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NE YAPMALI

Kadın barış inşacılarıyla karşılıklı 
faydalı ilişkiler kurun; ağlar bir çeşit 
koruma sağlayabilir.

Kadın Barış İnşacıları İçin Yasal ve Siyasi Bir Güvenlik Ağı Kurmak

NASIL YAPMALI

Güvenlik sektörü politika ve 
prosedürlerinin, kadın barış 
inşacılarının karşılaştığı tehditlere 
yanıt verebilmek için görev ve 
sorumlulukları açıkça belirleyecek 
ve koordinasyon mekanizmalarını 
güçlendirecek şekilde 
geliştirilmesini destekleyin.

Kadın barış inşacılarının kolayca erişebileceği yerel irtibat yetkilileri, 
koruma uzmanları ve yönlendirme mekanizmaları da dahil olmak 
üzere tüm güvenlik sektörüyle açık iletişim kanalları kurun veya 
kurulmasını sağlayın.

Kadın barış inşacılarının güvenliğini sağlamak amaçlı güvenlik 
düzenlemeleri için standart kriterleri belirlemek üzere tasarlanmış 
Minimum Güvenlik İşletme Standartları (MSOS) geliştirin.

1.

2.

Resmi bakanlıklar, yabancı ve çok taraflı temsilcilikler gibi tüm 
kurumların toplumsal cinsiyet yönergeleri ve varsa WPS odak 
noktalarına kadın barış inşacılarının tanınması ve güvenliği konularını 
dahil edin:

 

 

Yaptıkları çalışmaları, karşılaştıkları risk ve tehditleri anlamak için 
kadın barış inşacıları, kuruluşları ve ağlarıyla düzenli iki taraflı 
istişareler düzenleyin:

Kadın barış inşacılarının izinlerini almak kaydıyla çalışmaları hakkında 
bilgi sahibi olmak ve güvenlik incelemesi şartlarını sağlamak için 
düzenledikleri etkinliklere katılın ve faaliyetlerini gözlemleyin.

Mümkünse kapsayıcı katılım kriterleri ve çalışmalarının karşılıklı 
desteklenmesi yoluyla kadın insan hakları savunucuları ile kadın 
barış inşacılarının işbirliğini kolaylaştırın.

Yoksa bu yönergelerin yerine getirilmesi için tüm devlet ve çok 
taraflı kuruluşlar bünyesinde WPS odak noktaları oluşturun.
WPS ve toplumsal cinsiyet odak noktalarının görevlerini 
güçlendirin ve kaynak sağlayın.

En iyi uygulamalara uygun şekilde 1  farklı coğrafi bölgelerden 
ve ırk, etnik kimlik, din, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik 
ve sosyoekonomik özellikler gibi farklı kimliklerden kadın 
barış inşacılarının katılımını sağlayın.

Aşağıdaki öneriler devletler ve çok taraflı kuruluşların kadın barış inşacılarının karşılaştıkları riskleri azaltarak, kendilerine 
ve çalışmalarına yönelik tehditleri önleyerek ve koruma sağlamak amaçlı etkin müdahalede bulunarak barış inşacılarının 
güvenliğine katkı sağlayabilmeleri yönünde pratik bir rehber niteliğindedir. 

Anlaşılmasını ve uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bu kılavuz, her biri neler yapılması gerektiğini ana hatlarıyla 
belirten ve nasıl yapılacağına dair spesifik öneriler içeren dört bölüme ayrılmıştır. Her grup devletlerin ve çok taraflı 
kuruluşların farklı şube, bölüm, ajans ve kurumları için değişiklik göstermektedir. Bu öneriler hem işlevsel olacak kadar 
spesifik hem de farklı kurumlar tarafından da uygulanabilecek gibi genel bir şekilde tasarlanmıştır.
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Kadın barış inşacılarının karşı 
karşıya olduğu risk ve tehditleri 
öne çıkarın, kadın barış inşacıları 
kendi durumları konusunda 
uzman oldukları için onların risk 
analizlerine öncelik verin.

