya’da,
kadınların Ulusal Meclisteki (parlamento alt meclisi) temsili
%42,7’ye çıkmıştır (önceki seçimden 1,4 puan daha fazla ve
%18,1 ile 1995 yılında kaydedilen orandan önemli ölçüde daha
yüksektir). Bu ilerleme, aday listelerinde “fermuar sistemi”
olarak adlandırılan sistemi de kapsayan Güneybatı Afrika Halk
Örgütü (SWAPO) tarafından kabul edilen gönüllü %50 toplumsal
cinsiyet kotasına dayandırılabilir. Benzer şekilde, Güney Afrika’nın
en büyük siyasi partisi olan Afrika Ulusal Kongresi (ANC) 2009
yılından beri ulusal seçimlerde %50’lik bir toplumsal cinsiyet
kotası uygulamaktadır. Sonuç olarak, 1995 yılında %20 olan
parlamento alt meclisindeki kadın oranı 2019 yılındaki son
seçimde %46,3’e çıkmıştır (bir önceki seçime göre +4,6 puan).
2019 yılında seçim yapılan diğer Sahraaltı Afrika ülkelerinde de
kadınların temsilinde önemli artışlar görülmüştür: Morityus (%20
kadın, +8,4 puan) ve Malavi (%22,9, +6,3 puan). Morityus bir
önceki yasama döneminde 2014 yılında, Malavi ise 2019 seçimleri
sonrası olmak üzere her iki ülke de yakın zamanda ilk kadın
Parlamento Başkanını seçmiştir.

Ruanda şu anda parlamentoda kadın temsilinde dünya
çapında ilk sıradadır. 1995 yılında kadınlar yalnızca %4,3’lük
bir orana sahipti. Parlamentonun en az %30’unun kadınlara
ayrılmasını gerekli kılan yeni anayasanın 2003 yılında kabul
edilmesiyle birlikte önemli bir değişiklik yaşanmıştır. 2008
yılı itibarıyla Ruanda Parlamentosunun yarısından fazlasını
kadınlar kazanmış, 2013 yılındaki seçimlerde ise bu sayı
%64’e yaklaşmıştır. Bu oran 2016 seçimlerinden sonra bir
nebze azalarak %61’e düşmüştür ancak Ruanda kadın temsil
oranının %60’a çıktığı dünyadaki tek ülkedir. Ayrıca, 2008
yılından beri Ruanda alt meclisinin başkanlığını bir kadın
yapmaktadır.
Ruanda’nın kadın meclis üyelerinin oranı anayasada garanti
altına alınan %30’luk oranın oldukça üstüne çıkmıştır.
Tedbirlerin bir araya getirilmesiyle (kadınlara 24 üye sayısı
ayrılması ve parti listelerinde %30’luk bir aday kotası)
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerekmektedir (80
üyeden 40’ı kadın). Bununla birlikte kadınlar aday listelerindeki
asgari eşiğin üstünde seçilme eğilimi göstermişlerdir. Ayrıca,
Ruanda kadınların parlamento temsilinde 1995 yılından
beri dünyadaki her yerden daha fazla artış kaydetmiştir
(+57 yüzdelik puan). Aynı zamanda, son 25 yılda kadınların
sosyoekonomik ve yasal statüsünün de iyileşme gösterdiği
bir ülke olarak görülmektedir.

Yüksek kadın temsil düzeyine ulaşan çoğu Sahraaltı
Afrika ülkesi bunu kota kullanarak başarmıştır. Bölgedeki
47 ülkenin 18’i kanunla getirilmiş toplumsal cinsiyet kotaları
kullanırken bu ülkelerden 7’sinde (Ruanda, Senegal ve
Güney Sudan dahil) kotalar anayasaya işlenmiş olup seçim
yasası yoluyla uygulanmaktadır. Dokuz ülkede, kadınlar için
üye sayısı ayrılması ve aday listelerine toplumsal cinsiyet
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kotaları konulmasının birlikte uygulandığı bir karma sistem
kullanılmaktadır. Bazı Afrika ülkelerindeki siyasi partiler
parlamento adayları arasına belli bir kadın yüzdesinin dahil
edilmesine ilişkin iç kurallar da kabul etmiştir (örneğin;
Botsvana, Kamerun, Mozambik, Namibya ve Güney Afrika).
Genel olarak, kadınların meclis üyelerinin %15’inden
daha azını oluşturduğu ülkelerde toplumsal cinsiyet
kotası uygulanmamaktadır. Bununla birlikte, bu kuralın bazı
istisnaları mevcuttur. Burkina Faso, Kongo Demokratik
Cumhuriyeti ve Liberya’da mevzuata aykırılıklara yönelik
kanuni yasakların olmaması nedeniyle kotaların uygulanması
zarar görmektedir. Aynı zamanda Mali’de yakın bir zamanda
kabul edilen kota sistemi ilk kez 2020 yılındaki parlamento
seçimlerinde uygulanacaktır. Yeni kanuna göre %30
toplumsal cinsiyet kotasına uymayan parti listeleri
reddedilecektir. Parlamentodaki kadın temsilinin sırasıyla %
20,4 ve 14,2 düzeylerinde olduğu Orta ve Batı Afrika alt
bölgeleri, bölgenin diğer bölümünün gerisinde kalmaktadır.
Sahraaltı Afrika’daki çatışma sonrası geçişin, sağlam ve
iddialı kanunla getirilmiş ve gönüllü parti kotaları yoluyla
kadınların temsilinin artırılması için uygun bir zemin
oluşturduğunu da belirtmek gerekir. Mozambik, Ruanda
ve Namibya’da önemli bir ilerleme gerçekleştirilmiştir ve
yakın zamanda Güney Sudan’da da benzer bir eğilim ortaya
çıkmıştır.
Orta Doğu ve Kuzey Afrika: Siyasi değişiklikle siyasete
daha fazla kadının girmesi
Günümüzde MENA bölgesindeki kadınlar erkeklerle
aynı siyasi haklara sahiptir. Bu, kuşkusuz bu bölgede
son 25 yılda ulaşılan en büyük başarıdır. 2020 yılında
parlamentolardaki kadın oranı %16,6’dır; 1995 yılındaki
temsil oranının dört katı artış yaşanmıştır. 2019 yılında
Birleşik Arap Emirlikleri bölgede eşitliğe ulaşan ilk ülke
olmuştur.
MENA bölgesindeki kadınlar için oy verme ve seçimlerde
aday olma hakkının elde edilmesi yavaş bir süreç
olmuştur. 2000’li yılların başında Pekin Bildirgesi ve Eylem
Platformu’nun kabul edilmesinden uzun bir süre sonra Körfez
ülkeleri, bölgede kadınlara tam siyasi hak tanıyan
son ülkeler olmuştur. Yakın zamana kadar bölgede hala
kadınların olmadığı parlamentolar bulunmaktaydı. Katar
Parlamentosu’na ilk kadın seçildiğinde bu durum 2017 yılında
sona ermiştir. Körfez ülkelerindeki parlamentolardaki ilerleme
aynı zamanda parlamentolar arası ilişkilerde güçlenen
bütünleşmelerle aynı zamana denk gelmiştir. Suudi Arabistan
ve Katar sırasıyla 2003 ve 2006 yıllarında PAB’a katıldığında
kadın meclis üyeleri yoktu ve kadınlara erkeklerle tamamen
aynı hakları tanımamışlardı. Bu sorun PAB’da sürekli olarak
gündeme getiriliyordu. Günümüzde bu ülkelerin
parlamentolarındaki kadın oranı sırasıyla %20 ve 9,8’dir.
Suudi Arabistan’da da kadınlar oy verme ve seçimlerde aday
olma hakkını kazanmıştır.

