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GİRİŞ

Şuna inanmak gerekir ki; dünya yüzünde
gördüğümüz her şey kadının eseridir. 1
Mustafa Kemal Atatürk

Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığımız 8 Mart haftasında, milli eskrimci
Deniz Selin Üstündağ’ın yıldızlarda Avrupa Şampiyonluğu haberiyle
gururlandık. 28 yıl öncesine kadar kadınların değil kılıç tutması, bir iş
ya da sanatla uğraşmaları dahi kanunen kocalarının iznine tabiydi.
Hâlâ pek çok kadının şiddet kurbanı olması,
eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanamayan
kız çocuklarının bulunması içimizi yakıyor.
Ancak biz bu 8 Mart’ta, umut veren başarı
hikâyelerinden, lehimize değişen yeni liderlik
anlayışından ve fırsat eşitliği için erkeklerin de
omuz verdiği kampanyalardan söz edeceğiz
sizlere.
Cumhuriyetin ilanından bu yana kadınlarımız
büyük mesafe aldılar. Ülkemizi gururlandıran
uluslararası başarılara imza atanlarımız oldu.
1

http://www.atam.gov.tr/duyurular/turk-kadini-ve-kadin-hukukunda-devrim
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Geleceğe umutla bakmayı borçluyuz onlara. Yarının kadınlarına daha
adil bir dünya bırakmak için de, azimle devam etmeliyiz.
Bu rehberi hazırlarken bir diğer amacımız da, önümüzdeki heyecanlı
yolda, bizi engelleyebilecek bazı davranışlara dikkat çekmekti.
Kadın olmanın doğasından gelen hediyeleri alırken, elimizde bir kılıç
tuttuğumuzu hatırlayalım istedik. İletişim becerileri, duygusal zekası
ve sezgileri bir kadının en güçlü yönleridir. Ancak duygu yoğunluğunda
kaybolmak, onay arayışı yüzünden kendi sesimizi ve öz saygımızı
yitirmek, iş dünyasının eril kodlarının dişil doğamızı yutmasına izin
vermek gibi, kendi tabiatımızdan kaynaklanan risklerle de karşı
karşıyayız. Yani tuttuğumuz kılıçla kendimize zarar da verebiliriz.
Onu nasıl kullanacağımız ise kim olmak istediğimize ve hayatımıza
dair vereceğimiz kararlara bağlı.
Mavi Seven Kadınlar’ı size ilham vermesi ve yolunuzu açması dileğiyle
hazırladık. Kadınlar gününüz kutlu olsun.
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MAVİNİN HİKAYESİ

Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır. 2
Ludwig Wittgenstein
Ege’nin maviliklerine karşı yazılan Homeros destanlarında maviden
bahsedilmez, çünkü Eski Yunan ve başka kadim uygarlıklar bu rengi
tanımıyordu. ‘‘Şarap koyuluğunda deniz’’ diyordu örneğin Homeros,
Odysseia Destanı’nda… O dönemin insanları renkleri farklı görüyor
olabilirler miydi?
Bu soruya yanıt arayan Prof. Dr. Jules Davidoﬀ, Nambiya’da, Himba
kabilesiyle bir deney yapar. Bu kabilenin mensupları da maviden
bihaberlerdir. Ancak bu dillerinin kısıtlı olduğu anlamına da gelmemektedir. Nitekim yeşilin farklı tonları için üç farklı kelime kullanmaktadırlar.
Davidoﬀ, kabile üyelerine on iki kareden oluşan bir görsel gösterir.
Karelerden on biri yeşil, bir tanesi de mavidir. Davidoﬀ, farklı olanı

2

Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Metis Yayınları, ilk baskısı 1933.
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işaret etmelerini istediğinde,
hiçbiri mavi rengi ayırt
edemez. Deneye katılanlar
için tüm kareler yeşil renktedir,
ta ki birisi onlara ‘‘bu mavidir’’
diyene kadar…