Vaka analizlerinde özellikle çatışma, istikrar sağlama, insani 
müdahale, kalkınma ve şiddetin önlenmesi konularına odaklanan 
kadın barış inşacılarının uzmanlıklarından faydalanın.

Kadın barış inşacılarıyla ortak risk değerlendirmeleri yaparak risk 
azaltma stratejileri tasarlayıp uygulayın:

Toplantı düzenleme gücünü kullanarak kadın barış inşacılarıyla diğer 
paydaşlar (devlet kurumları, çok taraflı kuruluşlar ve sivil toplum gibi) 
arasında, mevcut tehditler hakkında farkındalık oluşturmak ve güçlü 
bir müdahale imkanı sağlamak amacıyla birlik kurulmasını sağlayın.

Teknoloji şirketleriyle temasta bulunarak kadın barış inşacılarına 
yönelik online tehdit ve saldırılara karşı bilgilenmelerini sağlayın, 
zararlı online içeriklerin kısıtlanması, bildirilmesi ve gerektiğinde 
kaldırılmasına dair protokoller geliştirmelerini destekleyin.

İnsan haklarına ve insan hakları 
savunucularının korunmasına 
dair mevcut uluslararası ve ulusal 
kanun, politika ve kılavuzları:

Kadın barış inşacılarının haklarını ve güvenliğini açıkça ve özellikle 
ulusal insan hakları kurumlarının yönergelerine dahil edin ve bu 
kurumların:

Kadın barış inşacılarının güvenliğiyle ilgili kaygıları dile getirmek, 
kadın barış inşacılarına yönelik tehdit ve şiddeti bildirmek amacıyla 
uluslararası insan hakları antlaşma organlarıyla düzenli olarak 
iletişime geçin.

Politika ve kılavuzlar için gerektiğinde ulusal mevzuata katkı 
sağlayacak ve mevcut pratiklerin değişmesini sağlayacak uygulama 
planları geliştirin.

Kadın barış inşacılarını açıkça 
kapsama dahil edecek,

Hükümlerin toplumsal cinsiyete 
duyarlı olmasını sağlayacak ve

Kadın barış inşacılarının 
çalışmalarına has riskleri ele 
alacak şekilde revize edin.

3.

4.

Riskleri, zayıf noktaları ve tehditleri tespit etmek için 
toplumsal cinsiyete duyarlı, kesişimsel bir yaklaşım uygulayın.
Kadın barış inşacılarının çalışmalarının kabul görmesini 
desteklemek ve tehditleri azaltmak için hedef odaklı 
stratejiler geliştirin.

Özellikle kadın barış inşacılarının durumunu izlemek ve 
raporlamak,
Devletin kadın barış inşacılarına yönelik tehditlere 
müdahalesini koordine etmek ve
Devletin müdahalesinin etkinliğini düzenli olarak 
değerlendirmek için güçlendirilmesini sağlayın.

İnsan Hakları Savunucularının Durumu, Kadına Karşı 
Şiddet, Yargısız ve Keyfi İnfaz, İşkence ve Terörle Mücadele 
Sırasında İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunması 
ve Geliştirilmesine ilişkin rapor hazırlayan BM Özel 
Raportörlerini kadın barış inşacılarının güvenlik eksiğiyle 
ilgili online ve offline mecralarda raporlama yapmaları 
yönünde teşvik edin.
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2. 2017 Amerika Birleşik Devletleri Kadın, Barış ve Güvenlik Kanunu bu yaklaşımın ilk örneğidir: http://docs.house.gov/billsthisweek/20170925/S1141.pdf. Model 
alınma potansiyeline dair bir çalışma için bkz.: Jamille Biglio and Melanne Verveer, “With the Women, Peace, and Security Act, Washington Could Be a Model for the 
World”, Foreign Policy, July 2020, https://foreignpolicy.com/2020/07/22/women-peace-security-act-oversight-hearing-equality/.

Kadın barış inşacıları, politika yapıcılar ve parlamenterler ile yakın 
işbirliği içinde WPS mevzuatı taslağı oluşturmak için kapsayıcı ve 
istişarelere dayalı bir süreç geliştirin.