Son on yılda MENA bölgesinde kadınların parlamentodaki
temsilindeki ilerlemeler 2011 ve 2012 yıllarında Arap Baharı
adı verilen yaygın ayaklanmalarla yakından bağlantılıdır.
1995 ile 2010 yılları arasında kadınların MENA ulusal
parlamentolarındaki oranı her beş yılda bir ortalama 1 ila 3 puan
arasında artmıştır. Bununla birlikte, 2010 ile 2015 yılları arasındaki
artış oranı 6 yüzdelik puana ulaşmış ve 1995 yılından itibaren
dünyanın her yerinden daha yüksek bir beş yıllık artış yaşanmıştır
ve 1995 ile 2000 yılları arasında bölgeyi 7,8 puan artışla yalnızca
Pasifik bölgesi geçmiştir.
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2005 yılı seçimlerinde kadınlara oy verme ve seçimlerde aday olma
hakkı veren mevzuatın kabul edildiği gün Kuveytliler Parlamento
önünde kadınların siyasi hakları için gösteri yapıyor. Kadınlara tüm
dünya genelinde olduğu gibi erkeklerle aynı şartlar altında siyasi
hakların verilmesi son 25 yılın en büyük başarılarından biri olmuştur. ©
Yasser Al-Zayyat/AFP

Bölgedeki ülkeler kadınların parlamentoda temsil
edilmesini garanti altına almaya yönelik kota sistemleri
getiren yasal ve anayasal reformları yürürlüğe koymuştur.
Bu süreci başlatan ilk ülke 2002 yılında Fas olmuştur. Onu
daha sonra Irak (2005), Sudan (2008), Suudi Arabistan (2011),
Cezayir, Ürdün, Libya ve Moritanya (2012), Mısır ve Tunus
(2014) ve Birleşik Arap Emirlikleri izlemiştir. Bu reformlar
bölgede kadınların temsilinde benzeri görülmemiş bir ilerleme
sağlamıştır. 1995 yılından beri kadınların parlamentodaki
temsili açısından en büyük artışlara ulaşan beş MENA
ülkesinin tamamı (Cezayir, Moritanya, Fas, Suudi Arabistan ve
Birleşik Arap Emirlikleri) hem kanunla getirilmiş aday kotaları
hem de kadınlara ayrılmış üye sayıları (seçim sistemlerine
bağlı olarak) dahil toplumsal cinsiyet kotaları kabul etmişlerdir.

Bu ülkelerin bazılarında artan kadın temsili ilerici
mevzuatların da kabul edilmesini sağlamıştır. Örneğin,
2016 yılında Cezayir’de kadınlara yönelik şiddetin ve cinsel
tacizin cezalandırılmasına yönelik yeni bir kanun yürürlüğe
girmiştir. Cezayiri’i siyasi şiddet dahil kadınlara yönelik her
türlü şiddetin ortadan kaldırılmasına ilişkin ilk ulusal kanunu
2017 yılında kabul eden Tunus takip etmiştir. Bununla
birlikte, bölgedeki kadınlar hala siyasi haklarını tam olarak
kullanmalarını önleyen yasal ve sosyal engellerle karşı
karşıya kalmaktadır. Yeni seçilen parlamentonun daha ilerici
bir siyasi gündeme doğru yol alıp almayacağı zamanla belli
olacaktır. Son seçimlerde her iki parlamentoya da seçilen
kadın oranı 2016’dan düşüktür (Tunus’ta -6,5 puan, Cezayir’de
ise -5,8 puan). Bu aksaklıklara rağmen her iki ülke de
kadınların parlamentoda temsil edilmesi bakımından MENA
bölgesinde hala ilk 6 içinde yer almaktadır.
2019 yılında MENA bölgesinde yapılan seçimler karışık
sonuçlar ortaya koymuştur. 2014 yılında %31,3 olan
kadın meclis üyesi oranı 2019 yılında %24,8’e düşen Tunus
en büyük kaybı yaşamıştır. Ülke oldukça ilerici bir seçim
kanununa sahiptir (aday listesinde sırayla bir kadın bir erkek
biçiminde eşit olarak yer aldığı “fermuar sistemi”). Partiler
mevzuata uygun olmayan bir liste sunmak için yalnızca para
ödediği ancak yine de kaydolabildiği için kadın adayların
sayısı dalgalanmaktadır. 2019 yılında kadın adayların
yalnızca %14,5’i kadındı. Tunus’taki durum, iktidarda
kalmak için bedel ödemeleri gerekse bile siyasi partilerin
hala koruyucu görevi gördüklerinin bir kanıtıdır.
Başkanlık kararnamesi ile konulan yeni bir kota sayesinde
kadın oranı %22,5’ten %50’ye çıkan Birleşik Arap Emirlikleri
bölgenin en büyük artışını kaydetmiştir. 2015 yılında
kadın Parlamento Başkanını seçen ülke Arap dünyasında
halihazırda bir ilke imza atmıştı. Yeni eşitlik kotası sisteminde
seçilen kadın aday sayısı gereken seviyenin altında kalırsa
kalan üye sayıları atama yoluyla doldurulmaktadır. 2019
yılında kota ilk kez uygulandığında kadınlar için 20 üye
sayısı ayrılmıştır. Bunlardan 7’si seçilen adaylarla kalan
13’ü ise atananlar ile doldurulmuştur. Bu politika, kadınların
toplumdaki rolünü iyileştirmeyi amaçlayan daha geniş bir
toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisinin bir parçasıdır.
MENA bölgesindeki son gelişmeler olumlu eylemlerin
kadınların temsilini artırabileceğini ancak sürdürülebilir
değişikliği sağlamanın daha fazla çaba gerektirdiğini
kanıtlamaktadır. Kadınların siyasete katılımını destekleyen
kampanyalar bu tür mekanizmaları daha etkili kılabilir. Örneğin,
Ürdün’de Ulusal Kadın İşleri 2016 seçimleri sonrası kadınların
siyasi yaşamdaki rolüne ilişkin bir farkındalık kampanyası
yürütmüştür. “Çünkü kadınlar yapabilir … Ülkemiz buna layık”
isimli kampanya birincil hedefine ulaşamasa da (kadınlar için
ayrılan üye sayısının 23’e çıkarılması) kadınların siyasete katılımını
toplumsal tartışmanın bir parçası haline getirmiştir. 2016 yılında
kadınların Ürdün Temsilciler Meclisinin %15,4’ünü kazanmasıyla
ülke tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşılmıştır. 2017 yılında ise
kadın hareketi, Ürdün ceza kanununun cinsel saldırı suçlularının
kurbanlarıyla evlenmeleri halinde cezadan kurtulmalarına imkan
tanıyan hükmün yürürlükten kaldırılmasına yönelik başarılı bir
kampanya ile kayda değer bir zafer kazanmıştır.
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Kota sistemlerinin olmadığı MENA ülkelerinde kadınların
parlamentodaki oranı %15’in altında kalmaya devam
etmektedir. Bu ülkelerin bazılarında alt meclis veya tek
meclisli parlamentolardaki kadın oranı %10’dan daha
düşüktür: Katar (%9,8 – atanan Şura Konseyi’nde dört kadın
bulunmaktadır), Kuveyt (%6,3), Lübnan (%4,7) ve Umman
(%2,3 – alt mecliste iki kadın bulunmaktadır, daha önceki
döneme göre bir kişi artmıştır; buna rağmen atanan üst
mecliste kadınların oranı %17,4’tür).
Lübnan’da 1990’lı yılların başındaki sivil savaşın sona
ermesini takip eden geçiş dönemi kadınların siyasi katılımının
artırılmasına yönelik kaçırılmış bir fırsattır. 2018 yılındaki kadın
aday sayısında gerçekleşen dikkat çekici artışa rağmen (2009
yılında 12 olan kadın aday sayısı 86’ya çıkmıştır) 128 üyeli
mecliste şu anda yalnızca 6 kadın bulunmaktadır (2009 yılında 4
olan kadın sayısından ufak bir artış yaşanmıştır). Kadın adayların
çoğu geleneksel parti yapılarının desteği olmaksızın bağımsızlar
olarak görev yapmaktadır, ki bu Lübnan Parlamentosu’ndaki
erkek egemenliğini güçlendirmektedir.
Kadınların MENA bölgesindeki siyasete katılımının temel
etkenlerinden biri kadınların barış süreçlerindeki rolünün
anlaşılmasıdır. Sudan’ın demokrasiye geçişinin bir parçası
olarak 2022 yılı için planlanan seçimlere kadar Sudan için ara
meclis görevi olacak bir Geçici Yasama Meclisi oluşturulacaktır.
En az %40’ı kadın olması gereken Konsey’in 300’den fazla
üyesi olmayacaktır. Bunun yanı sıra, Suriyeli Kadınlar Barış ve
Demokrasi Girişimi de Suriye Arap Cumhuriyeti’nde barışa
yönelik bir gündemin oluşturulmasının önündeki temel
engellerin bazılarının ele alınmasında dikkat çekici bir başarı elde
etmiştir. 2016 yılında kurulan BM Suriye Özel Temsilcisi Suriyeli
Kadınlar Danışma Kurulu türünün ilk barış sürecini kolaylaştırma
girişimidir. Kadınların barış ve devlet inşası süreçlerine dahil
olmasının bu ülkelerdeki kadınların siyasi yaşama sürdürülebilir
bir şekilde katılmasını sağlayacağı umut edilmektedir.