Bu konu, dilin düşünce üzerinde azımsanmayacak etkileri olduğunu
savunan dilbilimci Guy Deutscher’in da dikkatini çeker. Bir çocuğun
‘‘gökyüzü neden mavi?’’ diye soracağını düşünür ve yeni doğan kızına
gökyüzünün rengini tarif etmemeye dikkat eder. Günü gelip de kızına
gökyüzünün hangi renk olduğunu sorduğunda, çocuğun bu konuda
hiçbir fikri olmadığını görür. 3
Mavinin hikâyesi, bebekliklerinden itibaren pembelerle kodlanan
kadınların, rekabetçi iş dünyasında yaşadığı geçici renk körlüğünü
anımsattı bize. Kadınlar bünyelerine işleyen yapısal ve toplumsal
kodların yarattığı kısıtlamaların pek de bilincinde olmadan iş dünyasında
mücadele ediyorlar; ta ki birileri onlara bunu gösterene dek. Kadınlar
için her yönüyle adil bir dünyada yaşamadığımız bir gerçek. Ancak
şartlar ne olursa olsun, harekete geçmemize ve renk spektrumumuzu
genişletmemize engel değil. Maviden aldığımız ilhamla yola çıktık; dil,
düşünce ve zihin bağlantısının, dünyamızı nasıl etkilediğini araştırdık.

3

Guy Deutscher, Dilin Aynasından, Metis Yayınları, 2013.
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KENDİNE İNAN

Harvard Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk bilim kadını,
giyilebilir kalp pilinin mucidi Dr. Canan Dağdeviren’in 11 Şubat
Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’nde, Birleşmiş
Milletler’de yaptığı konuşma: Her şeye rağmen vazgeçmeyin.

Ben yeterli adanmışlık, zaman ve çabayla
bir rüyanın gerçekleşebileceğini deneyimledim.
Canan Dağdeviren
Dil düşünceyi, düşünce de insanı değiştirir. Dolayısıyla kendimizi ve
dünyamızı tasarlarken; kullandığımız kelimeleri gözden geçirmekte
yarar var. Sözel ifade hayata bakışımızın ve inançlarımızın da bir
yansımasıdır. Yapıcı bir dil kullanıyorsanız, bu geleceğe umutla
baktığınızı gösterir. Hayallerinizin peşinden gidebileceğinize
inanıyorsanız, kendinizi cesurca ifade etmekten de kaçınmazsınız.
7

Burada belirleyici olan kendinize karşı kullandığınız dildir; kendinize,
kendiniz hakkında anlattığınız hikâyelerdir. Kadınlarla ilgili söylene
gelmiş aşağılayıcı benzetmeler, imalar zaten türlü vesileyle benliğimizi
zedelerken; kaygılarla beslenen iç sesimizin de bu koroya katılmasına
müsade edemeyiz.
Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD duyarlı bir kararla, adında geçen ‘‘iş
adamı’’ kelimesini ‘‘iş insanıyla’’ değiştirdi. Ancak güç, zekâ ve doğruluk
sadece erkeklere özgü niteliklermiş gibi bir algı yaratan; adamakıllı,
sözünün eri, insanoğlu, bilim adamı, er meydanı gibi kelimelerin
dilimizden arındırılması zaman alacak gibi görünüyor. Öte yandan
zayıflığı, boş konuşmayı ve boşa vakit harcamayı kadınlıkla eşleştiren
alaycı ifadeler bir yana, ‘‘kadın’’ kelimesinin dahi aşağılama içerip
içermediği tartışma konusu edilebiliyor. Oysa kadın diyebilirsiniz4,
kadın olmak güzeldir.
Medya da üzerine
tuz biber ekiyor.
TÜSİAD’ın
gerçekleştirdiği
araştırmaya göre;
Türk dizilerinde
kadınlar ağlıyor,
çocuk bakıyor ve
çalışmıyor. Erkekler
agresif ve kaba olarak gösterilirken; kadınlar uysal ve hayalperestler. 5
4

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Yazım Rehberi.

