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2020: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Değişim Yılı 

Küresel çapta toplumlar, Pekin Deklarasyonu ve Eylem 

Platformu’nun kabul edilmesinden bu yana kadın hakları 

alanında kaydedilen ilerlemeye ilişkin öz değerlendirme 

yapmaktadır. Bu nedenle 2020 yılı, dünya çapında 

toplumsal cinsiyet eşitliğindeki ilerleme için oldukça 

önemli bir yıldır. Bu yıl aynı zamanda, Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçlarının kabülünün beşinci yıl dönümü; BM 

Güvenlik Konseyinin kadınlara, barışa ve güvenliğe dair 

1325 sayılı kararının 20. yıldönümü; ve BM Kadın 

Birimi’nin kuruluşunun 10. yıldönümü gibi birçok başka 

önemli kutlamaya da ev sahipliği yapacaktır. 

Küresel fikir birliği; kaydedilen tüm ilerlemeye rağmen, 

gerçek değişimin dünyadaki kadınların ve kız çocuklarının 

çoğunluğu için yavaş ilerlediği yönündedir. Günümüzde 

hiçbir ülke toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı 

başardığını iddia edememektedir. Hukuki ve kültürel 

alandaki birçok engel hâlen ortadan kalkmamıştır. 

Kadınlar ve kız çocukları hâlen ikincil planda bırakılmakta 

ve yeterli değeri görmemektedir; daha fazla çalışıp daha 

az ücret kazanmaktadır ve seçimleri kısıtlıdır; evde ve 

kamusal alanlarda şiddetin birçok türüne maruz 

kalmaktadır. Üstelik, zorluklarla elde edilen feminist 

kazanımları kaybetme tehdidiyle de karşı karşıya 

kalınmıştır.  

2020 yılı, toplumsal cinsiyet eşitliğini tesis etmek ve tüm 

kadınların ve kız çocuklarının insan haklarını sağlamak 

adına küresel eylemlerin seferber edilmesi için kaçırılmaz 

bir fırsattır. 

BM Kadın Birimi, yıl boyunca kadın hakları hareketinin 21. 

yüzyıldaki önemli anlarına vurgu yapacak ve 2020'deki 

yıldönümlerinde, toplumsal cinsiyet eşitliğini 

gerçekleştirmeye yönelik yükümlülüklerinin uygulanma 

hızını arttırmak için stratejiler belirleyecektir. 

Nesiller Boyu Eşitlik Kampanyası     

BM Kadın Birimi, gelecek kuşakların kadın hakları aktivistlerini ve yirmi yılı aşkın süre önce Pekin Eylem Platformu’nun 

oluşturulmasına katkı sağlamış olan toplumsal cinsiyet eşitliği savunucularını ve vizyonerleri bir araya getirmektedir. 

Değişimi gerçekleştirebilecek bu kişiler hep birlikte, henüz ulaşılmamış olan kadınların güçlenmesi hedefine doğru yeni 

ve ezber bozan, çok kuşaklı bir kampanyada yer alacaktır. Bu kampanyanın adı "Nesiller Boyu Eşitlik: Eşit bir Gelecek 

için Kadın Haklarını Gerçekleştirmek"tir. Nesiller Boyu Eşitlik kampanyasının talepleri şunlardır: eşit ücret, ücretsiz 

bakım ve ev işlerinin eşit paylaşımı, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsel taciz ve her türlü şiddetin sona  

 

Pekin+25: Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun 

25. yıldönümü 

1995 Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu, dünyanın 

her yerindeki kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesine 

yönelik en öngörülü gündemdir. Toplumsal cinsiyet 

eşitliği savunucularının bir araya geldiği en kapsamlı 

toplantı olarak bilinen ve Pekin'de gerçekleşen 4. Dünya 

Kadın Konferansında geliştirilen Pekin Eylem Platformu, 

12 kritik konuda stratejik ve cesur eylemlere geçmeyi 

taahhüt eden 189 hükümet tarafından kabul edilmiştir. 

Bu kritik konular; yoksulluk, eğitim ve öğretim, sağlık, 

şiddet, silahlı çatışma, ekonomi, güç ve karar alma, 

kurumsal mekanizmalar, insan hakları, medya, çevre ve 

kız çocuklarıdır. 

Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun 2020'deki 

25. yıldönümü, tüm kadınların ve kız çocuklarının insan 

haklarını elde etmesini sağlamak için bir toplanma 

noktasıdır ve küresel bir seferberlik olarak 

düzenlenecektir.  

9-20 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek Kadının 

Statüsü Komisyonunun 64. oturumunda, Pekin 

Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun uygulanması ve 

Genel Kurulun yirmi üçüncü özel oturumunun sonuçları 

incelenecek ve değerlendirilecektir. Bu incelemeye dâhil 

olacak konular şunlardır: Eylem Platformu’nun 

uygulanmasını etkileyen mevcut zorlukların 

değerlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin başarısı, 

kadınların güçlenmesi ve bu güçlenmenin 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın tam olarak 

gerçekleştirilmesine olan katkısı. 

https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25
https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25
https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020
https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020
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erdirilmesi, kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarına cevap 

veren sağlık hizmetleri, kadınların ve kız çocuklarının siyasi 

hayata ve hayatın her alanındaki karar alma süreçlerine eşit 

katılımları. 