görmediği ortaya çıkmıştır.8 Tunus, bölgede bu tür şiddete
karşı özel bir kanun kabul etmiş olan tek ülkedir. Bu olumlu
bir işaret olmasına rağmen kanunun uygulanması için etkili
mekanizmalar ve güçlü bir siyasi irade gereklidir.
MENA bölgesinde hala kadın hakları ve siyasi güçlenme
konusunda benzeri görülmemiş bir ilerleme yaşanmaktadır.
Aralık 2010’da başlayan siyasi gelişmeler kadın haklarının
ve siyasi yaşamdaki temsilinin güçlendirilmesi ve
yaygınlaştırılması için yeni fırsatlar sunmuştur. MENA
bölgesindeki parlamentolardaki kadın oranının artış hızı son
beş yılda biraz düşmüş olsa da toplumsal cinsiyet eşitliğine
yönelik oluşturulan kurumsal mekanizmalar siyasi sahnede
kadınların sesinin duyulmasını sağlayabilir.
Pasifik: Keskin zıtlıklar ve artan büyüme umudu
Pasifik bölgesinde kadınların parlamentodaki temsili
geçmişten beri düşüktür. 2010 yılından beri Pasifik,
MENA bölgesinin gerisinde, dünya listesinin sonunda yer
almaktadır. Son 25 yılda birkaç Pasifik ülkesinde önemli
bir artış yaşanmasına rağmen dünyada kadın üyesi
olmayan birkaç parlamentonun bulunduğu tek bölge
olmayı sürdürmektedir.
Büyük ölçüde Avustralya ve Yeni Zelanda’daki artışlara (kendi
alt meclis ve tek meclisli parlamentolarında sırasıyla %30,5
ve 40,8 kadın) bağlı olarak bölge genelinde 1995 yılında %6,3
olan ortalama 2020 yılında %19,4’e (+13,1 puan) ulaşmıştır.
Bu iki ülke çıkarıldığında oranlar 1995 yılı için %2,3 ve 2020’de
%6,4 olmaktadır (+4,1 puan).
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2012 yılında 28 yaşındaki Asma al-Marwani Cezayir’in en
genç kadın meclis üyesi olarak seçilmiştir. 2017 yılında
ikinci bir dönem için yeniden seçilmiştir. Kadınların
mecliste yer alması Arap siyasi sahnesi için oldukça yenidir
ve hiç şüphesiz kadınların MENA bölgesi siyasetindeki
yerini güçlendirmiştir. Cezayir, iddialı seçim cinsiyeti
kotaları kabul eden bölgedeki ilk ülkelerden biridir. 2012
yılında getirilen sistem son iki dönem boyunca Cezayirli
kadınların parlamentodaki temsilini önemli ölçüde
artırmıştır (2012 ile 2017 yılları arasında %32, 2017 yılından
beri %25,8). Parlamentodaki kadınların sesini artırmak
için bir kadın parlamento grubu oluşturulmuştur. Bununla
birlikte, Cezayir siyasetinde kadınların desteklenmesinde
konusunda siyasi partilerin daha etkin bir rol oynaması
gerekmektedir.
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Yeni Zelanda’nın (kadın üye oranı %21,2) dikkate değer
bir şekilde çıkarılmasıyla alt meclis ve tek meclisli
parlamentoların %10’undan azını oluşturan kadınlar, 1995
yılında Pasifik bölgesi parlamentolarında çok az yer alıyordu.
Yirmi beş yıl sonra, bölgedeki üç ülkenin ulusal
parlamentosunda hala kadın bulunmamaktadır: Mikronezya
Federal Devletleri, Papua Yeni Gine ve Vanuatu.
Buna karşın, 1995 yılında Pasifik bölgesi dünya çapında kadın
temsilcisi olmayan 10 ülkeden 4’ünü içinde bulundurmaktaydı:
Kiribati, Mikronezya, Palau ve Papua Yeni Gine.
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Yasmina Chouakri, Violence Against Women in Political Parties: Analysis of
the Situation in Tunisia (National Democratic Institute, 2019). https://
www.ndi.org/sites/default/files/02-12-2019_Tunisia%20%281%29.pdf (22
Ocak 2020 tarihinde erişilmiştir) adresinden ulaşılabilir.

2012 ile 2016 yılları arasında Papua Yeni Gine’de iki kadın
meclis üyesi yer almaktaydı - kadın adayları desteklemek
için kadınlar arasından örgütlenen geniş bir taban sayesinde
kazanılan son 25 yılın en büyük temsiliydi. Aralık 2011’de,
Eşitlik ve Katılım Kanun Tasarısı kadınlar için 22 üye sayısı
ayrılmasına yönelik bir kanun tasarısı içinde parlamentoya
sunulmuştur. Bununla birlikte, anayasanın değiştirilmesi için
gerekli nitelikli çoğunluğa ulaşılamamış ve kadınlar için üye
sayısı ayrılması uygulamaya konulamamıştır.
2020 yılında, bölgedeki 14 ülkenin yalnızca 6’sında kadınlar
alt meclis veya tek meclisli parlamentoların en az %10’unu
oluşturmaktaydı: Yeni Zelanda (%40,8), Avustralya (%30,5),
Fiji (%19,6), Palau (%12,5), Nauru (%10,5) ve Samoa (%10).
Daha olumlu bir kayda göre 2015 ile 2020 yılları arasında
Pasifik bölgesi 3,7 yüzdelik puanla alt meclis veya tek
meclisli parlamentolarda kadınların temsilinde dünyanın
en yüksek artış oranlarından birini kaydetmiştir. Bu, kadın
hareketinin giderek daha etkin hale geldiğine ve kadınların
toplumdaki rolüne yönelik geleneksel algıların değişmeye
başladığına işaret ediyor olabilir. Son beş yılda, bazı ülkelerde
nispeten hızlı bir artış olmuştur: Palau (+12 puan), Yeni
Zelanda (+9,4 puan) ve Tuvalu (+7,4 puan).
Solomon Adaları (+4 puan), Samoa (+3,9 puan) ve Tonga
(+3,8 puan) gibi diğer Pasifik Ada Devletleri son beş yılda
daha az artış kaydetmiştir. Samoa ve Solomon Adaları’nda,
bu mütevazı artış büyük ölçüde kanunla getirilmiş kotaların
sonucudur. Solomon Adaları’ndaki 2019 seçimlerinde 25 kadın
aday arasından 2 kadın meclis üyesi seçilmiştir; bu oran,
1978 yılında ülke bağımsızlığını kazandıktan sonra kadınların
parlamentoda kazandığı en yüksek orandır. Bağımsız Solomon
Adaları’nda bu zamana kadar yalnızca dört kadın parlamentoya
seçilmiştir.
Solomon Adaları’nın yanı sıra bölgedeki dört ülkede daha
2019 yılında parlamento seçimleri yapılmıştır: Avustralya,
Marshall Adaları, Nauru ve Tuvalu.
Son 25 yılda kadınların temsili Avustralya’da bölgedeki diğer
ülkelerden daha hızlı bir şekilde artmıştır. 1995 yılında kadınlar
Temsilciler Meclisi’nin (alt meclis) %8,8’ini oluşturmaktaydı.
2020 yılına gelindiğinde bu oran %30,4’tür. En hızlı artış oranı
kadınların oranının ilk kez %20’ye ulaştığı 1995 ile 2000 yılları
arasında gerçekleşmiştir. Artış hızı o tarihlerden beri biraz
düşmüştür. Avustralya İşçi Partisi tarafından 2002 yılında kabul
edilen %40 gönüllü kota önemli bir katkıda bulunmuştur. Son
olarak bir sivil toplum hareketi, kadınların alt meclisteki temsilini
ilk kez 2019 seçimlerinde %30’un üzerine taşımıştır. Senato’da
(üst meclis) kadınlar 2019 yılında 37 üye sayısına ulaşarak
(30 üye sayısından) %48,7’lik kadın oranıyla mecliste eşitliğe
yaklaşmıştır.
Nauru’da, son 25 yılın en yüksek yüzdesiyle 2019 seçimlerinde
parlamentodaki kadınların oranı %5,3’ten 10,5’e yükselerek
neredeyse iki katına çıkmıştır. 2006 yılındaki anayasa reformu süreci
boyunca kadınlar için üye sayısının ayrılması planları tartışılmış ancak
bir sonuca ulaşılamamıştır. Tuvalu ve Marshall Adaları’nda 2019
yılında yapılan seçimlerde kadınların parlamentodaki sayısı düşerek
bölgedeki yukarı yönlü eğilim azalmıştır.

Pasifik bölgesinde kadınlar siyasi yaşama katılma konusunda
birtakım engellerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Geleneksel
yerel önderler genellikle erkektir ve aynı eğilim ulusal siyasete
kadar uzanmaktadır. Ayrıca, bölgenin dağınık bir coğrafyaya
sahip olması, aile ve ev sorumlulukları düşünüldüğünde
çok fazla seyahat edemeyen kadınların seçim kampanyası
yürütmelerini daha da zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda
kadınlara yönelik en yüksek şiddet düzeylerinden biri Pasifik
bölgesinde görülmektedir ve bu durum, kadınların hayatın
tüm alanlarına katılımını daha da engellemektedir.