5

TÜSİAD Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırması.
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Kadın ve erkek kimlikleriyle ilgili maruz kaldığımız bombardıman altında
yapabileceğimiz en doğru şey merkeze hümanizmayı, eşitliği ve adaleti
koyarak; bu değerlerle bağdaşmayan kirliliği hem kulaklarımızdan,
hem de dudaklarımızdan uzak tutmak. Kadınlar için daha iyi bir gelecek
istiyorsak, bunu geçmişin yargılarına ve cinsiyetçi kalıplarına değil;
hayallerimize dayandırmalıyız.
Kadınlar çok uzun ve zorlu bir yolu arkalarında bırakarak; iş dünyasında
varlık göstermeye başladılar. Yüzde 5’lik kadın CEO oranı6 çok az olsa
da, cam tavan delindi bir kere. Dünyada dişil değerler yükselişe geçiyor,
kadınları destekleyen kampanyalar hayat buluyor. Kadınları güzel bir
gelecek bekliyor. Bu süreçte şimdi bize düşen; kadınları geride bırakan
bazı davranış kalıplarını gözden geçirmek ve dönüşüme açık olmaktır.

6

Fortune Dergisi 500 Kadın CEO
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GERİDE BIRAKAN TUTUMLAR

Bir kadın kendinin en iyi arkadaşı
olduğunda, yaşam daha kolay olur. 7
Diane von Furstenberg

Yakın arkadaşlar birbirlerini iyi tanır, olduğu haliyle kabul eder ve
koşulsuz severler. Peki kaçımız bizzat kendimize bu şefkati ve anlayışı
gösteriyoruz acaba? Kadınların aşırı detaycı düşünme alışkanlığının
başlıca hedefi ve maduru yine kendileridir. Dünyanın en güçlü kadınlarından biri olarak gösterilen eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright
bile, kariyerinde ayağına takılan taşları anlatırken: “Suçluluk kadınların
göbek adıdır” ifadesini kullanmıştı. 8
Bilmeden de olsa zaman zaman bindiğimiz dalı kendimiz kesiyor olabilir
miyiz? Herkes için aynı oranda geçerli olmayabilir, ancak kadınları
toplumsal yaşamda ve özellikle kariyerlerinde yoran ve geride bırakan
bazı yapısal tutum ve davranışları gözden geçirmekte yarar var.
Doğuştan sahip olduğumuz biyolojiyi bilmek geçmişin suçluluklarına
anlayış, bugünümüze netlik, yarınlarımıza da cesaret kazandırır.

7
8

Diane von Furstenberg Quotes
Madeleine Albright TED Konuşması: Kadın ve Diplomat Olmak
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ONAYLANMA İHTİYACI
Erkek ve kadın beyni arasındaki farklılaşma
henüz anne karnında sekiz haftalık bir fetüsken
başlar. O günden sonra erkek bebeğin
beyninde, saldırganlık ve cinselliği kontrol eden
hücrelerde hızlı bir artış gözlenirken; kız bebek
neredeyse bütün yatırımını iletişim merkezi
üzerine yapar. Yaşamının ilk üç ayında kız
bebeğin göz teması ve bakışma yeteneği yüzde
400 oranında artar. Gelişmiş beyin devreleri kız
çocuklarını erken yaşta yüz ifadelerini ve beden
dilini yorumlamaya, başkalarının onayını alıp
almadıklarını anlamaya iter. 9 Çünkü bugün
bile kodlarını taşıdığımız taş devri beynimize göre onaylanmamak
ve topluluktan dışlanmak ölüme denktir. Bu yüzden kız çocukları ve
ilerleyen yaşlarında kadınlar, barışçıl ve huzurlu bir ortamda, uyumlu
ilişkiler içinde var olmak isterler. Ahengi korumayı, çatışmaya tercih
ederler. Oysa erkekler rekabetten ve zıtlaşmaktan hoşlanırlar; kendi
aralarında bundan olumlu sonuçlar çıkarmayı başardıkları da olur.
Rekabetçi iş dünyasında, onay ihtiyacını kontrol altında tutamayan
kadınları oldukça zor günler bekler.