Temel başlangıç noktaları, kaynak materyaller ve ana paydaşları 
tespit etmek için ilgili kanun, politika ve uygulamaları haritalandırın.

Mevzuatta kullanılacak örnek dili belirleyin veya geliştirin, 
toplumsal cinsiyete duyarlı politika oluşturma ve bütçelemeye dair 
en iyi uygulamaları paylaşın.

Kadın barış inşacılarının düzenli personel toplantıları gibi kapsayıcı 
ve istişarelere dayalı süreçleri, uygulama planlarını, izleme 
mekanizmalarını ve raporlama şartlarını mevzuata ekleyin.

Kadın barış inşacılarının 
korunmasına ilişkin hükümler de 
dahil olmak üzere WPS politika ve 
uygulamalarını kurumsallaştıracak, 
kaynak dağıtımı, izleme ve hesap 
verme mekanizmalarının yer aldığı 
mevzuatlar2 çıkarın.

İki yönlü olarak ve küresel ve bölgesel koordinasyon kurumları 
bünyesinde savunuculuk yaparak, uluslararası ve ulusal terörle 
mücadele kanun ve politikalarının barış inşasına destek olmalarını 
ve kadın barış inşacılarını korumalarını sağlayın.

Kadın barış inşacılarının çalışmalarının kısıtlanmasını önlemek veya 
getirilen kısıtlamaları kaldırmak amacıyla Kara Para Aklama ve 
Terörün Finansmanıyla Mücadele kurallarını uygulamaktan sorumlu 
yetkililerle temasta bulunarak, kadın barış inşacıları, kuruluşları ve 
faaliyetleri hakkında bilgilendirin.

Başta terörle mücadele 
kanunları olmak üzere kadın 
barış inşacılarının ve yaptıkları 
çalışmaların suç kabul 
edilmesine, yasaklanmasına veya 
engellenmesine destek olan 
mevcut kanunları revize edin.

5.

6.
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Kadın barış inşacılarını, ailelerini, çalışma arkadaşlarını ve yaptıkları çalışmaları tehdit etmeyin.

Kadın barış inşacılarını temel siyaset ve politika alanlarının dışında bırakarak yalnızlaştırmayın.

Çatışma analizi ve güvenlik değerlendirmelerinde kadın barış inşacılarının perspektiflerini göz ardı etmeyin.

Mevcut koruma mekanizmalarının kadın barış inşacılarının ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olduğunu veya kadın 
barış inşacılarının kadın insan hakları savunucuları olduklarını varsaymayın.

Kadın barış inşacılarının emniyet ve güvenliğini geliştirmek amacıyla bir toplumsal cinsiyet ve risk analizi yapmadan 
WPS politika ve planlarını kabul etmeyin.

Destekleyici ve uygulanabilir mevzuat, izleme ve hesap verebilirlik mekanizmaları ve bu amaçla ayrılmış kaynaklar 
olmadan WPS politika ve planlarını kabul etmeyin. 

Mesnetsiz hukuki ve idari muamelelerle kadın barış inşacılarını suçlu ilan etmeyin veya yaptıkları çalışmaları 
kısıtlamayın.

İnsan güvenliği yaklaşımıyla bağdaşmayan müdahaleler için kadın barış inşacılarını istihbarat kaynakları olarak 
kullanarak araçsallaştırmayın veya yaptıkları çalışmaları güvenlik konusu haline getirmeyin.

NE YAPMAMALI



  | 5

NE YAPMALI

Riskin azaltılmasını ve meydana 
gelecek tehditlere müdahale 
edilebilmesini sağlamak için 
kadın barış inşacılarıyla temasta 
bulunarak koruma kılavuz ve 
protokolleri oluşturun.