Fiji’de 1995 yılında %4,3 olan kadın temsili 2020 yılında
%19,6’ya çıkarak son 25 yılda önemli ölçüde artış
göstermiştir (+15,3 puan). 2018 yılında yapılan en son
seçimlerde kadınlar hem seçmen hem de aday olarak kilit
rol oynamıştır. Kısmen kadın aday sayısında artış olması
nedeniyle seçimlerde kadınlar parlamentoda rekor sayıda
üye sayısına ulaşmıştır: 2014 yılında 44 (%17,8) olan kadın
sayısı 2018 yılında 56’ya (adayların %23,8’i) çıkmıştır. 2014
yılında Fiji’nin ilk kadın Parlamento Başkanının atanması
bu durum üzerinde kesinlikle etkili olmuştur. Parlamento
Başkanı bir rol model olarak görülmüş ve daha fazla kadının
siyasi hayata girmesini teşvik etmiştir. Parlamentonun sürekli
yönergesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak
için bir görev başlatmıştır. Aynı zamanda, toplumsal cinsiyet
eşitliğini ilerletmek için tüm siyasi yelpazeden kadın meclis
üyelerini bir araya getiren, 2019 yılında hayata geçirilen bir
kadın grubunun oluşturulması için zemin hazırlamıştır.

Asya: Hızı giderek düşen bir artış
1995 yılından beri bir bütün olarak Asya
parlamentolarındaki kadın oranı %13,2’den %20’ye
çıkmıştır. 6,8 yüzdelik puanla Asya, Pekin Bildirgesi ve
Eylem Planı’nın kabul edilmesinden sonra diğer tüm
bölgelerden daha yavaş bir artış hızı kaydetmiştir.
Birkaç istisnayla birlikte, küçük kazanımlar ile sık görülen
gerilemeler Asya’nın diğer bölgelere göre geride kalmasına
yol açmıştır. 1995 yılında Asya ve Avrupa ikinciliği paylaşmıştır.
2020 yılında altı ülke arasında dördüncülüğe düşmüş; diğer
bölgeler ivme kazanırken Asya kaybetmiştir.
2020 itibarıyla kadın temsilindeki %30 eşiğini yalnızca üç
ülke – Doğu Timor (%38,5), Nepal (%32,7) ve Özbekistan
(%32) aşmıştır. Tek meclisli parlamentolarda veya parlamento
alt meclislerinde kadınların sahip olduğu %25’lik oranı birkaç
ülke daha aşıp kritik eşiğe yaklaşmıştır: Filipinler (%28), Laos
Demokratik Halk Cumhuriyeti (%27,5), Kazakistan (%27,1),
Afganistan (%27) ve Vietnam (%26,7).
Asya parlamentolarındaki kadın oranı, büyük ölçüde Nepal
(%30 ayrılmış üye sayısı) ve Kırgızistan’da (%30 toplumsal
cinsiyet kotası) kadınların temsilini artırmak için alınan yasal
önlemler sayesinde 2005 ile 2010 yılları arasında en yüksek
artışı (+3,5 puan) görmüştür. Buna karşın, son on yılda
yalnızca 1,5 yüzdelik puan artış yaşanmıştır.
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Yaşlı bir Timorlu kadın etkili bir kota sistemi sayesinde kadınların %38,5’le rekor üye sayısına ulaştığı Temmuz 2012 parlamento seçimlerinde oy
verdiği mürekkepli parmağını gösteriyor. Doğu Timor kadınların siyasi katılımı açısından önde gelen Asya ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.
© Valentino Dariell de Sousa/AFP

Bölge liderleri Nepal ve Doğu Timor çatışma sonrası
yasal reformlar sayesinde %30’luk minimum eşiğe
ulaşmıştır. Nepal’de 1990 Anayasası, Temsilciler Meclisi
seçim adaylarının en az %5’inin kadın olmasını gerekli
kılıyordu. 2007 geçici anayasası, tüm siyasi partiler için
geçerli olan bağlayıcı %33’lük bir kota getirmiştir. Bu, daha
sonra 2015 Anayasası’nda teyit edilmiştir. İlk kez 2007’de
kota uygulanmasından itibaren kadınlar sürekli olarak üye
sayısının en az %30’unu oluşturmuştur. Kadınlar siyasi
liderlik konusunda da atılım yapmıştır.
Şekil 10
Ulusal parlamentolarda kadınlar, Asya, 1995–2020
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2015’te Bidhya Devi Bhandari Nepal’in ilk kadın Başkanı
olmuştur. Aynı yıl, Kurucu Meclisine bir kadın Başkanın
seçildiği Nepal’de bir ilk daha yaşanmıştır. 2015 Anayasası
uyarınca Federal Parlamentonun her meclisinde Başkan veya
Başkan Yardımcısı bir kadın olmalıdır. Nepal
Parlamentosunun kurulduğu 2018 yılından bugüne kadar
hiçbir kadın Başkan olarak seçilmemiştir.
Doğu Timor kadınlar için dünyanın en ilerici kanunla
getirilmiş kotalarından bazılarını kabul etmiştir. Kotalara ilişkin
tartışmalar Birleşmiş Milletler Doğu Timor Geçici Yönetimi
(UNTAET) kapsamında 1999 ile 2001 arası çatışma dönemi
sırasında başlamış olup en sonunda 2006 yılında kabul
edilmiştir.
%30 kotasının ilk kez uygulandığı 2007 yılından beri kadınlar
sürekli olarak parlamentonun %27,7’sini oluşturmuştur.
2011’de seçim kanunu aday listelerindeki her üç adaydan
biri kadın olacak şekilde revize edilmiştir. 2012 seçimleriyle
parlamentoya %38,5’lik rekor sayıda kadın girmiş ve kadın
adaylar 2018’de de aynı üye sayısını kazanmıştır.

Benzer bir devlet inşası süreci Afganistan’da etkileyici
artışlar yaratmıştır. 2004 yılında ülke, alt meclisin %
27’sinin kadınlara ayrılmasını öngören bir hükmü içeren yeni
bir anayasa kabul etmiştir. Kadın adaylar yeterince üye
sayısını doğrudan kazanamazsa, %27 eşiğine ulaşılana kadar
kalan üye sayıları en yüksek sayıda oy alan kadın adaylara
tahsis edilmektedir. 2001 yılında Taliban’ın devrilmesinden
sonra Afganistan’a uluslararası olarak toplu bir baskı
yapılmıştır. Bununla birlikte, kadınların siyasi temsilinin
öneminin gerçekten kabul edilmesi ve anlaşılması zaman
alacaktır. Süregelen şiddet tehdidi ve değişken güvenlik
durumu da demokrasi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin
ilerletilmesi konusunda daha fazla sorun yaratmaktadır. Son
beş yılda, kadınların alt meclis ve tek meclisli
parlamentolardaki temsili konusundaki en büyük artış
Özbekistan (+16 puan, 2019), Tayland (+10 puan, yine
2019) ve Butan’dan (+8,5 puan, 2018) gelmiştir.
Özbekistan’da 2004 yılında seçim kanunuyla toplumsal cinsiyet
kotaları getirilmiştir. Sonuç olarak, kadınların parlamentodaki
oranı önemli ölçüde artmıştır. 2019 seçimlerinde aday gösterilen
adayların %41’i kadındır ve tüm taraflar %30 eşiğini aşmıştır. Şu
anda kadınlar alt meclisin %32’sini oluşturmaktadır.
2019 yılında Tayland’da 2014 darbesinden sonraki ilk seçim
yapılmıştır. Bu seçimler aynı zamanda, toplumsal cinsiyet kotası
gerekliliği olmamasına rağmen siyasi partilerin seçimlere aday
göstermeden önce toplumsal cinsiyet eşitliğini dikkate alması
gerektiğinin belirtildiği 2017 Anayasası uyarınca yapılan ilk
seçimler olmuştur (Madde 90).
Kazakistan’da kanunla getirilmiş toplumsal cinsiyet
kotaları bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ülke 1991 yılında
bağımsızlığını kazandığından beri devlet politikasıyla kadınlara
yasama desteği verilmesi amaçlanmıştır. Kazakistan toplumsal
cinsiyet eşitliğini desteklemek için ulusal bir kurum (Kadın, Aile
ve Demografik Politika Ulusal Komisyonu) oluşturan ilk Orta
Asya ülkesi olmuştur. Toplumsal cinsiyet politikası, 2009 yılında
kabul edilen Erkeklere ve Kadınlara Eşit Hak ve Fırsat Devlet
Güvencesi Kanunu ile düzenlenmektedir. Kazakistan 2006-2016
yılları için bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi kabul etmiştir.
Hükümetin toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeye yönelik
taahhüdünün, 2020 yılında %27,1’e çıkan parlamentodaki kadın
temsili üzerinde olumlu bir etkisi olmuş gibi görünmektedir
(1995 yılında bu oran %13,4’tü). 2019 yılında ülke ilk kadın
Senato Başkanını seçmiştir.
En son seçimleri 2018 yılında gerçekleşen Butan’da kadın
meclis üyelerinin oranı %6,4’ten %14’e çıkarak rekor bir
düzeye yükselmiştir. Buna karşın, 1995 yılında parlamentoda hiç
kadın bulunmamaktaydı. Kadınlar birtakım katılım engelleriyle
karşı karşıya kalmaktadır: Tüm adaylar üniversite mezunu
olmalıdır ve devlet memurları seçimlerde aday olamamaktadır
(üniversitede eğitim almış çok sayıda kadın devlet memuru
olarak çalışmaktadır). Ayrıca, orta ve yükseköğrenimdeki
erkeklerin sayısı uzun zamandır kızların sayısının üstündedir.
Bir sivil toplum örgütü olan Butan Kadınları Güçlendirme Ağı
(BNEW) kadınların Butan’ın sosyal, ekonomik ve siyasi hayatına
eşit bir şekilde katılabilmeleri için bu sorunları ağ oluşturma
ve kadınlarda kapasite ve liderlik geliştirme yoluyla ele almaya
çalışmaktadır.