NESNEL BAKIŞ AÇISI EKSİKLİĞİ
Kadınlar erkeklere kıyasla duygularını daha farklı ve daha yoğun
hissederler. Erkeklerde hormonal stres düşüktür, duygu dünyaları daha
8- Louann Brizendine, Kadın Beyni, Say Yayınları, 2011.
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sade ve tutarlı, odaklanma kapasiteleri
yüksektir. Buna karşın kadınlık hormonları
çokça duygusal çalkantı demektir. Bu bir
yandan kadınları, dünyanın bin bir rengini
keşfetmeye açık bir anten haline getirirken,
diğer yandan karar verme süreçlerini
bulandırabilir. Duygu dünyasındaki zenginlik
sayesinde yaratıcılık ve empati yüksek
oranda gelişir, ancak duygusal çalkantı
kararsızlığa ve tutarsızlığa yol açarak,
ilişkilere zarar da verebilir. Kadınların empati
ve iletişim becerilerini; rasyonalite, nesnellik
ve özgüven süzgecinden geçirerek kullanmaları halinde, geleceğin
dünyasını inşaa edecek potansiyel ortaya çıkacaktır.

KADIN KADINA KARŞI
Seçme ve işe yerleştirme alanında danışmanlık veren İlham Süheyl
Aygül, kadın çalışanların en çok şikayet ettikleri şeyin, diğer kadınlar
olduğunu belirtiyor. Mobbing araştırmaları da en fazla psikolojik
kuşatmanın kadın kadına uygulandığına dikkat çekiyor. 10
İlkel beyin, kadını topluluk oluşturmaya ve kendi çevresini bildiği gibi
düzenlemeye güdüler. Bunun engellenmesi halinde kadınlar en
yakınlarındaki kadınları rakip olarak görmeye meyillidirler. Bu yüzden
‘‘kadın kadının kurdudur’’ savı hala yaşıyor. Günümüz dünyasında
kadınların artık bilinçlerini, hepimizin aynı gemide olduğu farkındalığına
10

İlham Süheyl Aygül, T24 köşe yazısı: Kadın Kadının Kurdu mu?
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Bir kadınla sorun
yaşadığınızda, kendinize
şu soruyu sorabilirsiniz:
Eğer erkek olsaydı, aynı
tepkiyi gösterir miydim?

yükseltmeleri gerekiyor. Eşit hak ve fırsat talebi tüm kadınların ortak
mücadelesidir.
Çevremizdeki kadınları birer kız kardeş olarak görmek ve desteklemek
üzere çemberler oluşturmak, pozitif bir toplumsal dönüşümün de ateşini
yakacaktır. Bu gibi oluşumlar kadınların psikolojisini ve beden sağlığını
da olumlu yönde etkiliyor. Çünkü kadınlar konuşup, kendilerini güvenle
açtıklarında, mutluluk hormonu salgılıyor, stresle daha kolay başa
çıkabiliyor. Birbirini gözeten, yardımlaşan ve
destekleyen kadınlardan oluşan bir toplum
daha kapsayıcı, sağlıklı ve barışçıl oluyor.

AŞIRI SERT DURUŞ
Geçtiğimiz yıllarda yükselmeyi başaran az
sayıda kadın liderin, eril dünyanın kurallarına
uyum göstererek, erkeksi davranış kalıplarını
benimsedikleri gözlenmekteydi. Ancak
geleceği inşa eden anlayış; patron gibi değil,
koç gibi davranan, anlayışlı, empatik, ilham

13

veren, çalışanlarının potansiyellerini ortaya çıkarıp, onları yüreklendiren
liderleri talep ediyor. Geldiğimiz noktada kadınların ihtiyacı olan erkeksi
davranışlar değil, gereken yerlerde eril yanlarından destek alarak,
dengelenmektir. Artık doğalarından gelen özelliklerini çekinmeden
sergileyebilecekleri ve dünyaya değer katabilecekleri ortamlar
çoğalmaktadır.