Kadın Barış İnşacılarına Yönelik Sahadaki Tehditlerin Önlenmesi, Azaltılması ve Müdahale

Anlık tehditler söz konusu olduğunda yapılacak müdahaleyi koordine 
edebilmek için her bir kurum veya kuruluş bünyesinde bir koruma 
odak noktası belirleyin. Bu, kurumun yapısı ve personeline göre WPS 
veya toplumsal cinsiyet odak noktası olabileceği gibi, güvenlik veya 
koruma yetkilisi de olabilir.

Kadın barış inşacılarına danışarak, ilişkilerin kamuyla 
paylaşılmasından veya diğer paydaşlarla temasa geçilmeden önce 
bir risk değerlendirmesi yapın.

AEtkinlik ve faaliyetlerden önce mekan, katılımcılar ve konularla ilgili 
detayları paylaşın.

Aksi açıkça belirtilmediği sürece gizliliğe saygı gösterin.

Olumsuz sonuçlar doğması halinde destek sunabilmek için iletişimi 
sürdürün.

Kadın barış inşacılarının hazırlıklı olabilmeleri için ilgili kılavuz ve 
protokollerden haberdar edin ve ilgili dokümanları paylaşın.

NASIL YAPMALI

7.

Kendilerine yönelik tehditlere 
karşı koruma ve adalet 
arayışlarında kadın barış 
inşacılarının yanında olun.

Gerektiğinde, kadın barış inşacılarını kurumlara ait mahallerde 
(büyükelçilik, temsilcilik, konut veya ofis) ağırlamak da dahil olmak 
üzere fiziksel refakat sağlayın.

Tehdit oluşturan faillerin soruşturma ve yargılama durumunu takip 
ederek kadın barış inşacılarını dava sürecinden haberdar edin.

Bir kadın barış inşacısının tutuklanması (devlet veya devlet harici 
aktörler tarafından) ve/veya yargılanması halinde:

8.

Ziyaretçi delegasyonlara (UNSC, UNOCT gibi) ev sahipliği 
yaparken özellikle özen gösterin.

Tutukluluk koşulları ve gördüğü muameleyi takip ederek, 
hem kendisine hem de mümkünse ailesine yasal, siyasi, 
finansal ve manevi destek sunun.

Davayı yakından takip ederek en azından adil bir süreç 
yürütülmesi ve mümkünse serbest bırakılmasının 
müzakere edilmesi yönünde savunuculuk yapın.

Gerektiğinde barış inşacısına ve çalışmalarına arka çıkın.
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Bir ortak eylem mekanizması, kurumlar arası çalışma 
grubu veya başka bir sürekli kurul oluşturmayı göz önünde 
bulundurun.

Bakanlıklar, diplomatik temsilcilikler, insani ve kalkınma kuruluşları, 
BM koruma kümeleri, UNOHCHR ülke ofisleri, özel prosedür ve 
ziyaretçi delegasyonlar gibi sahadaki tüm ilgili paydaşlarla koruma 
çalışmalarını koordine edin.

Kolluk kuvvetleri ve devletin 
tehditlere müdahalelerini 
koordine etmeleri ve 
geliştirmeleri, bulundukları 
müdahalelerin etkinliğini 
değerlendirebilmeleri için 
kapasitelerinin geliştirilmesini 
destekleyin.

Yerel polis de dahil olmak üzere kolluk kuvvetleri ve yargı organlarına, 
risk değerlendirmeleri sırasında, güvenlik düzenlemeleri tasarlarken 
ve faillerin yargılanması sırasında kadın barış inşacılarının hem 
online hem offline mecralarda korunmasına yönelik ihtiyaçla ilgili 
eğitim verin.

Kadın barış inşacılarına karşı spesifik tehdit ve güvenlik olaylarına 
daha iyi müdahale edilmesi, soruşturulması ve yargılanmasını 
sağlamak amacıyla iyi uygulamalarda bulunun.

Kadın barış inşacılarını korumak amacıyla bilgi paylaşımı, öğrenme ve 
işbirliği süreçlerinin düzene konması için kurumlar arası ve sektörler 
arası koordinasyonu güçlendirin.

9.