Dört Asya ülkesi (Brunei Darüsselam, İran, Maldivler
ve Sri Lanka) kadınların parlamento alt meclisleri ve
tek meclisli parlamentolardaki temsilinde %10 eşiğini
henüz aşamamıştır. Şu anda İran, parlamentosunda son
25 yılın en yüksek kadın oranına sahiptir. Son seçimin 2019
yılında yapıldığı Maldivler’de kadınlar şu anda parlamentoda
1995 yılından daha düşük bir orana sahiptir (%5,9’dan
%4,6’ya düşmüştür). En yüksek oran olan %12, 2005 ile
2008 yılları arasında kaydedilmiştir. Bunun yanı sıra, Sri
Lanka’da kadınların parlamentodaki temsili 1995 düzeyine
göre değişmeden devam etmektedir (%5,3). Bu ülkelerin
dördü de kadınların hayatın tüm alanlarına katılımını artırma
ve siyasi geçişlerinin bir parçası olarak kadınların siyasi
olarak güçlendirilmesine ivme kazandırılması fikrini henüz
benimsememiştir.

Çıkarılan dersler
Pekin Bildirgesi ve Eylem Platformu’nun 25. yıldönümü,
yüzyılın son çeyreğinde kadınların parlamentodaki
temsilinin ne kadar ilerlediğini değerlendirmek için bir
fırsat niteliğindedir. 2020 yılına gelindiğinde, kadınların
seçim sürecine erkeklerle aynı şekilde katılamadığı hiçbir
ülke kalmamıştır. 1995 yılında birkaç ülkede kadınlara
oy verme ve seçimlerde aday olma hakkı verilmemişti.
1995 yılında dünya çapında kadınlar parlamentoların
%11,3’ünü oluşturuyordu. Günümüzde neredeyse
%25’ini oluşturmaktadırlar. İster kanunla getirilmiş ister
siyasi partiler tarafından gönüllü olarak uygulanıyor
olsun, dünyanın her bölgesinde kotalar kabul edilmiştir
ve bu kotalar kadınların siyasi katılımdaki ilerlemesini
sağlamada etkili olmuştur.
Kotalar toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolu açmıştır
Son 25 yılda kadınların siyasi temsili istikrarlı bir şekilde
arttığından beklentiler de iddialı bir şekilde artmıştır.
Kritik %30 eşiğine ulaşılması artık hedef olmaktan çıkmış
durumdadır. 2020 yılına gelindiğinde kotalar yalnızca gelecekte
tam eşitliğe ulaşılmasına yönelik bir sıçrama tahtası olarak
görülmektedir. Şu anda kadınlar 24 ülkedeki parlamentoların
%40’ını veya daha fazlasını oluşturmaktadır. Bolivya, Küba ve
Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere üç ülke alt meclislerinde
veya tek meclisli parlamentolarında eşitliğe ulaşmışken
Ruanda’nın meclis üyelerinin %60’ı kadındır. Bu paradigma
değişikliği uzun zaman önce toplumsal cinsiyet eşitliği
önlemleri kabul etmeye başlayan ve günümüzde bu önlemleri
daha da iddialı ve tutarlı şekilde uygulayan öncü devletler
sayesinde gerçekleşmiştir.
Kota mekanizmalarının uygulanması açısından en uzun tarihe
sahip bölgeler olan Avrupa ve Amerika kıtası kadınların temsili
konusunda tartışılmaz liderler konumundadırlar. Amerika
kıtasında kadın meclis üyelerinin oranı halihazırda sembolik
%30 eşiğini geçmiş olup Avrupa aynı kilometre taşının
yalnızca 0,1 yüzdelik puan altındadır.
Çeşitli ülkelerde edinilen deneyimler kotaların onlara
iddialı hedefler ve güçlü uygulama mekanizmaları eşlik
ettiğinde ve diğer önlemlerle bir araya geldiğinde işe
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yaradığını göstermektedir. Bunlara siyasi partilerin kadınları
görevlendirme ve aday göstermelerini destekleyen teşvikler,
finansmana erişimde eşit şartlar oluşturan politikaları ve
siyasette toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi hakkında
bilinçlendirme yapan sivil toplum ve medya erişim
kampanyaları dahildir.
Siyasi geçiş ivme yaratır
Namibya, Nepal, Ruanda, Güney Afrika ve Doğu Timor
gibi dünyanın pek çok bölgesinde ve daha yakın zamanda
Güney Sudan ve MENA bölgesinde kadınlar siyasi geçiş
zamanlarında ve çatışma sonrası bağlamlarda siyasi güç
kazanmıştır. Kadınlar; özgürlük hareketleri, barışçıl protestolar
ve barış inşası çabalarında yer alarak siyasete giden yolu
açmıştır. Geleceğe bakıldığında Sudan’ın Geçici Yasama
Konseyi’ne yönelik %40’lık kadın kotasının kadınların siyasete
sürdürülebilir katılımına dönüşmesi beklenmektedir.
Kadınlar, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve cinsel şiddet
olmak üzere savaşların en kötü etkilerinden bazılarını
yaşamaktadır. Aynı zamanda çatışma sonrası alanlarda
barışçıl çatışma çözümü ve adaletin geri tesis edilmesi
konusunda da kilit bir rol oynamaktadırlar. 2020 yılında
BM Güvenlik Konseyi’nin Kadın, Barış ve Güvenliğe ilişkin
1325 sayılı Kararı’nın 20. yıldönümüyle birlikte kadınların
barışı yapılandırma ve siyasi geçiş süreçlerindeki rolünün
güçlendirilmesi yeni bir ivme kazanabilir.
Kadınların parlamento konuları üzerindeki etkisi
Siyasette toplumsal cinsiyet eşitliği yalnızca sayılarla ilgili
değildir. Kadınların parlamentodaki konumları da karar verme
üzerindeki etkileri ve parlamentodaki çalışmaların yönünü
belirleme becerileri üzerinde belirleyicidir. Kadınlar parlamento
makamlarında hala yetersiz düzeyde temsil edilmektedir: %24,9
meclis üyesi oranıyla kıyaslandığında Parlamento Başkanlarının
%20,5’i kadındır.
Kadınların etkisi genellikle kadın parlamento grupları tarafından
artırılmaktadır. Günümüzde parlamentoda 156 resmi veya
gayri resmi kadın grubu mevcuttur. Parlamento süreçleri ve
çalışma ortamlarında kadınların bakış açılarını ve özel ihtiyaçlarını
belirtmeleri bakımından esas oldukları kanıtlanmıştır. Kadın
grupları farklı partilerdeki kadın meclis üyelerini ortak bir
gündem oluşturmak için bir araya getirmektedir; bu gruplar
destekçi erkek üyeleri de teşvik etmektedir. Kadın hakları ve
toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen yasal reformlar ve bütçe
tahsislerini talep ederek kadın tabanının sesinin karar verme
masasında duyurulması için kadın gruplarıyla yakın bir şekilde
çalışmaktadırlar.
Parlamentolar toplumsal cinsiyete duyarlı olmalıdır
Kurum olarak parlamentolar kadınların tam katılımı için elverişli
süreç ve çalışma ortamlarının şekillendirilmesinde kilit bir rol
oynamaktadır.
9
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Christina Bache, Women’s role in peace processes, (FEMM
Committee, European Parliament, 2019). http://
www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?
reference=IPOL_STU(2019)608869 adresinden ulaşılabilir.

Bununla birlikte, toplumsal cinsiyete duyarlılık kadınların tam
katılımının sağlanmasından daha fazlasıdır. Aynı zamanda
parlamento sonuçlarının toplumsal cinsiyet eşitliğinin
artırılmasının güvence altına alınmasıyla ilgilidir. Araştırmalar
parlamentodaki kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği gündemini
desteklediğini gösterirken bu hedef hem erkek hem de
kadınların, diğer bir deyişle kurumun bir bütün olarak sorumluluğu
olarak anlaşılmalıdır.