RİSK ALMAMA
Kadınların aşmaları gereken bir diğer alışkanlık da çekingenlikleri.
Talep etmek, istemek ya da harekete geçmekte erkekler kadar atak
davranamıyorlar. Hewlett Packard’ın bir şirket içi raporu, kadınların,
iş ilanlarında belirtilen özelliklerin yüzde yüzüne uyduklarını düşünmeleri
halinde başvuru yaptıklarını ortaya koyuyor. Oysa erkek adaylar
koşulların yüzde altmışına uymaları halinde işe talip olmaktan
çekinmiyorlar. Bu durum şöyle yorumlanmış: Kadınlar “Bunu yapmaya
hazır değilim” mesajı verirken; erkeklerin girişkenliği “Bunu yapmayı
öğrenebilirim” şeklinde algılanıyor. Kadın hareketinin hararetli
savunucularından biri olan Facebook COO’su Sheryl Sandberg
de kadınların kendileri için pazarlık etmediklerini söylüyor. Erkekler
başarılarında kendilerine pay biçerken,
kadınlar dış faktörleri etken olarak
görüyorlar. Sandberg, kadınlara
kendilerine inanmalarını, ellerini
kaldırmalarını ve risk almalarını
tavsiye ediyor.
11

11

Facebook COO Sheryl Sandberg TED Konuşması:

Neden Az Sayıda Kadın Liderimiz Var?
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SESİNİ DUYUR

Kadınlar için en iyi rol modellerin;
canlı ve özgüvenli şekilde kendileri olan ve
dünyaya ışık getirenler olduğunu düşünüyorum.12
Meryl Streep
Heidi Roizen teknoloji sektöründe zirveye çıkmış bir kadın girişimci.
Onun başarı hikayesi Harvard Üniversitesi’nde, örnek vaka olarak
incelenmiş. Kız erkek karışık öğrenciler iki gruba ayrılmış. Bir gruba
Heidi’nin hikâyesi gerçekte olduğu haliyle; diğer gruba ise aynı başarı
öyküsü Howard adında hayali bir erkek kahramanın hikâyesi olarak
aktarılmış. Öğrencilerden görüşlerini bildirmeleri istendiğinde Heidi’yi,
becerikli ancak bencil buldukları; işe almayı ya da yanında çalışmayı
istemedikleri ortaya çıkmış. Oysa diğer grup aynı hikâye içinde
Howard’ı becerikli ve başarılı bulmuş; birlikte iş yapmak isteyecekleri
bir çalışan ya da yönetici olarak değerlendirmiş.13
Bazen zor kararlar almak ve bunları uygulamak iş dünyasının gereklilikleri arasındadır. Fakat bu gibi durumlarda kadın yöneticilerin daha fazla
tepkiye maruz kalıp, hırpalanabildiklerini görüyoruz. Üstelik hem erkekler, hem de kadınlar tarafından.
12

http://www.azquotes.com

13

Sınırları Zorla, Sheryl Sandberg, CEO Plus Yayınları, 2014.
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Kadınlardan hem sorumluluk almaları bekleniyor, hem de her koşulda
anaç ve ilgili olmayı sürdürmeleri. Bu çelişik durumu yönetirken kadınlar,
hazine değerinde olan iletişim ve ilişki kurma becerilerinden faydalanabilirler.
Kadın beyninin büyük yatırım yaptığı iletişim merkezi, onları gözlem
becerisi, yüz ifadelerini okuma, ses tonlarını yorumlama, duygusal
değişimleri fark etme konusunda ustalaştırır. Beden dilini tercüme eden
hücre sayısının fazlalığı ve iç güdülerle ilgilenen bölümün çok daha
büyük olması, kadınları birer duygu dedektörü haline getirir. Bu yüzden
sezgileri de kuvvetlidir. Sanıldığının aksine sezgi gayipten ses duymak
değil, gelişmiş aynalama becerisidir.
Hayatın her alanında denge, huzur ve başarının anahtarıdır. Duygusal
ve sosyal zeka yaradılışın kadına armağanıdır ve asla yabana atılmamalıdır. Ancak nesnel bakış açısıyla dengelenmelidir. Esnaflar teraziyi
dengelemek için hafif gelen kefeye demir parçaları koyarlardı
ve buna abra derlerdi. Kadın liderler de farklılıklarını kucaklarken,
eril yanlarının dengeyi bulmakta sağlayacağı katkıyı unutmamalıdırlar.
Erkeksi tavır ve davranışlar değil; ‘‘rasyonalite’’ ve ‘‘nesnellik’’ gibi
eril kategorisinde sayılacak bazı tutum ve yaklaşımlar, kadınları ideal
dengeyi yaratmak konusunda destekleyecektir.
Kendileriyle barışık, özgüvenli, ‘‘ben’’
yerine ‘‘biz’’ diyebilen olgunlukta ve
dayanışma içindeki kadınlar, hem
kendilerinden beklenilen koç gibi
destekleyici tavrı; hem de bir liderin
kararlı duruşunu bir arada
sergileyebilirler.
16

