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► Səhifə 3

.

Giriş

Q

abaqlayc tədbirlər qadnlara qarş zoraklğa son qoyulmasna yönələn
əlaqələndirilmiş və strateji cavab tədbirlərinin əsas elementidir. Bu təd
birlər adekvat və səmərəli xidmətlərin göstərilməsi, müdafiə və məhkəmə
təqibi tədbirləri ilə birgə həyata keçirilməlidir. Qabaqlayc tədbirlər məsələsi
Qadnlara qarş zoraklq və məişət zoraklğnn qarşsnn alnmas və ona qarş
mübarizə haqqnda Avropa Şuras Konvensiyasnn (bundan sonra “İstanbul
Konvensiyas” adlandrlacaq) kökündə duran qadnlara qarş zoraklq proble
minə hərtərəfli yanaşmann dörd əsas sütunundan biridir. Qabaqlayc tədbirlər
xüsusilə uzunmüddətli perspektivdə qadnlara qarş zoraklğa son qoymaq
baxmndan strateji əhəmiyyət daşyr, belə ki, onlar münasibətl ərdə və son
nəticədə davranşlarda köklü dəyişiklikləri təmin etmək məqsədini daşyr.
Gender əsasl zoraklqlar azaltmaq üçün edilən heç bir müdaxilə düşüncələrdə
dəyişiklik olmadan təsirli ola bilməz. İstanbul Konvensiyas bu uzunmüddətli
baxşdan bəhs edir və bütün qabaqlayc tədbirlər üçün ümumi bir prinsip
olaraq üzv dövlətlərdən tələb edir ki, neqativ gender stereotiplərinə əsaslanan
xurafat, adətləri və bütün təcrübələri aradan qaldrmaq üçün qadnlarn və
kişilərin sosial və mədəni davranş modellərindəki dəyişiklikləri təşviq etsinlər.
Bu sənədin məqsədi hərtərəfli qabaqlayc tədbirlərin qadnlara qarş
zoraklqlarn azaldlmasna necə yardmç ola biləcəyinin nəzəri əsaslarn prak
tik nümunələrlə birlikdə siyasətçilərə və praktik mütəxəssislərə göstərməkdir.
Sənəd gender stereotiplərinin qarşsn almağa, prosesə kişiləri və oğlanlar
cəlb etməyə, həssas durumda olan qruplarn tələbatlarn ödəməyə və qa
dnlarn səlahiyyətlərini genişləndirməyə yönələn, İstanbul Konvensiyasnn
12ci maddəsində nəzərdə tutulmuş səmərəli qabaqlayc tədbirləri həyata
keçirmək istəyən siyasətçilər və digər şəxslər üçün tövsiyələrlə yekunlaşr.
► Səhifə 5