Kadın barış inşacılarının ve 
kurumlarının güvenliğini ve 
dirençliliğini artırmak amacıyla, 
risk değerlendirmesi yapmaları, 
güvenlik plan ve protokolleri 
geliştirmeleri, tehditleri 
azaltmaları ve müdahale etmeleri 
için kapasitelerinin geliştirilmesini 
destekleyin.

Kadın barış inşacılarını ve 
yaptıkları çalışmaları tanıyın ve 
takdir edin.

10.

11.

Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde bireyler, aileler ve kuruluşlar için 
kolektif koruma mekanizmalarını tespit etmeleri, güçlendirmeleri ve 
gerektiğinde geliştirmeleri için kadın barış inşacılarını destekleyin.

Fiziksel güvenlik, dijital güvenlik ve refah gibi konular da dahil 
olmak üzere kadın barış inşacıları için toplumsal cinsiyete duyarlı 
güvenlik ve koruma eğitimi geliştirilmesi ve verilmesini destekleyin.

Gerçek zamanlı olarak tehditlerle ilgili doğru bilginin yerel toplumlar, 
güvenlik aktörleri ve diğer ilgili paydaşlar arasında iletilebilmesi için 
kapsamlı mekanizmalar geliştirin.

Kadın barış inşacılarına danışmak ve onaylarını almak kaydıyla, 
güvenli ve faydalı görüldüğü takdirde kadın barış inşacılarını 
kamuoyu önünde takdir ederek yaptıkları çalışmalara dikkat çekin.

Medyayla stratejik ilişkiler kurarak bu ilişkileri kadın barış 
inşacılarının görünürlüğünü ve tanınırlığını artırmak için kullanın.

Gazetecilere toplumsal cinsiyete duyarlı ve çatışmaya duyarlı haber 
yapma konusunda eğitim verilmesini destekleyin.

Toplumda bilinirliğinin artmasından fayda görebilecek kadın barış 
inşacılarına ödül verin.
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Kadın barış inşacılarını, duruma göre riski artırmaktan kaçınıp dikkat 
çekmeyen yaklaşımlar kullanarak ya da kadın barış inşacılarını ve 
çalışmalarını yücelterek destekleyin.

Kadın barış inşacılarının, ailelerinin ve/veya kuruluşlarının güvenliğini ilgilendiren tehdit ve ihbarları görmezden 
gelmeyin, ihmal etmeyin veya bu tür tehditlere sebep olmayın.

Güvenlik olaylarını tespit edip raporlandıracak mekanizmalar yoksa, ortada herhangi bir güvenlik olayı olmadığını 
varsaymayın.

Olayları görmezden gelmeyin veya plansız müdahalede bulunmayın, soruşturmaları geciktirmeyin ve kadın barış 
inşacılarından ve halktan olaylarla ilgili bilgileri saklamayın.

Önce kadın barış inşacılarına danışmadan medya ve diğer paydaşlarla iletişime geçmeyin.

Kadın barış inşacılarının koruma protokollerini uygulamak için yeterli kapasite ve kaynaklara sahip olduğunu 
varsaymayın.

Mevcut çerçeveler kapsamında tanınan aktörlerden biri olmadıkları için kadın barış inşacılarının koruma ihtiyaçlarını 
görmezden gelmeyin.

NE YAPMAMALI
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3. Kadın barış inşacılarının barış süreçlerine neden ve nasıl dahil edilmesi gerektiğine dair daha fazla bilgi için, ICAN’in Ekim 2020 tarihli ve “Operational Guidance to 
Guarantee the Participation of Women Peacebuilders in Track One Peace Processes” (Kadın Barış İnşacılarının Birinci Kulvar Barış Süreçlerine Katılımının Sağlanmasına 
İlişkin Operasyonel Kılavuz) başlıklı dokümanını inceleyebilirsiniz.

NE YAPMALI

Barış süreçleri, görüşmeler ve 
diğer uluslararası etkinlikleri 
tasarlarken kadın barış 
inşacılarının karşı karşıya olduğu 
riskleri değerlendirerek azaltın.