Parlamento liderliği beraberinde değişikliği getirir
Erkek Parlamento Başkanları kadınların parlamentodaki etkisini
artırma ve toplumsal cinsiyete karşı daha duyarlı kurumlar
oluşturma konusunda kilit destekçiler olduklarını kanıtlamışlardır.
Örneğin, Yeni Zelanda’da erkek Parlamento Başkanları bakım
sorumluluğu olan meclis üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için
yeni reformlar getirmiştir. Bunun yanı sıra, Kenya’da meclis üyeleri
komite çalışmaları için seyahat ederken küçük yaştaki çocuklarını
yanlarında götürebilmektedirler ve parlamento üst düzey bir
toplumsal cinsiyet temas noktası oluşturmuştur.
2019 yılında ise erkek Parlamento Başkanları Fiji ve Cibuti’de
kadın gruplarının oluşturulmasına öncülük etmiştir.
Benzer şekilde, kadın Parlamento Başkanları da parlamentoda
toplumsal cinsiyet eşitliğini artırmak için cesur reformlara
imza atmış ve diğer kadınlar için önemli bir rol model görevi
görmüştür. Bu reformların arasında parlamento komitelerinin
liderliğinde kadınlar için kotaların belirlenmesi (Uganda),
parlamento yönergesine toplumsal cinsiyet eşitliğinin dahil
edilmesi (Fiji) ve kırsal bir kadın parlamentosunun kurulması
(Namibya) yer almaktadır.

Daha ilerisi
Yasama organları, hükümetler, siyasi partiler ve sivil
toplum, siyasette toplumsal cinsiyet eşitliği için bütüncül
bir yaklaşım benimsemelidir. Kadınların erişiminin
sağlanmasında dikkatin kadınların kendisinden
kurumların ve erkeklerin rolüne çevrilmesi ve toplumsal
cinsiyet eşitliği gündeminin geliştirilmesi ilerlemenin
hızlandırılmasına yardımcı olacaktır. Aşağıdaki eğilimler
siyasette toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesinde
kilit bir rol oynayabilir.
Norm olarak toplumsal cinsiyet eşitliği
Toplumsal cinsiyet kotaları tam eşitliğe doğru kademeli olarak
revize edilmiştir. Artık hedef 2030 itibarıyla tüm ülkelerin
parlamentoda %50 oranında temsil edilmesini gerekli kılan
bir kanunla getirilmiş kota kabul etmeleri olmalıdır. Bu, siyasi
hayatta eşitliğe yönelik önemli bir adım teşkil edecektir.

Kadın meclis üyeleri, Kiev’deki
Ukrayna Parlamentosundaki
özel bir oturum sırasında tasvip
edilemez cinsiyetçi eylemlere
ilişkin açıklama yapıyor,
Mayıs 2019.
© Sergii Kharchenko/NurPhoto

2016’da bir PAB kararıyla parlamentolar, meclisin en az
%30’unu kadınların oluşturmasına yönelik bir son tarih ve
bu oranın %50’ye ulaşması için bir son tarih de belirlemeye
çağrılmıştır.10 Bu yaklaşım, PAB ve Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin yakın zamanda
yaptığı ortak bir açıklamada desteklenmiştir.11
Etkili olmak için, kotalar yalnız iddialı hedefler koymamalı;
aynı zamanda, sonuç getirecek biçimde tasarlanmalı;
uymazlığa karşı açık yaptırımlar da içermelidir. Aday olma
seçimde başarıya giden tek ilk adım olduğundan kadınların
kazanılabilir üyeliklere veya listelerdeki kazanılabilir
pozisyonlara ön seçimlerde seçilebilmesine imkan tanıyan
ek önlemler gereklidir (“fermuar sistemi” olarak adlandırılan
sistem). Yerel yönetim ve üst yönetimdeki kadınlar için de
benzer hükümler belirlenebilir.
Güçlendirici bir ortam yaratma: Toplumsal cinsiyete
duyarlı güçlü politikalar ve mekanizmalar
Günümüzde, dünyanın pek çok yerindeki kadınlar, zorlukla
kazandıkları insan haklarına yönelik tepkilerle karşı karşıya
kalmaktadır. Bu hareket, bir bütün olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin uygulanmasını baltaladığından dolayı
toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ulusal mekanizmaların
güçlendirilmesi acil bir öncelik haline gelmiştir. Hükümetler ve
parlamentolar ulusal stratejilerde toplumsal cinsiyete yönelik bir bakış açısı içermesini ve toplumsal cinsiyete duyarlı
mevzuat, bütçe ve politikaların kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlamalıdır. Şu anda 2,5 milyar kadın ve kız çocuk
hala kanunların kendilerine karşı ayrımcılık yaptığı bölgelerde
yaşamaktadır. Gelecek yıllarda bu kanunların kaldırılması ve

yeniden düzenlenmesi bir öncelik olmalıdır. Benzer şekilde
hükümetler; mülkiyet, miras ve sosyal yardımlar dahil olmak
üzere kaynaklara eşit erişimi destekleyen politikalar oluşturmalı ve çalışma hayatının bakım ve ev sorumluluklarına
yönelik taleplerle dengelemesini kolaylaştırmalıdır. Bunların
tamamı kadınların karar verme konusunda daha iyi temsiline
imkan tanıyacak bir ortam oluşturacaktır.
Toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolu siyasi partiler açıyor
Kadınların siyasi katılımının koruyucusu genellikle siyasi
partilerdir.12 Siyasi partilerdeki kadınlar, özellikle de seçim
kampanyası yapanlar, birtakım engellerle karşı karşıya
kalmaktadır. Bunlara parti süreç ve uygulamalarında doğrudan
ve dolaylı toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, aday seçimi ve
erişiminde toplumsal cinsiyete duyarlılığın olmaması ve parti
kaynaklarının adaylar arasında eşit bir şekilde dağıtılmaması
dahildir. Parti kota sistemleri, eş liderlik ve liderlik makamlarında
cinsiyet rotasyonu ve siyasi partilerde kadın bölümlerinin
oluşturulması gibi önlemlerin tamamı partilerin toplumsal
cinsiyete duyarlı politikalar izlemelerinin sağlanmasına yardımcı
olacaktır. Siyasi partiler, bünyelerinde daha fazla toplumsal
cinsiyet dengesine ulaşmak için STK’lar ve dış uzmanların
desteğiyle toplumsal cinsiyet denetimleri yürütebilirler. Benzer
şekilde, kadın adayların becerilerini geliştirmeye yönelik özel
eğitim oturumları düzenleyebilir ve kadınlara siyasi kariyerlerinin
başında danışmanlık yapacak, görevli seçilenler dahil, deneyimli
kadın parti üyeleri atayabilirler. Bunun yanı sıra, partiler kadın
adaylar için ayrı bir seçim kampanyası fonu oluşturma ve bu
fonu kural kitaplarına yazma seçeneklerini değerlendirebilirler.

10 PAB, The freedom of women to participate in political processes fully,
safely and without interference: Building partnerships between men
and women to achieve this objective. Resolution adopted unanimously
by the 135th PAB Assembly (Geneva, 27 October 2016). http://
archive.ipu.org/conf-e/135/item4.pdf adresinden ulaşılabilir.
11 United Nations Committee on the Elimination of Discrimination
against Women and PAB, Women’s political leadership: Striving for
balance: 50/50 by 2030, Joint Statement (Cenevre, 8 Mart 2019).
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?
NewsID=24279&LangID=E adresinden ulaşılabilir.

12 Organization for Security and Co-operation in Europe, Handbook on
Promoting Women’s Participation in Political Parties (OSCE Office for
Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Varşova, 2014).
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Parlamento ortamı: Cinsiyetçilik ve kadınlara yönelik
şiddete karşı toplumsal cinsiyet duyarlılığı ve sıfır
toleransın oluşturulması
Dünya çapındaki parlamentolar ilk başta erkeklerin hakim
olduğu organlar olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, genel
özellikleri itibarıyla kadınların ihtiyaçlarına uygun değildir.
Parlamentodaki kadın sayısı artmış olsa bile bu durum
değişmemiştir. Aile ve ev sorumluluklarının çoğu hala
kadınların üzerindedir. Parlamentodaki tartışmaların akşam
geç saatlere ve sabah erken saatlere kadar sürmesi kadınları
siyasete girmekten caydırabilir. Ayrıca, parlamento altyapısı,
özellikle emziren veya küçük çocuğu olanlar dahil olmak üzere
kadınlar için uygun hale getirilmemiştir. Parlamentolar, erkek
odaklı çalışma uygulama ve yapılarını düzenlemek ve daha
aile dostu ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir çalışma ortamı
oluşturmak için birtakım önlemler alabilir. PAB, toplumsal
cinsiyete duyarlı bir değerlendirme yapmak isteyen ulusal
parlamentolara destek sunmaktadır. Parlamentolar bu konuda
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Parlamentolara Yönelik 2012
PAB Eylem Planına ve ilgili öz değerlendirme yöntemlerine
başvurabilirler. Birkaç parlamento halihazırda bu konuda
önlem almıştır. Yakın zamanda Birleşik Krallık’ta 2018 yılında
yapılan bir öz değerlendirme uygulaması, Avam Kamarasını
ebeveyn izninde olan meclis üyeleri için vekaleten oy
kullanma uygulamasını getirmeye teşvik etmiştir.
Siyasette şiddet uzun yıllardır kadınların siyasi süreçlere
katılımına ilişkin tartışmaların odak noktası olmuştur.