12 ci maddənin tətbiq dairəsi

G

ender bərabərsizliyinin qadnlara qarş zoraklğn səbəbi və nəticəsi
olduğuna qəti əminliyə əsaslanan İstanbul Konvensiyasnda qabaqlayc
tədbirlərə həsr olunmuş bütöv bir fəsil vardr ki, orada daha çox gender
bərabərliyinə nail olmaq yolu ilə qadnlara qarş zoraklğn baş verməsini dayandr
mağa yönəlmiş tədbirlər nəzərdə tutulur. Bu o deməkdir ki, qadnlara qarş
zoraklğn gender xarakteri daşmas, qadnlarn və kişilərin səlahiyyətlərindəki
tarazszlqdan qaynaqlanmas etiraf edilir. Bu həm də qadnlara qarş zoraklğn
bir sra müxtəlif formalarnn, o cümədən fiziki zoraklq, cinsi və psixoloji zoraklq,
təqib, cinsi qsnama, qadn cinsiyyət orqanlarnda zədələyici əməliyyatn aparl
mas, məcburi nikah, məcburi abort və məcburi sterilizasiyann qarşsn almaq
üçün çalşmağn zəruriliyini bildirir. Bundan əlavə, İstanbul Konvensiyasnn işti
rakçs olan dövlətlər Konvensiyan məişət zoraklğnn bütün qurbanlarna şamil
etmək imkanna malikdirlər. Onlar öz seçimləri əsasnda uşaqlara və ya qocalara
qarş məişət zoraklğ ilə əlaqədar konkret faktorlar nəzərdən keçirə və bu cür
zoraklğn baş verməsinin qarşsn almaq üçün adekvat tədbirlər görə bilərlər.
12ci maddədə qadnlara qarş zoraklğn qarşsnn alnmas üzrə ümumi
öhdəlik yer alr, onun ardnca bu öhdəliyi konkretləşdirən 1316c maddələr
gəlir ki, həmin maddələrdə maarifləndirmə, təhsil, təlim və hüquqpozanlarn
müalicə proqramlar sahəsində müfəssəl profilaktik tədbirlərin görülməsinə
çağrş yer alr.
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Maddə 12–Ümumi öhdəliklər
1 Tərəflər qadnlarn aşağ təbəqə olmas fikrinə və ya qadn və kişilərin
stereotiplərə məruz qalmş rollarna əsaslanan düşüncəni, adətənənələri
və bütün digər təcrübələri aradan qaldrmaq məqsədilə qadn və kişilərin
sosial və mədəni davranş formalarnn dəyişməsini təşviq etmək üçün
zəruri addmlar atrlar.
2 Tərəflər hər hans fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən bu Konvensiyann
əhatə dairəsinə daxil olan bütün zoraklq formalarnn törədilməsinin
qarşsn almaq üçün zəruri qanunvericilik tədbirləri və digər tədbirlər
görürlər.
3 Bu fəslə uyğun olaraq hər hans tədbir görülərkən müəyyən səbəb
lərə görə müdafiəsiz qalmş şəxslərin xüsusi ehtiyaclar nəzərə alnmal
və qarşlanmal, habelə bütün zərərçəkmişlərin insan hüquqlar diqqət
mərkəzində saxlanmaldr.
4 Tərəflər cəmiyyətin bütün üzvlərini, xüsusilə də kişi və oğlanlar
bu Konvensiyann əhatə dairəsinə daxil olan bütün zoraklq forma
larnn törədilməsinin qarşsnn alnmasna fəal şəkildə töhfə verməyə
həvəsləndirmək üçün zəruri tədbirlər görürlər.
5 Tərəflər təmin edirlər ki, mədəniyyət, adət, din, ənənə və ya namus
məsələləri bu Konvensiyann əhatə dairəsinə daxil olan zoraklq
əməllərindən hər hans birinin törədilməsinə haqq qazandran hal hesab
edilməsin.
6 Tərəflər qadnlarn səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi məqsədilə
proqramlarn və fəaliyyətin təşviqi üçün zəruri tədbirlər görürlər.
12ci maddənin məqsədi qadnlara, onlarn cəmiyyətdəki rollarna və sta
tuslarna, cinsiyyətinə, eləcə də qadn fəallğna münasibətdə insanlarn
düşüncələrində, yanaşmalarnda və əqidələrində dəyişiklikləri təmin et
mək üçün fərdlərin ürəyinə və ağlna yol tapmaqdr. Son məqsəd hazrda
çox zaman xurafatn, gender stereotiplərinin və ya qərəzli gender adət və
ənənələrinin çox vaxt təsiri altnda olan kişilərin və qadnlarn, oğlanlarn və
qzlarn qadnlara qarş zoraklğn törədilməsinə şərait yaradan və ya bununla
barşan davranşlarn dəyişdirməkdir (12ci maddə, 1ci və 2ci bəndlər).
İstanbul Konvensiyasna dair İzahedici qeydlərdə bu addmn nəticələri daha
ətrafl izah edilir. Konkret olaraq, orada göstərilir ki, hər hans qabaqlayc
tədbir görüldükdə həssas durumda olan insanlarn konkret vəziyyəti və ehti
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yaclar nəzərə alnmaldr1 (12ci maddə, 3cü bənd). Bu o deməkdir ki, qadn
lara qarş zoraklğn bütün formalarnn uzun müddətdə qarşsnn alnmas
na yönələn strateji yanaşmalar hazrlanarkən əlillərin, narkotik aludəçilərinin,
fahişəliyə məcbur edilənlərin, milli və ya etnik azlqlarn nümayəndələrinin,
miqrantlarn, o cümlədən sənədsiz miqrant və qaçqnlarn, qey kişilərin, lez
biyan qadnlarn, biseksual və transgender şəxslərin, habelə HİVə yoluxmuş
şəxslərin, evsizlərin, uşaqlarn və qocalarn, hamilə qadnlarn, eyni zamanda
kənd yerlərində və ya ucqar bölgələrdə yaşayan şəxslərin zoraklqdan nə
qədər əziyyət çəkdiyi barədə məlumatllğn artrlmasnn yollar taplmal və
əhalinin əksəriyyəti arasnda mövcud olan stereotiplərə və xurafata etiraz et
məyin nə qədər vacib olduğu göstərilməlidir.
Gender rollarna, stereotiplərinə və qəbul edilmiş davranşlara münasibəti
dəyişməklə qadnlara qarş zoraklğn qarşsnn alnmas səylərinə kişilərin və
oğlanlarn cəlb edilməsinin potensial nəzərə alnaraq, 12ci maddənin 4cü
bəndində iştirakç dövlətlərdən tələb edilir ki, cəmiyyətin bütün üzvlərini,
xüsusən kişiləri və oğlanlar nümunəvi davranşla, dəyişikliklərin daşyclar
kimi çxş etməklə və ya sadəcə başqalarna nümunə göstərməklə qadnlara
qarş zoraklğn qarşsnn alnmasnda fəal iştirak etməyə təşviq etsinlər.
Konvensiyada bəyan edilən məqsədə, yəni qadnlara münasibətdə yanaşma
larn və əqidələrin dəyişdirilməsi məqsədinə uyğun olaraq, 12ci maddənin
5ci bəndi qadnlara qarş cinayətlərin hans niyyətlə edilməsindən asl ol
mayaraq cinayət saylmasn təmin edir. Mədəniyyət, adət, din, ənənə və ya
namus adlandrlan məfhum qadnlara qarş edilən hər hans zoraklğa haqq
qazandran hal sayla bilməz.
Gender bərabərsizliyinin qadnlara qarş zoraklğn səbəbi və nəticəsi ol
masndan irəli gələrək, 12ci maddənin 6c bəndi siyasi və iqtisadi sahələr
də daxil olmaqla bütün sahələrdə daha çox gender bərabərliyinə nail olmaq
sayəsində qadnlarn zoraklğa qarş müdafiəsizliyini azaltmaq məqsədilə
qadnlarn hüquq və səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinə yönələn konkret
fəaliyyətin və ya proqramlarn olmasn tələb edir.
1.

Bu sənədin bütün mətnində “həssas durumda olan qruplar” ifadəsi 12ci maddənin 3cü
bəndində nəzərdə tutulan “müəyyən səbəblərə görə müdafiəsiz qalmş şəxsləri” bildirmək
üçün istifadə edilir. Bu yğcamlq xatirinə edilmişdir və “həssas durumda olan qruplar” və
ya “həssas durumda olan şəxslər” termininin istifadəsi bu sənədin müəllifləri və ya Avropa
Şuras tərəfindən müəyyən qruplarn mahiyyət etibarilə “həssas durumda olan qruplar”
hesab edilməsi kimi yozulmamaldr. Həssas durumun mənbələrini dəyişən və zaman
keçdikcə başqa formaya keçən sosial, iqtisadi və mədəni proseslərdə və bərabərsizlikdə
axtarmaq lazmdr, belə ki, zaman keçdikcə həqiqətən müəyyən qruplar həssas duruma
“salnr”.
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Qad nlara qarş
zorak l ğ n qarş s n n
al nmas

Q

adnlara qarş gender əsasl zoraklq qadnlarn və qzlarn insan
hüquqlarn pozur və onlarn cəmiyyətin həyatnda tam işti
rak etmək imkanlarna mənfi təsir göstərir. Məsələn, bu zoraklq
məişət zoraklğ, cinsi zoraklq, məcburi nikah, qadn cinsiyyət orqan
larnda zədələyici əməliyyatn aparlmas formalarnda baş verə bilər.