BİRLİKTE VE YAN YANA

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından yürütülen ve Koç
Topluluğu’nun Etki Şampiyonu olduğu, HeForShe hareketi
2030 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı
hedefliyor: Kadınsız Toplum, Yarınsız Toplumdur

Dünyanın her yanında insanların toplumsal cinsiyet
eşitliğini sağlamak için harekete geçtiklerini görmek
sevindirici. Farkındalığı ve sorumululuk duygusu
yüksek erkekler de kadınların yanında.

17

Cinsiyeti ne olursa olsun, dişil ve eril yanlarını dengeli kullanmak
insanları daha güçlü kılıyor; kadınla erkeğin yan yana ilerlemesi de
toplumları geliştiriyor. Bu yüzden fırsat eşitliği aslında hiç bir zaman
sadece kadınların meselesi olmadı. Hepimizin meselesiydi.
Araştırmalar, fırsat eşitliği sağlayan şirketlerin iş sonuçlarının daha
başarılı gösteriyor. McKinsey&Company raporuna göre; 14

Kadınlara fırsat eşitliği tanıyan ve çeşitliliği
destekleyen şirketlerin performansı diğerlerine
göre yüzde 21 oranında daha yüksek. Etnik ve
kültürel çeşitliliği de katanlarda bu oran yüzde
33’e kadar yükseliyor.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER, Kadın Dostu Şirket
sertifikasıyla fırsat eşitliğini destekliyor. Kadın dostu şirket seçilmek,
hatta sertifikayla taçlandırılmak markanın ve işverenin itibarını güçlendiriyor.
Kadınlar hâlâ büyük ölçüde eril olan iş dünyasında pek çok toplumsal
önyargıyla başa çıkmak zorunda. Ancak en çetin sınavı galiba anne
olunca veriyorlar. KPMG ve Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği
işbirliğiyle gerçekleştirilen Kilidi Kırmak Araştırması’na göre annelik
için verilen ara, işveren tarafından zaman kaybı olarak görülüyor.
Kadınlar işe alınırken ya da terfi etmeleri söz konusu olduğunda;

14

McKinsey&Company, Delivering Through Diversity Report, 2017.
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“evliliği ya da anneliği çok çalışmasına ya da seyahat etmesine
engel olabilir’’ düşüncesi kararı etkileyebiliyor. 15 Anne olduktan
sonra kariyerini sürdürmek isteyen kadından hem evde, hem de
işte performansı düşürmeden çifte vardiya yapması bekleniyor.
Kadınların bir tercihte bulunmak zorunda kaldıklarını ve yaşam boyu
vazgeçtiklerinin suçluluğunu hissetmeye devam ettiklerini görüyoruz.
Annelik veya çeşitli sebeplerle çalışma hayatına ara veren
kadınların işi oldukça zor. Yeniden Biz, bu alanda
önemli bir boşluğu doldurarak, kadınları destekliyor.
Aday havuzları oluşturuyor, mentorluk veriyor,
talep geldiğinde yetenekli ve profesyonel
kadınları şirketlerle eşleştiriyor.