2016 yılına ait Kadın Parlamenterlere Yönelik Cinsiyetçilik,
Taciz ve Şiddet PAB verilerine göre görüşülen kadın meclis
üyelerinin %44,4’ü görevde oldukları süre boyunca ölüm,
tecavüz, dayak veya kaçırma tehdidi aldıklarını söylemiştir.
Resmi kurumlar ve kanunlar eşitliği güvence altına alsa bile
şiddet ve zararlı normlar kadınları susturabilir, temsillerini
engelleyebilir ve tam katılımlarının önüne geçebilir. Şiddetin
caydırıcı bir etkisi vardır ve kadınları aday olarak gösterme
çabalarını baltalar. Bu olguyla başa çıkılması için daha fazla
sayıda ülke siyasetteki kadınlara yönelik her türlü şiddetin
ortadan kaldırılmasına yönelik kanunlar ve politikalar kabul
etmiştir. Bunun en son örneği Meksika’dır. Parlamentolar ve
siyasi partiler; etkili şikayet mekanizmaları ve suçluların
cezalandırılması dahil cinsel tacizle mücadele politikaları
kabul edilmelidir. Kadın ve erkek siyasetçiler herkes
için emniyetli ve güvenli bir çalışma ortamı sunan bir kurum
kültürünün oluşturulması ve desteklenmesi için birlikte
çalışmalıdır. 2019 yılında PAB bu sorunun nasıl
ele alınmasına dair meclis üyelerine yönelik rehber ilkeler
yayımlamıştır.

13 IPU, Guidelines for the elimination of sexism, harassment and violence
against women in parliament (2019). https://www.ipu.org/resources/
publications/reference/2019-11/guidelines-elimination-sexism-harassmentand-violence-against-women-in-parliament adresinden ulaşılabilir.
14 Amanda Haraldsson and Lena Wängnerud, “The effect of media sexism
on women’s political ambition: evidence from a worldwide study”,
Feminist Media Studies, Cilt 19: 2019, Sayı 4. https://
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14680777.2018.1468797
adresinden ulaşılabilir.

Bir kadın, Eylül 2019’da Quito, Ekvator’da gerçekleştirilen ve büyük ölçüde kadınlar tarafından yürütülen küresel bir hareket olan iklim grevi
sırasında “Bugün evren için yürüyoruz! Ne kadınlar ne de Dünya fethedilecek bir alandır!” yazılı bir pankart taşıyor. © Rodrigo Buendia/AFP
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Ana akım ve sosyal medya: Tehdit mi fırsat mı?
Kadın aday ve siyasetçilerin medyada yer bulmasına
ilişkin araştırmalar medyada kadınların yetersiz ve
yanlış temsilinin kadınların hedeflerini ve seçim
başarısını olumsuz etkilediğini göstermektedir.14 Ulusal
parlamentolar medyada kadınların olumlu bir şekilde
temsil edilmesini teşvik eden ve kamusal alanda toplumsal
cinsiyet eşitliğini destekleyen mevzuatlar yürürlüğe
koyarak bu eğilimi tersine çevirebilir. Parlamentolar da
toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargılarla mücadele eden
eğitsel medya kampanyaları başlatmanın yanı sıra siyasi
partilerin seçim reklamlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini
sağlamasını gerekli kılan bir kural getirebilirler.
Ana akım medyada cinsiyet yanlılığının olduğu bir dönemde
sosyal medya, kadınların seçim başarısı için eşit şartlar
oluşturabilir.
Sosyal medya kampanyaları geleneksel kampanyalardan
önemli ölçüde daha ucuzdur ve adayların doğrudan halka
hitap etmesine olanak tanır. Bununla birlikte sosyal medya
aynı zamanda kadın adayları ve siyasetçileri yeni şiddet
türlerine de maruz bırakmaktadır. Bu nedenle, sosyal medya
platformlarının kadınlara yönelik çevrimiçi istismarı takip edip
bununla savaşmasını gerekli kılacak güçlü bir düzenleyici
ve yasal bir çerçeve de gereklidir. İnternette gerçekleştiği
durumlar dahil cinsiyetçi söylem bir nefret söylemi türü
olarak muamele edilmelidir. Cinsiyetçi söylem kadınların
siyasete ve sonuç olarak da demokrasiye katılımını baltalar.
Benzer şekilde, emniyetli sosyal medya kullanımı eğitimi
alan kadın adayların seçim başarısı kazanma olasılığı daha
yüksek, bu risklere maruz kalma riski ise daha düşüktür.

desteklenmesinde kilit bir rol oynayabilir. Toplumsal cinsiyet
eşitliğine yönelik bir hükümle birlikte genç kotalarının
getirilmesi siyasette yaş/toplumsal cinsiyet dengesinin
iyileştirilmesine son derece yardımcı olacaktır.
#BenDe (MeToo) hareketinden sonra ve çok sayıda zor
kazanılmış kadın hakkına yönelik tepkilere karşılık olarak
genç kadın nesillerinin başarılı bir şekilde harekete
geçirilmesi siyasete kadın katılımı üzerinde dönüştürücü bir
etkiye sahip olabilir ve mevcut hakları korurken yeni haklar
kazanılmasını sağlayabilir. Feminist bir gündem izleyen
erkekler dahil destekçiler ilerleme sağlama konusunda
hayati öneme sahiptir. Bununla birlikte, bu hareketler
yalnızca desteklendiğinde ve yeterince kaynak sağlandığında
siyasi ortamı değiştirecektir.
Yeni bir siyaset türüne olan artan talep, gençler ve hem
erkek hem kadın daha farklı çevrelerden gelen kişilere de
siyasi hayata atılma fırsatı tanımalıdır. Hükümetler, yalnızca
uzun süredir geri planda bırakılanlara eşit haklar verildiğinde
eşitliği ve sosyal adaleti ilerleten politikalar yürütebilirler. Yaş
ve etnik çeşitlilik dahil temsilde toplumsal cinsiyet eşitliği
ve çeşitlilik daha iyi karar verme anlamına gelmektedir,
demokrasi ve kurumlara olan güveni artırma potansiyeline
sahiptir.

Yeni siyasi konular, yeni bir kadın nesli mi geliyor?
Siyasetçiler ve halk artan iklim krizinin etkilerini hissederken
kadın meclis üyeleri bu konuda özel bir role sahiptir.
Kadınların ulusal parlamentodaki temsilinin ülkelerin daha
katı iklim politikalarını kabul etmelerini sağladığını gösteren
araştırmalarla birlikte15 kadınlara oyun değiştirici olarak yeni
bir alan açılabilir. İklim acil durumu siyasetle ilgilenmek
isteyen yeni kadın nesli için bir motivasyon kaynağı olabilir.
Genç kadınlar ulusal parlamentolarda her yaş ve cinsiyet
grubu arasından en az temsil edilen gruptur ve genç
meclis üyelerinin oranı erkekler arasında kadınlarda
olduğundan daha hızlı bir şekilde artmaktadır. 40 yaş altı
kadınlar parlamentonun yalnızca %5’ini oluşturmaktadır.16
Parlamentolar ve siyasi partiler, örneğin özel güçlendirme
programları yoluyla veya genç kadınların liderlik makamlarına
erişmelerine imkan tanıyarak ve onlara eğitim ve
danışmanlık fırsatları sunarak kadınların siyasi katılımının
15 Astghik Mavisakalyan ve Yashar Tarverdi, “Gender and climate change: Do
female parliamentarians make difference?”, European Journal of Political
Economy, Cilt 56 (January 2019). https://www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/S0176268017304500 adresinden ulaşılabilir.
16 PAB, Youth participation in national parliaments: 2018.
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2018-12/youthparticipation-in-national-parliaments-2018 adresinden ulaşılabilir.
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Ek
Tek meclisli parlamentolarda ve alt meclislerde kadınlar, 1995 ve 2020 yılları*
   Ülke

2020 yılında kadın
yüzdesi

Yüzdelik puan değişimi

1

Ruanda

4,3

61,3

57,0

2

Birleşik Arap Emirlikleri

0,0

50,0

50,0

3

Andorra

3,6

46,4

42,8

4

Bolivya (Çokuluslu Devleti)