Qad nlara qarş zorak l ğ n qarş s n n al nmas n n dərki
üçün nəzəri modellər
Gender bərabərsizliyindən və qeyribərabər səlahiyyət münasibətlərindən
qaynaqlanan qadnlara qarş gender əsasl zoraklq təkcə bir səbəbin deyil,
çoxsayl risk faktorlarnn və təsirlərin doğurduğu nəticədir. Risk faktorlar və
təsirlər arasndak qarşlql əlaqələri və onlarn hüquq pozuntularna necə
gətirib çxardğn göstərmək üçün bir neçə model mövcuddur. Məsələn,
“ekoloji model”2 risk faktorlarn meydana gəldikləri müxtəlif səviyyələrdə (ic
timai, institusional, icma və fərdi səviyyələrdə) sistemləşdirir. HagemannVayt
(2010) pis rəftarn törədilməsinə səbəb olan müxtəlif faktorlarn geniş şəkildə
araşdrlmasna əsaslanaraq müxtəlif risk faktorlarnn fərqli səviyyələrdə necə
kəsişdiyini və qadnlara qarş gender əsasl zoraklğn müxtəlif yollarla necə
meydana gəldiyini göstərmək üçün interaktiv model hazrlamşdr. Bu inte
raktiv model gender bərabərsizliyinə gətirib çxaran vasitələrin, yollarn və me
xanizmlərin aradan qaldrlmas strategiyas kimi müəyyən edilən qabaqlayc
tədbir strategiyalarnn hazrlanmas üçün faydal baza təşkil edir. Belə ki, bu
modeldə o şəraitlər önə çəkilir ki, onlar hüquq pozuntularnn törədilməsinə
imkan yaradr və bu səbəbdən qadnlara qarş zoraklğn qarşsn eﬀektiv

2.

Hayze L. (1998), “Qadnlara qarş zoraklq: inteqrasiya olunmuş ekoloji çərçivə”, “Qadnlara qarş
zoraklq”, 1998, cild. 4, 3, səh. 262.
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Mənbə: “Qadnlara qarş zoraklğa son” (EVAW) koalisiyas (2011), “Fərqli bir dünya mümkündür: Qadnlara və qzlara qarş zoraklğn qarşsn
almaq üçün uzunmüddətli və məqsədyönlü fəaliyyətə çağrş”, London: EVAW koalisiyas, səh. 1819, http://www.endviolenceagainstwomen.org.
uk/data/files/resources/19/a_diﬀerent_world_is_possible_report_email_version.pdf.

Qadn və qzlara qarş zoraklğa şərait yaradan faktorlar (mənbə:
HagemannVayt K. və başqalar (2010), Qadnlara qarş zoraklğn,
uşaqlara qarş zoraklğn və seksual oriyentasiya zəminində zoraklğn
törədilməsinə təsir göstərən faktorlar)

şəkildə almaq üçün onlar aradan qaldrmaq lazmdr.3 Bu model aradan qal
drlmal olan faktorlar, onlarn təsirinin harada özünü büruzə verməsindən
asl olaraq, dörd səviyyə üzrə müəyyən edir: cəmiyyət, təsisatlar, ailə/
həmyaşdlar və fərd.
Cəmiyyət səviyyəsində (makro səviyyədə) mövcud sosial strukturlar aradan
qaldrmaq üçün dövlət tərəfindən qabaqlayc müdaxilələrə ehtiyac var. Qa
dnlara qarş gender əsasl zoraklğn daimiləşməsinə şərait yaradan yanaşma
larda dəyişikliklər təşviq edilə bilər və edilməlidir, məsələn, “maskulinlik”
anlayşn nələrin təşkil etdiyi barədə pozitiv fikirlər təqdim etmək yolu ilə
və mediada qadnlara qarş zoraklğn təqdimat və qadnlarn seksual
laşdrlmş yöndə təsvir edilməsi məsələlərini tənzimləməklə bunu etmək olar.
Həmçinin qanunvericilik gücləndirilməli və səmərəli şəkildə icra edilməlidir
ki, bunda da məqsəd təkcə təqsirkarlar məsuliyyətə cəlb etmək deyil, həm
də qadnlara qarş ayrseçkiliyin aradan qaldrlmas və qadnlarn səlahiyyət
lərinin genişləndirilməsi yolu ilə qadnlar və kişilər arasnda səlahiyyət müna
sibətlərini balanslaşdrmaqdr.4
Bu yüksək səviyyəli müdaxilədən bir pillə aşağda, qadnlarn itaətkar
davranşlarna dair mövcud norma və dəyərləri dəyişdirmək üçün institusi
onal səviyyədə (mezo səviyyədə) tədbirlər görülməlidir. Siyasət hazrlanarkən
nəzərə alnmaldr ki, kişilərin qadnlar üzərində üstünlük “hüququna” malik
olduğu barədə uzun müddət hökm sürən əqidələr, bəzi icmalarda mövcud
olan “namus kodeksləri”, təhsildə və məşğulluqda gender əsasl “ayrseçkilik”
və qurumlarn qadnlara qarş gender əsasl zoraklğn bütün növlərinə mü
nasibətdə sanksiyalar tətbiq edə bilməməsi nəticəsində geniş yaylmş cə
zaszlq durumu aradan qaldrlmaldr.
Növbəti səviyyədə – ailə və (və ya) həmyaşdlar səviyyəsində (mikro səviyyə)
ailə və ya yaş qrupu strukturu kontekstində zoraklğa səbəb olan faktorlar yer
alr. Bu səviyyədə ümumi sosial normalar gözlənilən və ya cəmiyyət tərəfindən
bəyənilən praktikalara, yəni ailələrin daxilində və yaxud da, məsələn, yeniyet
mə həmyaşdlar arasnda mövcud olan tarixi və mədəni gender stereotiplərinə
çevrilir ki, bunlar da antisosial davranşlar və (və ya) fiziki və cinsi aqressivliyi
3.