16

Kariyerli Anne de,
profesyonel deneyimi
olan annelerin yarı zamanlı,
dönemsel veya proje bazlı
iş imkanları bulmalarına
aracılık ediyor. 17
Kadınların anne olunca
bir şekilde iş hayatıyla
bağlantıda kalmalarına destek olan bu gibi oluşumlar büyük önem
taşıyor. Ayrıca ev ve aile dahil her alanda yeni bir toplumsal sözleşmeye
ihtiyaç olduğunun da farkına varılarak, bu talebin de konuşulmaya
başlanması gerekiyor.
15

KPMG Türkiye ve Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği, Kilidi Kırmak Araştırması, 2017.

16

http://yenidenbiz.com

17

http://kariyerlianne.com
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Küresel hedeflere ulaşmak için kadınların liderliğiyle ilgili
rehber ve kaynaklar: WomenRising2030

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN KADIN LİDERLİĞİ
Dünya liderleri, 2030 yılına kadar üç önemli sorunun üstesinden gelmek
için 17 küresel hedef üzerinde uzlaştı. Bunlar aşırı yoksulluğu sona
erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele, iklim değişikliğini
düzeltme. Türkiye de dahil Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülkenin altına
imza attığı hedefler arasında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak,
kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmek de var.
Özel sektör de, küresel hedeflere ulaşılmasını destekliyor. Üstelik en
değerli kaynağıyla, çalışanlarının gönüllü katkılarıyla. IMPACT2030,
özel sektör liderliğinde; Birleşmiş Milletler, kamu ve sosyal sektörlerin
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işbirliğiyle, çalışan gönüllülüğüyle ilgili kurulan
bir girişim.18 IMPACT2030 üyesi 60 şirketin
220 ülkedeki milyonlarca çalışanı, gönüllülük
programlarıyla, küresel hedeflere ulaşılmasına
katkıda bulunuyor. Kimisi toplumsal cinsiyet
eşitliğiyle ilgili projelerde görev alıyor, kimisi
nitelikli eğitimin sağlanması için gönüllü
oluyor. IMPACT2030 Geçici CEO’su Sue
Stephenson; ‘‘Eşit haklar hareketinden her gün bahsetmeye,
öğrenim ve gelişim için ortamlar oluşturmaya ve eylemlerimizle
değer yaratmaya devam edersek; hayatımızda cinsiyet eşitliğinin
sağlandığını göreceğimize eminim’’ diyor.
IMPACT2030 ve WomenRising2030 işbirliği yaparak,
küresel hedefler için kadın liderliğiyle ilgili hazırlanan
kaynakları erişime açtı. Bu kaynakları şirketinizde
kadınlar için düzenleyeceğiniz etkinliklerde ve
çalışmalarda kullanabilirsiniz: WomenRising2030.19
Bir araya gelmemiz, konuşmamız, birlikte çözüm üretmemiz önemli.
Çünkü bu dünya bizim. Geleceğimiz için bugün harekete geçerek;
örneğin gönüllü çalışmalara katılarak, dilimizden cinsiyetçi sözleri
arındırarak, birbirimizi destekleyerek dünyaya kadınlar olarak
armağanlarımızı bırakabiliriz. Yeryüzünü kadınlar, çocuklar ve erkeklerin
barış ve mutluluk içinde yaşayabilecekleri bir yer haline getirebiliriz.
Bunu başaracak olan bizleriz.
18

IMPACT2030

19

WomenRising2030.
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Arzu Pınar Demirel
Headline’nın Kurucusu olan Arzu Pınar
Demirel kurumsal iletişim ve insan
kaynakları deneyimini NYU’da katıldığı
liderlik programıyla zenginleştirdi.
IMPACT2030’un Bölgesel Sesi oldu.

Arzu Zengin
NTV ve ATV’de, 15 yıl Sunuculuk
yapan Arzu Zengin, Hayata Uyanış
romanının da yazarı. Bizim Gazete’de
Hikayelerin Gücü Adına isimli köşe
yazıyor. 2010 yılından bu yana,
iletişim ve medya eğitimleri veriyor.
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