Nesiller Boyu Eşitlik Forumu ve Eylem Koalisyonları 

 Nesiller Boyu Eşitlik Forumu, BM Kadın Birimi 

koordinatörlüğünde ve Meksika ve Fransa hükümetlerinin ortak 

ev sahipliğinde sivil toplum tarafından yürütülen, toplumsal 

cinsiyet eşitliğine yönelik küresel bir toplantıdır. 7-8 Mayıs 

2020'de Meksiko’da başlayıp 7-10 Temmuz'da Paris'te sona 

erecek olan bu küresel toplantı, yeni ve cesur bir feminist 

gündemin yol haritasını çıkarmak için özellikle de gençler başta 

olmak üzere ilgili aktörleri bir araya getirecektir. Toplumsal 

cinsiyet eşitliğinde acil eylem ve hesap verebilirliğe dair küresel bir kamu söyleşisi olan Forum, dönüşümsel değişim 

için kadın hakları aktivizminin gücünü, feminist dayanışmayı ve gençlerin liderliğini kutlayacaktır. Gündem ve 

tartışmalara; Pekin+25 bölgesel toplantıları ve istişareleri ile Kadının Statüsü Komisyonu’nun 64. Oturumu (CSW64) ve 

bu oturumun sonuçları yön verecektir. Ortaya çıkan fikirler, Eylül 2020'deki Pekin+25 yıldönümünde düzenlenecek 

Genel Kurul Üst Düzey Toplantısında Üye Devletlerin taahhütlerine eklenecek ve böylece giderek artan bir devinime 

yol açacaktır. 

Forum; hükümetleri, sivil toplumu, uluslararası kuruluşları ve özel sektörü aşağıdaki konularda harekete geçirmek için 

küresel, yenilikçi ve çok paydaşlı altı Nesiller Boyu Eşitlik İçin Eylem Koalisyonu oluşturacaktır: 

• ortaklaşa eylem için ortam hazırlamak 

• kuşaklar arasında küresel ve yerel düzeyde iletişimi teşvik etmek 

• kamusal ve özel yatırımı arttırarak kanalize etmek 

• kız çocukları ve kadınlar için kuşaklar boyunca devam edecek somut, yenilikçi sonuçlar elde etmek  
 

Nesiller Boyu Eşitlik İçin Eylem Koalisyonları temaları 15 Ocak 2020'de açıklanmıştır:  

1. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet 
2. Ekonomik Adalet ve Haklar 
3. Bedensel Özerklik, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Hakları 
4. İklim Adaleti için Feminist Hareket 
5. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği için Teknoloji ve İnovasyon 
6. Feminist Hareketler ve Liderlik 

 
Toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kız çocuklarının ve kadınların insan haklarına pozitif etki etmek için her bir Eylem 

Koalisyonu, 2020-2025 yılları arasında bir dizi somut, kararlı ve acil eylem gerçekleştirecektir. Her Eylem 

Koalisyonu’nun özellikle odaklanacağı somut eylemlerden biri ergenlik çağındaki kız çocuklarının ve genç kadınların 

haklarıdır. SKA'lara ulaşmaya yönelik BM Eylem On Yılı boyunca, bu eylemlerin sonuçları, ergenlik çağındaki kız 

çocuklarına ve genç kadınlara yönelik değişim için bütünsel bir gündem oluşturacaktır. 

Eylem Koalisyonlarının Liderleri: • Üye Devletler • Kadın kuruluşları, hareketleri ve sivil toplum aktörleri  • (Yardım 

kuruluşları dahil) Özel sektör kuruluşları • BM kuruluşları, diğer uluslararası veya bölgesel kuruluşlar  • Gençlik 

önderliğindeki kuruluşlar olabilir. Eylem Koalisyonu lideri olmaya dair ayrıntılı bilgi için burayı tıklayınız. 

#NesillerBoyuEşitlik (#GenerationEquality) 

Kampanyasına Katılın!: Bireyler, sivil toplum 

örgütleri ve diğer kuruluşlar da dâhil olmak üzere 

herkes BM Kadın Birimi’nin Nesiller Boyu Eşitlik 

kampanyasına katılabilir, bu sayede toplumsal 

cinsiyet eşitliği eylemlerini hızlandırmaya 

yardımcı olabilir ve Pekin Deklarasyonu ve Eylem 

Platformu’nun 25. yıldönümünde yerini alabilir. 

Kampanya logosunu nasıl kullanabileceğinize ve 

bu konuda nasıl eyleme geçebileceğinize yönelik 

ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın.   

https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum
https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum/action-coalitions
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/1/announcer-generation-equality-forum-action-coalition-themes-announced
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/get%20involved/beijing-25/generation-equality-forum/genequality-actioncoalition-leadership-en.pdf?la=en&vs=4449
https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25/toolkit