HagemannVayt K. və başqalar (2010), Qadnlara qarş zoraklğn, uşaqlara qarş zoraklğn və
seksual oriyentasiya zəminində zoraklğn törədilməsinə təsir göstərən faktorlar – Çoxsəviyyəli
interaktiv model (gender əsasl zoraklq və uşaqlara qarş zoraklq haqqnda milli qanunveri
ciliyin standartlaşdrlmas üçün imkanlarn, fürsətlərin və tələbatlarn qiymətləndirilməsinin
əsaslandrlmas məqsədilə Avropa Komissiyas üçün aparlmş araşdrmann tərkib hissəsi ola
raq hazrlanmşdr), Avropa İttifaqnn Nəşrlər Bürosu, Lüksemburq; Kelli L. Və Lovett C. (2012),
Gender bərabərliyinə dair qabaqcl təcrübələrin mübadiləsi: Qadnlar və qzlar barəsində zoraklğa
qarş mübarizə üçün məlumatllğn artrlmas fəaliyyəti (müzakirə sənədi), Birləşmiş Krallq, Av
ropa Komissiyas (Ədliyyə), sayt: http://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/exchange_
of_good_practice_uk/uk_discussion_paper_uk_2012_en.pdf.

4.

Eyni mənbəyə bax.
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dəstəkləyir. Kişiləri və oğlanlar eﬀektiv şəkildə əhatə edən, məsələn, onlar
gənclər qruplar ilə işə, idman və ya digər icma əsasl fəaliyyətə cəlb edən
siyasət və praktika mövcud gender əsasl stereotipləri şübhə altna almaqla
sosial normalarn dəyişdirilməsinə və yaxud potensial və ya həssas durum
da olan qurbanlar hədəf alan praktika üçün “mükafatlarn” və ya “imkanlarn”
aradan qaldrlmasna şərait yarada bilər.
Fərdi (ontogenetik) səviyyə (və ya fərdi həyat tarixçəsi) fərdlərin zoraklğa
meylliliyinə şərait yaradan xüsusiyyətlərini əks etdirir və pis tərbiyənin və
həyatn erkən dövründə ailədə zoraklğn, məsələn, “kişi mənliyindən” doğan
təcavüzkarlğn və ya “pis rəftar stimullaşdran” amillərin (narkotik vasitələr,
alkoqol) təsirlərinə məruz qalma kimi faktorlar nəzərdə tutur ki, bunlar da qa
dnlara qarş zoraklğa şərait yaradr. Bu səviyyədə zoraklğn qarşsnn aln
mas tədbirləri hüquqpozanlar üçün tərbiyəvi və müalicəvi müdaxilələri, pis
rəftara və ya valideynləri tərəfindən məişət zoraklğna məruz qalan uşaqlarla
mütəxəssis işini, valideynlər üçün qabaqlayc maarifləndirmə proqramlarn
və zərərli maddələrin istifadəsini azaltmağa yönələn müdaxilələri özündə eh
tiva etməlidir. Bu səviyyədə gender əsasl zoraklğa məruz qalan qadnlara
ünvanl dəstək göstərmək vacibdir.

Avropa Şuras na üzv dövlətlərdə görülmüş qabaqlay c
tədbirlərin ümumi icmal
Üzv dövlətlərdə qadnlara qarş zoraklğn qarşsnn alnmas tədbirləri
əsasən məlumatllğn artrlmas, təhsil, təlim və icmadaxili müdaxilə proq
ramlar formasnda həyata keçirilir. Məişət zoraklğna qarş milli zoraklq
kampaniyalar geniş yaylmşdr və adətən dövlət qurumlar və qeyrihökumət
təşkilatlar (QHT) tərəfindən birgə həyata keçirilir ki, bu da dövlət dəstəyinin
gücünü qadnlara qarş gender əsasl zoraklq sahəsində mütəxəssis bilikləri
və təcrübələri ilə birləşdirməyə imkan verir. Kampaniya keçirmək metod
larnda son tendensiyalar miqrant qadnlar, qara dərili qruplar və etnik azlq
qruplar və məişət zoraklğna məruz qalan əlil qadnlar kimi xüsusilə həssas
durumda olan hədəf qruplarnn ehtiyaclarn qarşlamaq üçün xüsusi hazr
lanmş internet saytlarnn və məlumat materiallarnn istifadəsini əhatə edir.
Yalnz az sayda kampaniyalar lezbiyan, qey, biseksual və transgender (LGBT)
qruplarna qarş yanaşmalara etiraz etməyə yönəlmişdir.5 Qadnlara qarş cinsi
zoraklğa gəldikdə, az sayda üzv dövlət məlumatllğn artrlmas kampani
yalarn və ya peşə təhsili proqramlar həyata keçirmişdir. Üzv dövlətlər arasn
5.

Avropa Gender Bərabərliyi İnstitutu (EIGE) (2013), “Məişət zoraklğ sahəsində tədbirlər üçün
metodlar, alətlər və qabaqcl təcrübələr toplusu (Pekin Fəaliyyət Platformasnn D bölmə
si)” ilə bağl araşdrma – Məlumatllğn artrlmas; sayt: http://eige.europa.eu/sites/default/
files/EIGEDOMESTICVIOLENCEAWARENESSRAISING.pdf.
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da qurbanlarvə cinsi zoraklq məsələləri ilə məşğul olan mütəxəssislər üçün
ixtisaslaşmş xidmətlərin və materiallarn təqdim edilməsində əhəmiyyətli
fərqlər vardr.6 Bütün Avropa regionunda məlumatllğn artrlmas üzrə kam
paniyalar və digər fəaliyyət əsasən cinsi tərəfmüqabil tərəfindən törədilən
zoraklğa və ya məişət zoraklğna aid olub.
Əksər üzv dövlətlər uşaqlarn, müəllimlərin, gənclərin və icmalarn7 maarif
ləndirilməsi üçün proqramlar və fəaliyyət həyata keçirir və bütün müvafiq
qurumlar (məhkəmə, polis, praktik hüquqşünaslar, təhsil işçiləri, sosial və
səhiyyə xidməti mütəxəssisləri) arasnda təlim təşəbbüsləri həyata keçirirlər.
Bunlarn məqsədi mütəxəssislərin qadnlara qarş bütün zoraklq formalar
barədə məlumatllğn, problemə uyğun reaksiya vermək bacarqlarn artr
maqdan və (və ya) icma və ya qurum daxilində biliklərin ötürülməsini təşviq
etməyə yönələn kaskad formasnda təlimlərin keçirilməsindən ibarətdir.8