10,8

53,1

42,3

5

Etiyopya

2,0

38,8

36,8

6

Kuzey Makedonya

3,3

40,0

36,7

7

Belarus

3,8

40,0

36,2

8

Ekvator

4,5

39,4

34,9

9

Meksika

14,2

48,2

34,0

10

Fransa

6,4

39,5

33,1

11

Kosta Rika

14,0

45,6

31,6

12

Senegal

11,7

43,0

31,3

13

Nikaragua

16,3

47,3

31,0

14

Küba

22,8

53,2

30,4

15

Belçika

12,0

40,7

28,7

Dominika

9,4

38,1

28,7

”
17

İspanya

16,0

44,0

28,0

18

Monako

5,6

33,3

27,7

19

Portekiz

13,0

40,0

27,0

20

Grenada

20,0

46,7

26,7

21

Cibuti

0,0

26,2

26,2

22

Özbekistan

6,0

32,0

26,0

23

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti

11,2

36,9

25,7

24

Surinam

5,9

31,4

25,5

25

Birleşik Krallık

9,2

33,9

24,7

26

Namibya

18,1

42,7

24,6

27

Burundi

12,3

36,4

24,1

28

Arnavutluk

5,7

29,5

23,8

29

El Salvador

10,7

33,3

22,6

30

Avustralya

8,8

30,5

21,7

31

Güney Afrika

25,0

46,4

21,4

32

İtalya

15,1

35,7

20,6

33

Angola

9,5

30,0

20,5

”

İsviçre

21,0

41,5

20,5

35

Moritanya

0,0

20,3

20,3

”

Singapur

3,7

24,0

20,3

37

Peru

10,0

30,0

20,0

”

Moldova Cumhuriyeti

4,8

24,8

20,0

”

San Marino

11,7

31,7

20,0

Fas

0,6

20,5

19,9

Trinidad ve Tobago

11,1

31,0

19,9

Yeni Zelanda

21,2

40,8

19,6

40
”
42
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1995 yılında kadın
yüzdesi

2020 yılında kadın
yüzdesi

Yüzdelik puan değişimi

8,8

28,0

19,2

43

Filipinler

44

Cezayir

6,7

25,8

19,1

45

Kamerun

12,2

31,1

18,9

46

Kenya

3,0

21,8

18,8

47

Lesotho

4,6

23,3

18,7

48

Pakistan

1,8

20,2

18,4

49

Tunus

6,7

24,9

18,2

50

Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti

9,4

27,5

18,1

51

Romanya

4,1

21,9

17,8

52

Togo

1,2

18,7

17,5

53

Malavi

5,6

22,9

17,3

54

Ermenistan

6,3

23,5

17,2

Zimbabve

14,7

31,9

17,2

”
56

Litvanya

7,1

24,1

17,0

”

Ukrayna

3,8

20,8

17,0

58

Bosna Hersek

4,5

21,4

16,9

59

Saint Lucia

0,0

16,7

16,7

60

Venezuela (Bolivar Cumhuriyeti)

5,9

22,2

16,3

61

Dominik Cumhuriyeti

11,7

27,9

16,2

”

Tacikistan

2,8

19,0

16,2

63

Mozambik

25,2

41,2

16,0

Estonya

12,9

28,7

15,8

7,0

22,8

15,8

64
”

Gine

66

Polonya

13,0

28,7

15,7

67

Arjantin

25,3

40,9

15,6

Irak

10,8

26,4

15,6

”
69

Fiji

4,3

19,6

15,3

Kore Cumhuriyeti

2,0

17,3

15,3

71

Şili

7,5

22,6

15,1

72

Letonya

15,0

30,0

15,0

”

73

Butan

0,0

14,9

14,9

”

Türkiye

2,4

17,3

14,9

75

Guyana

20,0

34,8

14,8

76

Yunanistan

6,0

20,7

14,7

77

Kırgızistan

4,8

19,2

14,4

78

Kamboçya

5,8

20,0

14,2

”

Kıbrıs

5,4

19,6

14,2

”

Panama

8,3

22,5

14,2

81

Honduras

7,0

21,1

14,1

”

İsrail

9,2

23,3

14,1

”

Ürdün

1,3

15,4

14,1

”

Uruguay

7,1

21,2

14,1

85

Cape Verde

11,1

25,0

13,9

86

Paraguay

2,5

16,3

13,8

87

Kazakistan

13,4

27,1

13,7

88

Ekvator Ginesi

7,5

21,0

13,5

21
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2020 yılında kadın
yüzdesi

Yüzdelik puan değişimi

89

Bulgaristan

13,3

26,7

13,4

”

Moğolistan

3,9

17,3

13,4

”

Nijer

3,6

17,0

13,4

”

Slovenya

14,4

27,8

13,4

İzlanda

25,4

38,1

12,7

93
94

Avusturya

26,8

39,3

12,5

”

Çek Cumhuriyeti

10,0

22,5

12,5

”

Finlandiya

33,5

46,0

12,5

”

Palau

0,0

12,5

12,5

”

Amerika Birleşik Devletleri

10,9

23,4

12,5

Morityus

7,6

20,0

12,4

100

Madagaskar

3,6

15,9

12,3

101

Malta

1,5

13,4

11,9

99

102

Hırvatistan

7,9

19,2

11,3

103

Kanada

18,0

29,0

11,0

104

Bangladeş

10,3

20,9

10,6

105

Tayland

6,1

16,2

10,1

”

Zambiya

6,7

16,8

10,1

107

Lüksemburg

20,0

30,0

10,0

108

Kongo

1,6

11,3

9,7

109

Barbados

10,7

20,0

9,3

110

Gabon

5,9

14,8

8,9

”

İrlanda

12,0

20,9

8,9

112

Vietnam

18,5

26,7

8,2

113

Endonezya

12,2

20,3

8,1

114

Burkina Faso

5,6

13,4

7,8

”

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

5,0

12,8

7,8

116

Brezilya

7,0

14,6

7,6

117

Kolombiya

10,8

18,3

7,5

118

Sao Tome ve Principe

7,3

14,6

7,3

119

Gürcistan

6,9

14,1

7,2

”

Hindistan

7,2

14,4

7,2

”

Japonya

2,7

9,9

7,2

”

Mali

2,3

9,5

7,2

123

Türkmenistan

18,0

25,0

7,0

124

Saint Kitts ve Nevis

13,3

20,0

6,7

125

Liberya

5,7

12,3

6,6

Malezya

7,8

14,4

6,6

”
”

İsveç

40,4

47,0

6,6

Esvatini

3,1

9,6

6,5

”

Guatemala

12,5

19,0

6,5

”

Kiribati

0,0

6,5

6,5

131

Kuveyt

0,0

6,3

6,3

132

Danimarka

33,5

39,7

6,2

133

Belize

3,4

9,4

6,0

Slovakya

14,7

20,7

6,0

128

”
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Antigua ve Barbuda

5,3

11,1

5,8
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135

Jamaika

11,7

17,5

5,8

137

”

Samoa

4,3

10,0

5,7

138

Gana

8,0

13,1

5,1

139

Almanya

26,3

31,2

4,9

Nauru

5,6

10,5

4,9

141

”

Azerbaycan

12,1

16,8

4,7

142

Bahamalar

8,2

12,8

4,6

143

Tonga

3,3

7,4

4,1

144

Fildişi Sahili

8,0

12,0

4,0

”

Lihtenştayn

8,0

12,0

4,0

”

Solomon Adaları

2,1

6,1

4,0

Çin

21,0

24,9

3,9

147
148

Komorlar

2,4

6,1

3,7

Gine-Bissau

10,0

13,7

3,7

150

Saint Vincent ve Grenadinler

9,5

13,0

3,5

151

Marshall Adaları

3,0

6,1

3,1

152

Suriye Arap Cumhuriyeti

9,6

12,4

2,8

153

İran (İslami Cumhuriyeti)

3,4

5,9

2,5

154

Lübnan

2,3

4,7

2,4

Rusya Federasyonu

13,4

15,8

2,4

156

Norveç

39,4

41,4

2,0

157

Benin

6,0

7,2

1,2

158

Botsvana

10,0

10,8

0,8

”

Gambiya

7,8

8,6

0,8

”

”

*

160

Macaristan

11,4

12,1

0,7

161

Hollanda

32,7

33,3

0,6

162

Mikronezya (Federal Devletleri)

0,0

0,0

0,0

”

Papua Yeni Gine

0,0

0,0

0,0

”

Sri Lanka

5,3

5,3

0,0

165

Yemen

0,7

0,3

-0,4

166

Çad

16,4

15,4

-1,0

167

Haiti

3,8

2,5

-1,3

168

Tuvalu

7,7

6,3

-1,4

169

Maldivler

6,3

4,6

-1,7

170

Vanuatu

2,2

0,0

-2,2

171

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti

20,1

17,6

-2,5

172

Seyşeller

27,3

21,2

-6,1

Hem 1995 hem de 2020 yıllarına ait verilerin olduğu ülkeler
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