Barış Masasında ve Uluslararası Alanlarda Kadın Barış İnşacılarının Güvenliği 3

Görüşmelerin nerede, kiminle ve nasıl yürütüleceğini belirlemek 
amacıyla kadın barış inşacılarına danışın (mekan seçimi, 
katılımcıların seçimi ve katılım rehberi gibi).

Tüm hedefleri, katılımcılarla ilgili gerekli bilgiler ve katılım 
rehberlerini kadın barış inşacılarıyla önceden paylaşın.

Ev sahibi ülkeyle mümkün olan en az kısıtlayıcı şartlar için 
müzakerelerde bulunmak suretiyle vize erişimini kolaylaştırın.

Kadın barış inşacılarına diğer konuşmacı, delegasyon ve 
katılımcılara sağlanan orantılı güvenlik düzenlemelerinin 
verilmesini sağlayın ve en azından:

Kadın barış inşacıları güvenlik riskinden ötürü katılamayacaksa, 
vekaleten katılmalarını veya sanal ortamda katılım sağlanmasını 
kolaylaştırın.

NASIL YAPMALI

Konuşmacı, delegasyon ve 
katılımcılar olarak kadın barış 
inşacılarıyla iletişime yönelik 
toplumsal cinsiyete duyarlı 
kılavuz geliştirin.

12.

13.

Katılımcı kadın barış inşacılarının güvenliği için fon 
sağlayacak bir bütçe ayırın.

Kadın barış inşacılarıyla birlikte etkinliklere özel risk 
değerlendirmeleri yaparak elde edilen bulguları güvenlik kural ve 
düzenlemelerinde kullanın.

Etkinlikler sırasında kimlerin hangi görevden sorumlu olacağını 
belirten net bir özen yükümlülüğü dokümanı oluşturun.

Gerektiğinde şifreli cihaz ve platformların kullanılması da dahil 
olmak üzere mevcut en iyi uygulamalarla bağdaşan güvenli iletişim 
imkanı sağlayın.

Güvenlik uzmanlarıyla koordinasyon sağlayarak gerektiğinde 
güvenli ulaşım imkanı sağlayın (zırhlı araç, özel araç hizmeti, 
gündüz seyahat programları gibi).

Gerektiğinde fiziksel olarak refakat sağlayın.
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Hem online hem offline 
mecralarda kadın barış 
inşacılarıyla saygılı bir şekilde 
iletişim kurulmasını ve kadın barış 
inşacılarına saygılı muamelede 
bulunulmasını sağlamak amacıyla 
toplantılar için angajman kuralları 
belirleyip uygulayın.

Toplantıyı düzenleyenler temel kuralları belirleyerek bunları 
önceden görüşmeli, tüm katılımcıların bu kuralları kabul ettiğini 
teyit etmelidir.

Toplantıyı düzenleyenler ve kolaylaştırıcılar bu kuralları tatbik 
edebilecek yetki ve sorumluluk mekanizmalarına sahip olmalıdır.

Riskleri ve zayıflıkları artıran 
ekonomik güvensizliğin giderilmesi 
için kadın barış inşacılarının 
katılımının yeterince fonlanmasını 
sağlayın.

Görüşmelerden sonra da kadın 
barış inşacılarına ve katılımlarına 
desteği sürdürün.

Katılımcılar, gündem ve güvenlik protokolleri hakkında tüm detayları vermeden kadın barış inşacılarını uluslararası 
alanlara davet etmeyin.

Kadın barış inşacılarının karşı karşıya olduğu risklerle ilgili varsayımlarda bulunmayın ve kendileri, aile üyeleri ya da 
kuruluşlarına dair korumayla ilgili kaygılarını ihmal etmeyin.

Hem yurtdışında hem de ülkelerine döndüklerinde güvenliklerini tehlikeye atabileceği için kadın barış inşacılarının 
iznini almadan kişisel iletişim bilgilerini paylaşmayın.

Fon bulma yükünü kadın barış kadın barış inşacılarına bırakmayın veya vize alabileceklerini varsaymayın.

Kadın barış inşacılarına bir takip planı vermeyi atlamayın.