Dəlillər bazas
Ümumiyyətlə qabaqlayc tədbirlər barədə faktlarn qiymətləndirilməsinin
aparlmamas səbəbindən qabaqlayc tədbirlərə dair faktoloji bazann for
malaşmas ilkin mərhələlərdədir. Tədqiqatlar nöqteyinəzərindən, gender
bərabərliyinin təşviqinə və cinsi tərəfmüqabilin zoraklğnn qarşsnn aln
masna yönələn proqramlarn eﬀektivliyini real surətdə yalnz konkret təd
qiqat proqramlarnn, məsələn, nəzarət altnda aparlan təsadüfi snaqlarn və
ya kvazieksperimental proqramlarn istifadəsi vasitəsilə nümayiş etdirmək
olar. Mövcud dəlillərin əksəriyyəti, bir qayda olaraq, proqramlarn nəzəri
mülahizələr və ya bəlli risk faktorlar əsasnda müəyyən edilən eﬀektivlik po
tensialna əsaslanr, baxmayaraq ki, həmin mülahizələri və ya faktorlar təs
diqləyən dəlillər az olur və ya ümumiyyətlə olmur.9 Lakin dəlillərin olmamas
6.

7.
8.

9.

EIGE (2012), Aİdə qadnlara qarş cinsi zoraklqla bağl mövcud məlumat və resurslarn müəyyən
ləşdirilməsi və əks etdirilməsi üçün araşdrma, Avropa İttifaqnn Nəşrlər Bürosu, Lüksem
burq.
http://eige.europa.eu/content/domesticviolence.

Avropa Şuras (2014), “Avropa Şurasna üzv dövlətlərdə “Qadnlarn zoraklqdan müdafiə
si” haqqnda Rec(2002)5 sayl Tövsiyənin icrasnn monitorinqinin dördüncü mərhələsinin
nəticələrinə dair analitik araşdrma”, sayt: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/con
ventionviolence/Docs/Analytical%20Study%20ENG.pdf; EIGE (2013), “Məişət zoraklğ
sahəsində tədbirlər üçün metodlar, alətlər və qabaqcl təcrübələr toplusu (Pekin Fəaliyyət
Platformasnn D bölməsi)” ilə bağl araşdrma – Təlim; sayt: http://eige.europa.eu/sites/
default/files/EIGEGOODPRACTICESTRAININGDomesticViolence.pdf.
Daha ətrafl bir müzakirə üçün bax: Ümumdünya Səhiyyə Təşkilat / London Gigiyena və
Tropik Təbabət Məktəbi (2010), Qadnlara qarş cinsi tərəfmüqabilin zoraklğnn və cinsi
zoraklğn qarşsnn alnmas: tədbir görülməsi və sübut toplanmas, ÜST, Cenevrə, xüsusən
36 və 7075ci səhifələrə bax.
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tədqiqatlarn olmamasnn sübutu kimi qəbul edilməməlidir10 və proqramlar
hazrlayanlara tövsiyə olunur ki, proqramlar həyata keçirilmiş qabaqlayc təd
birlərin “ümidverici” hesab edilən nəticələrinə və onlardan çxarlan dərslərə
əsaslansn, yəni praktiki olaraq:


gender amilinə və insan hüquqlarna əsaslanan yanaşmada istifadə
edilsin;



lokal səviyyədə faktoloji baza təmin edilsin;



tədbirlər davaml olsun və təkrarlanmas mümkün olsun;



cəmiyyətin təcrid olunmuş təbəqələrinə şərait yaratsn;



icmann iştirak təmin edilsin;



tərəfdaşlq münasibətləri qurulsun.11

Bu sənəd İstanbul Konvensiyasnn tələblərinə uyğun olaraq qabaqlayc təd
birlərin planlaşdrlmas üçün praktik məsləhətlərin təqdim edilməsi məqsə
di ilə hazrlanb və qiymətləndirilmiş təcrübələrdən, eləcə də 12ci maddədə
nəzərdə tutulan öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün “ümidverici” hesab edilən
təcrübələrdən irəli gələn faktlara əsaslanr.

10. Hayze L. (2011), “Cinsi tərəfmüqabilin zoraklğnn qarşsn necə almaq olar? Faktlarn
icmal”, sayt: http://strive.lshtm.ac.uk/system/files/attachments/Heise%20Partner%20Vi
olence%20evidence%20overview_0.pdf.
11. Kelly L. və Lovett C. (2012), yuxardak mənbə (3cü mətnalt qeyd).
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12 ci maddədə nəzərdə
tutulan öhdəliklərin
yerinə yetirilməsi
Qadnlara qarş gender əsasl zoraklğn aradan qaldrlmas üçün sistem
xarakterli dəyişikliyə nail olmaqdan ötrü müxtəlif səviyyələrdə bir sra qabaqlayc
tədbirlər birgə tətbiq edilməlidir. Üzv dövlətlərdə gender stereotiplərinə əsasla
nan sosial normalarn şübhə altna alnmas yolu ilə və qadnlarn və qzlarn
səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi üçün zəruri saylan daha geniş miqyasl səylərə
kişilərin və oğlanlarn cəlb edilməsi vasitəsilə qadnlarla kişilərin bərabərliyi
sahəsində vəziyyətin yaxşlaşdrlmasna yönələn tədbirlər görülür. Aşağda
bunun necə edilməli olduğunu göstərən nümunələr verilir. Məqsəd bu sahədə
siyasəti hazrlayan və İstanbul Konvensiyasnn 12ci maddəsinin müddəalarn
yerinə yetirmək istəyən şəxslərə təlimatlar təklif etməkdir.
■

Gender stereotiplərinin şübhə alt na al nmas
“Stereotiplər yaratmaq insan təbiətinin bir hissəsidir. Bu elə bir üsuldur ki,
onun vasitəsilə biz qismən ətraf aləmin dərkini sadələşdirmək üçün fərdləri
çox zaman qeyrişüuri olaraq müəyyən növlərə və ya qruplara bölürük”.12 Ste
reotiplər həm deskriptiv (müəyyən bir qrupun bütün üzvlərini fərdi müxtəlif
liklərindən asl olmayaraq eyni xüsusiyyətlərə malik qrup kimi qəbul etmək),
həm də preskriptiv (“məqbul” saylan davranşn parametrlərini müəyyən
etmək) ola bilər. Gender stereotipləri qadnlar və kişilər haqqnda mifləri
“həqiqət” kimi təsbit edərək daimiləşdirir. Məsələn, bir çox cəmiyyətlərdə və
mədəniyyətlərdə hesab edilir ki, qadnlar kişilərdən daha “emosional” və daha
az rasionaldr və bunun nəticəsi olaraq onlara daha az etibar etmək və daha
az etimad göstərmək olar. Belə anlayşlar çox zaman qadnlar barəsində tarixi
və müasir ayrseçkilik (patriarxal) münasibətlərini və qavrayşlarn əks etdirir.
Bu cür yanaşmalar çox vaxt mədəni, dini və ənənəvi dəyərlərdən qaynaqlanr.
12. Kuk R. və Kuzak S. (2010), Gender stereotipləri: transmilli hüquqi perspektivlər, Pensilvaniya
Universitetinin nəşriyyat, Filadelfiya, səh. 1.
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Stereotiplər istər ümumən, istərsə də konkret hallarda qadnlar alçaltmaq və
tabe etmək üçün vasitə olaraq istifadə edildikdə problemlər yaradr.
Qadnlarn və kişilərin sosial və mədəni amillərə əsaslanan münasibət və
davranşlarn dəyişməyə yönələn səylərin əsasn gender stereotiplərini ef
fektiv şəkildə şübhə altna alan tədbirlər təşkil etməlidir. Buna müxtəlif səviy
yələrdə bir sra tədbirlər vasitəsilə şərait yaratmaq olar ki, bunlarn da sras
na ayrseçkilik əleyhinə yönələn qanunvericiliyin qəbulu, qabaqlayc tədbir
strategiyalarnn hazrlanmas, ictimaiyyətin məlumatllğnn artrlmas kam
paniyalar, media təşkilatlar ilə əməkdaşlq, təhsil sektorunun prosesə cəlb
edilməsi, eləcə də neqativ gender stereotiplərinin və onlarn doğurduğu zərər
li praktikann xüsusilə dərin kök saldğ əhali qruplar üçün icma səviyyəsində
proqramlarn hazrlanmas daxildir. Bunun praktikada necə edilə biləcəyi
aşağda izah edilir, daha sonra qabaqcl təcrübələrin seçmə nümunələri verilir.

Qanunvericilik və siyasətdə islahat
Qanunvericilikdə, siyasətdə və praktikada gender stereotiplərinin istər şüur
lu, istərsə də qeyrişüuri istifadəsi qadnlara qarş ayrseçkiliyi gücləndirə və
daimiləşdirə bilər.13 Bu səbəbdən, gender bərabərliyinə nail olmağa və qadn
lara qarş zoraklğn qarşsn almağa yönələn sosial normalarn və dəyərlərin
möhkələndirilməsində siyasət tədbirlərinin rolunu müəyyənləşdirmək vacib
dir. Qanunvericilik və siyasət prosesləri gender stereotiplərindən və ayrseçki
lik xarakterli ifadə və anlayşlardan azad olmaldr. Qadnlara qarş zoraklğn
qarşsnn alnmasna yönələn səylərin strateji və əhatəli şəkildə hazrlan
masn və həyata keçirilməsini təmin edən siyasət hazrlanmaldr.
Qadnlar barəsində zoraklğa qarş mübarizədə hərtərəfli və gender amilinə
əsaslanan hüquqi yanaşmann nümunəsi dövlət və özəl sektoru əhatə edən
çoxsayl profilaktik tədbirləri özündə birləşdirən “Gender zoraklğna qarş
kompleks müdafiə tədbirləri haqqnda” İspaniya aktdr. Gender zoraklğna
qarş mübarizə sahəsində beynəlxalq miqyasda qabaqcl təcrübələr nümunə
si kimi tannan İspaniyann hüquq sistemi məişət zoraklğna, cinsi qsnamaya
və cinsi zoraklğa qarş mübarizədə dünyada ən qabaqcl sistemlərdən biri
saylr.

13. Eyni mənbə.
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İspaniya
■ Gender zoraklğna qarş kompleks müdafiə tədbirləri haqqnda 1/2004
nömrəli akt