NE YAPMAMALI

14.

15.

16.

Kadın barış inşacılarına güvenli katılım sağlayabilmeleri için uygun 
gördükleri şekilde kullanacakları esnek bir fon sağlayın.

Kadın barış inşacılarına katkıları ve uzmanlıkları karşılığında ödeme 
yapın.

Kadın barış inşacılarının güvenilirliklerini pekiştirmek için 
görüşmeler ve sonuçları hakkında kendi halklarına bilgi vermelerine 
destek olun.

Çıktı dokümanlarının ve anlaşmaların kopyalarını ana paydaşlara 
dağıtın.

Online veya offline protokol ihlallerini takip ederek önceden kabul 
edilmiş angajman kurallarına uyulmasını sağlayın.
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4. Esnek fonlama mekanizmalarıyla ilgili daha fazla bilgi için ICAN’in Kasım 2020’de yayınlanacak kadın barış inşacıların fonlanmasına ilişkin dokümanı ve operasyonel 
kılavuzuna göz atabilirsiniz.

Kadın barış inşacılarına 
gerektikçe fiziksel refakat, siyasi 
savunuculuk, finansal hibeler ve 
güvenlik düzenlemeleri şeklinde 
acil durum desteği sağlayın.

Kadın Barış İnşacılarına Acil Yer Değişikliği ve Desteğin Gerekli Olduğu Haller

Tehdit altındaki kadın barış inşacısıyla ortak bir güvenlik 
değerlendirmesi yaparak kendi spesifik ihtiyaçlarını tespit edin.

Anlık tehditlere karşı hemen müdahalede bulunabilmek için fon ayırın.

Aşağıdaki amaçlara ulaşılması için ilgili yetkili ve aktörlerle 
diplomatik diyalog kurun ve savunuculuk yapın:

Basın açıklamaları yaparak ve kadın barış inşacılarının mesajlarını 
kendileri ve ağlarıyla işbirliği halinde paylaşarak kadın barış inşacılarıyla 
dayanışma halinde olduğunuzu ve destek verdiğinizi gösterin.

Kadın insan hakları savunucuları 
için mevcut acil durum müdahale 
mekanizmalarını revize edip 
genişleterek kadın barış 
inşacılarına olan destekteki 
eksiklikleri giderin ve gerektiğinde 
yeni mekanizmalar oluşturun.

17.

18. Kadın barış inşacılarının çalışmalarının dikkat çekmeyen nitelikte ve 
gayrı resmi olduğunu göz önünde bulundurarak, bu mekanizmalara 
hak kazanma kriterlerini sağlayabilmelerini sağlayın.

Duruma özel müdahale geliştirebilmek için tehdit altındaki kadın 
barış inşacılarıyla birlikte güvenlik ve ihtiyaç değerlendirmesi yapın.

Acil durumlar ve yer değiştirme süreci boyunca yasal, siyasi, 
finansal, lojistik ve psikolojik yardım da dahil olmak üzere kapsamlı 
bir destek sağlayın.

Kadın barış inşacılarının aile fertlerini de güvenlik düzenlemeleri ve 
yer değiştirme seçeneklerine dahil edin. Dahil edilen aile fertleri 
kadın barış inşacıları tarafından bizzat belirlenmeli, dışarıdan 
yapılan bir yakın aile tanımına göre belirlenmemelidir.

Kadın barış inşacılarının uluslararası kuruluşlar, ağlar ve 
diasporalarla bağlantı kurmalarını sağlayarak geçiş sürecini 
tamamlayıp çalışmalarına devam edebilmelerini sağlayın.

Mevcut bütçeleri belirleyin ve/veya gerektikçe 
müdahaleleri desteklemekte kullanılacak dahili bir fon 
oluşturun. 

Tehdit altındaki kadın barış inşacılarına mali destek 
verebilmek için esnek fon sağlama mekanizmaları 
oluşturun.4

Kolluk ve güvenlik aktörlerinin harekete geçmesinin 
sağlanması ve

Tehdidin kaynağına ulaşılabiliyorsa ilgili tehdidin etkisiz 
hale getirilmesinin sağlanması.

NE YAPMALI NASIL YAPMALI



  | 11

5. Visa for Temporary Relocation of Human Rights Defenders: An EU Tool to Protect Human Rights Defenders at Immediate Risk or in Need of Respite, 2008, 6, http://
www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/droi20080123_hrd_001/DROI20080123_HRD_001EN.pdf.
6.  UCLG Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy, and Human Rights, “Madrid Launches Its New Program on the Protection of Human Rights Defend-
ers”, CISDP, 2018, http://www.uclg-cisdp.org/en/news/latest-news/madrid-launches-its-new-program-protection-human-rights-defenders.
7. Nick Eardley, “Hong Kong: UK Makes Citizenship Offer to Residents”, BBC News, July 1, 2020, http://www.bbc.com/news/uk-politics-53246899.

Yurda dönmesinin güvenli olup olmadığını ya da ne zaman güvenli 
olacağını belirlemek amacıyla irtibatta kalarak düzenli olarak 
ihtiyaç ve riskleri değerlendirin.

Kadın barış inşacılarının kendi 
ülkelerinde veya yurtdışında geçici 
olarak yer değiştirmeleri için 
sürdürülebilir seçenekleri artırın.

Mevcut ulusal ve uluslararası kadın barış inşacıları ağları bünyesinde 
meslektaşlar arasında acil durum müdahale ve yer değiştirme 
girişimlerinin geliştirilmesini destekleyin ve bu girişimlerin 
müdahalelerini desteklemek amacıyla düzenli yardım sağlayın.

Kadın barış inşacılarının sığınmacı olma seçeneğine başvurmasına 
gerek kalmadan geçici olarak yurtdışına yerleşebilmelerini 
sağlayacak politika ve prosedürler geliştirin:

Güvenlik olaylarını görmezden gelmeyin veya kadın barış inşacılarına yönelik tehditlerin kaynakları hakkında 
varsayımlarda bulunmayın.

Açıkça izinlerini almadan güvenlikle ilgili kaygılarını halkla paylaşmayın veya başkalarına danışmayın.

Kadın barış inşacılarına kısıtlayıcı vize ve benzeri hükümlerden dolayı işleri, aileleri ve güvenlikleri arasında bir seçim 
yapmaya zorlayacak güvenlik düzenlemeleri önermeyin.

Kadın barış inşacılarının ihtiyaçlarını yeterince karşılayamayan mevcut acil durum müdahale mekanizmalarına 
güvenerek hareket etmeyin.

Sürgün edilmelerinden dolayı kadın barış inşacılarını veya yaptıkları çalışmaları yurt dışından yürüttükleri gerekçesiyle 
gayrı meşru ilan ederek cezalandırmayın.

NE YAPMAMALI

19.

İnsani vize, öğrenci vizesi ve iş vizeleri gibi mevcut 
kategorileri genişleterek tehdit altındaki kadın barış 
inşacılarının farklı koşullarına uygun hale getirin.

İrlanda Kolaylaştırıcı Vize Prosedürü ,5 İspanya İnsan 
Hakları Savunucularının Korunması Programı6 ve Birleşik 
Krallık tarafından Hong Kong’un yeni güvenlik yasasına 
verilen yanıt7  gibi, bu tür vizeleri belirlemiş veya kabul 
etmiş devletlere danışın.

Vize ve sınır yetkililerinin kadın barış inşacılarını tanıyacak 
şekilde eğitim almasını ve kadın barış inşacılarının 
karşılaştıkları tehditleri öğrenmelerini sağlayın.



“Adımız ICAN (‘yapabilirim’), çünkü bu kurum tam olarak ne yapabileceğimle 
ilgili. Risk değil güven istiyor, güvene dayalı ilişkiler kurarak ve her şeyi olumlu ve 

proaktif bir çerçeveye oturtarak faaliyet gösteriyoruz.”

 - Emekli Büyükelçi Gina Abercrombie-Winstanley
Amerika Birleşik Devletleri