Müdaxilə: Qanunvericilik bazasnn məqsədi məişət zoraklğnn qarşsn
almaq, təqsirkarlar cəzalandrmaq və belə hallarn kökünü kəsmək, eləcə
də vətəndaşlğndan və hüquqi vəziyyətindən asl olmayaraq İspaniyada
bu cür zoraklğa məruz qalan bütün qadnlarn hüquqlarn təmin etməkdir.
Qanunda gender əsasl yanaşmadan istifadə edilir ki, bunda da məqsəd qa
dnlar və kişiləri həqiqi bərabərliyə yaxnlaşdrmaq üçün qadnlarla kişilərin
sosiallaşmasnn ənənəvi, fərqli üsulunun mövcudluğunun etiraf edilməsini
və onunla mübarizə aparlmasn təmin etməkdir. Qanunda müəyyən edil
miş tədbirlər arasnda məlumatllğn artrlmas və formal təhsil sahəsində
müdaxilələr¸ habelə qadnlarn kişilərlə bərabərliyinə və ləyaqətinə hörmə
tin möhkəmləndirilməsi səyləri yer alr. Məqsəd qadnlarn mədəni ənənələrə
görə subordinasiyasn və dəyərsizləşdirilməsini aradan qaldrmaqla qadn
lara qarş zoraklğa şərait yaradan ənənəvi yanaşmalarda dəyişiklikləri təşviq
etməkdir.
Nəticələr: Qiymətləndirmələr göstərir ki, qanunun tətbiq edilməsi cinayət
ədliyyəsi sisteminə inamn artmas ilə yanaş, qadnlara qarş gender əsasl
zoraklq barədə ictimaiyyətin daha çox məlumatl olmasna və bu hallara
tənqidi yanaşmasna gətirib çxarmşdr. Mütəxəssislərə təhsil verilməsi və
məqsədyönlü təlim keçilməsi, iş yerində zoraklqdan zərər çəkənlərə sosial
rifah yardmnn göstərilməsi və hüquqlarnn genişləndirilməsi – bütün bun
lar bu problem barədə cəmiyyətin məlumatllğnn artmasna, zoraklğa
əsaslanan münasibətləri kəsə bilmələri üçün qadnlarn səlahiyyətlərinin
genişləndirilməsinə, zoraklq barəsində qurbann yaxn adamlar da daxil
olmaqla üçüncü şəxslərin məlumat verməsi hallarnn artmasna və gender
əsasl zoraklğn fərdi və ya özəl bir məsələ kimi deyil, ümumi və sosial prob
lem kimi başa düşülməsinə şərait yaratmşdr.
Ç xar lm ş dərslər: Dövlətlər yeni hüquqi tədbirlərin sürətli və hərtərəfli
şəkildə həyata keçirilməsi üçün institusional potensialn mövcudluğunu təmin
etməlidirlər. Daha geniş təsirin təmin edilməsi üçün yeni qanunlar cəmiyyət
də mövcud olan, qadnlara qarş zoraklğa bəraət qazandran yanaşmalarn
xüsusi olaraq dəyişdirilməsinə yönələn təhsil, təlim və məlumatllğn artrl
mas kimi tədbirlərlə eyni vaxtda tətbiq edilməlidir. Onlarn uğurlu icras
müvafiq qurumlarn (o cümlədən cinayət ədliyyəsi orqanlarnn, həmkarlar
ittifaqlarnn, səhiyyə və təhsil qurumlarnn və mütəxəssis yardm xidmətləri
nin) yeni müddəalar necə qəbul və təbliğ etməsindən asl olacaqdr. Həmçinin
mümkün ziddiyyətləri və əks təsirləri aradan qaldrmaq üçün diqqətli olmaq
lazmdr (Bodelon, 2012).
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Bu yanaşma zorak l ğ n qarş s n n al nmas işinə necə yaray r: Bu İspani
ya qanunundak müddəalar bir sra səviyyələrdə gender əsasl zoraklğn
törədilməsi yollarn kəsməyə xidmət edir. Qanun gender əsasl zoraklq
qurbanlarnn hüquqlarn təmin etmək və genişləndirmək üçün əhəmiyyətli
sayda cinayəthüquqi və mülkihüquqi normalar nəzərdə tutur. O, cinayətin
ağrlğn əks etdirir, belə ki, hüquqpozann emosional münasibətlərdə olduğu
qadn tərəfmüqabilinə qarş zoraklğ məhkəmə işlərində təqsiri ağrlaşdran
hal kimi qəbul edilir.14 İnstitusional səviyyədə bütün müvafiq qurumlarn
mütəxəssisləri üçün təhsil və təlimin təşkili onlarn gender əsasl zoraklğ
intim münasibətlərin olmadğ analoji cinayətlərdən daha ağr əməl kimi
qəbul etmələrinə kömək edir və sanksiyalar tətbiq etmək bacarqlarn artrr
ki, bununla da hüquqi tədbir və ya siyasətlərin mövcudluğuna baxmayaraq
belə hallarda baş verə biləcək hər hans ayrseçkilik və hərəkətsizlik aradan
qalxmş olur.
Qabaqlayc tədbirlər təcrid olunmuş halda deyil, qadnlar barəsində zoraklğa
qarş yönələn daha geniş, hərtərəfli tədbirlərin tərkib hissəsi qismində həyata
keçirildikdə daha yaxş nəticələr verir. “BMTQadnlar” strukturunun “Qadn
lar barəsində zoraklğa qarş milli fəaliyyət6 planlarna dair rəhbər vəsaiti”ndə
(2012)15 tövsiyə olunur ki, qabaqlayc tədbirlər qadnlar barəsində zoraklğa
qarş milli fəaliyyət planlarna daxil edilsin. İstanbul Konvensiyasnda üzv
dövlətlərə “kompleks siyasət” qəbul etmələri barədə çağrş edilir və qeyd edi
lir ki, bu, “zoraklğn bütün formalarnn qarşsn almaq və onunla mübarizə
aparmaq üçün bütün müvafiq tədbirləri özündə əks etdirən dövlət miqya
snda səmərəli, hərtərəfli və əlaqələndirilmiş siyasət” olmaldr. Konvensiya bu
siyasətlərin milli fəaliyyət plan və ya strategiyas kimi bir və ya bir neçə siyasət
sənədində təsbit ediləcəyinə qərar verməyi tərəflərin öhdəsinə buraxr.
“Qadnlarn zoraklqdan müdafiəsi haqqnda” Avropa Şurasnn Rec(2002)5
sayl tövsiyəsinin icrasna dair son məlumatlar göstərir ki, qadnlar barəsində
zoraklğa qarş hərtərəfli milli siyasətin hazrlanmas üçün milli fəaliyyət
plannn və ya milli strategiyann seçilməsində müəyyən bir tendensiya
mövcuddur. Sorğu anketinə cavab verən Avropa Şurasnn 46 üzv dövləti ara
snda 21inin ümumi bir milli fəaliyyət plannda və ya milli strategiyada əks
olunmuş hərtərəfli siyasəti vardr. Bir sra digər üzv dövlətlərdə isə bu siyasət
hər birinin müxtəlif hədəfləri olan bir neçə milli fəaliyyət plannda və ya milli
strategiyada öz əksini tapmşdr.16 Belə görünür ki, milli siyasətlərin əhatəli
14. Albarrasin D. (2005), Gender əsasl zoraklğa dair yeni qanunun iş yerlərinə təsiri var, sayt:
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/01/feature/es0501105f.htm.
15. http://www.unwomen.org/ru/digitallibrary/publications/2012/7/handbookfornatio
nalactionplansonviolenceagainstwomen.
16. Avropa Şuras (2014), yuxardak mənbə, səh. 11. (8ci mətnalt qeyd).
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liyi genişlənmişdir. Bu o deməkdir ki, Avropa Şurasna üzv dövlətlərdə milli
siyasətin hədəfə aldğ qadnlara qarş zoraklq formalarnn say artmşdr.
Baxmayaraq ki, bu, üzv dövlətlərdə daha çox kompleks siyasətlərə meyllilik
tendensiyasnn olduğunu göstərən hal sayla bilər, qabaqlayc tədbirlərin bu
cür kompleks siyasətlərə nə dərəcədə daxil edildiyini təqdim edilən məlumat
lar əsasnda qiymətləndirmək mümkün deyil.
Qadnlara qarş zoraklğn və məişət zoraklğnn qarşsnn alnmasnn hə
qiqətən bu sahədəki milli siyasətin ayrlmaz hissəsini təşkil etməsini təmin et
mək vacibdir. Bundan əlavə, qadnlara qarş zoraklğn və məişət zoraklğnn
qarşsnn alnmasna yönələn siyasət tədbirləri birbiri ilə qarşlql əlaqədə
olan cəmiyyət, təsisatlar, ailə, həmyaşdlar və fərdlər səviyyəsində müna
sibətləri və praktikan dəyişdirmək işini yerinə yetirməlidir. Onlar həmçinin
məlumatllğn artrlmas, təhsil, kampaniyalara kişilərin və oğlanlarn, medi
ann, özəl sektorun cəlb olunmas və qadnlarn səlahiyyətlərinin genişləndi
rilməsi sahələrində də işləri təmin etməlidir. Məsələn, Qadnlar barəsində
zoraklğa, namus naminə zoraklğa və qsnamağa və eyni cinsli fərdlərin
münasibətlərində zoraklğa qarş mübarizə üzrə İsveçin Fəaliyyət Plan (2007
2010) dövlət qurumlar, bələdiyyələr və QHTlər də daxil olmaqla bütün
müvafiq tərəflərin iştirak ilə kompleks tədbirləri özündə ehtiva etmiş və
qabaqlayc tədbirlərin daha çox önə çəkildiyi alt konkret tədbirlər sahəsini
əhatə etmişdir. Digər tərəfdən, hərtərəfli strategiyalarn səmərəliliyinin təmin
edilməsi çətin vəzifə ola bilər. 2012ci ilin aprelində İsveç hökuməti qadnlarn
yaxn münasibətlərdə olduğu şəxslər tərəfindən zoraklğa məruz qalmasnn
qarşsnn alnmasnda və belə hallarla mübarizədə iştirak edən müvafiq
qurumlar, bələdiyyələri, dairə şuralarn və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarn
bir araya gətirmək və dəstəkləmək üçün məişət zoraklğ üzrə koordinator
təyin etmişdir.17

Kampaniyalar
İctimaiyyətin məlumatllğnn artrlmasna yönələn kampaniyalar qadnlara
qarş zoraklğn qarşsnn alnmasnda mərkəzi yer tutan və uzun müddətdən
bəri istifadə edilən vasitədir və o, qadnlara qarş gender əsasl zoraklğ daimi
ləşdirən stereotiplərin şübhə altna alnmasnda təsirli tədbir ola və zoraklğa
aparan yollar kəsmək üçün müxtəlif səviyyələrdə istifadə edilə bilər.
17. Sandell K. (2013), Kişilərin qadnlara qarş zoraklğ ilə mübarizə sahəsində İsveçin təd
birləri, səh. 4. “Gender bərabərliyi sahəsində qabaqcl təcrübələrin mübadiləsi: Qadnlar
barəsində zoraklğa qarş mübarizə tədbirləri” mövzusunda keçirilmiş konfransda təqdim
edilmiş şərhlərə dair sənəd, Madrid, 1617 aprel 2013cü il, sayt: http://ec.europa.eu/jus
tice/genderequality/files/exchange_of_good_practice_es/se_comments_paper_en.pdf.
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Cəmiyyət səviyyəsində bu kampaniyalar cəmiyyətə belə bir güclü ismarcn
çatdrlmasnda səmərəli üsul ola bilər ki, qadnlara qaş gender əsasl istənilən
zoraklq formas insan hüquqlarnn pozuntusudur və belə hallara, o cüm
lədən çox zaman mədəniyyət, din və “namus” anlayşlar ilə əsaslandrlan
zərərli təcrübələrə, məsələn, qadn cinsiyyət orqanlarnda zədələyici əməliy
yatn aparlmasna və ya məcburi nikahlara tolerantlqla yanaşlmamaldr.
İnstitusional səviyyədə bu kampaniyalar qabaqlayc tədbirlər üçün istər döv
lət sektoru, istərsə də özəl sektorun səfərbər olmasnda istifadə edilə bilər.
Məsələn, bu kampaniyalara işəgötürənlərin birlikləri və ya həmkarlar itti
faqlar cəlb edilə bilər.
İcma səviyyəsində bu kampaniyalar qadnlara qarş gender əsasl zoraklğ
sağlamlq və insan hüquqlar problemi kimi təqdim etməli və onun aradan
qaldrlmasnn faydalarn cəmiyyətə nümayiş etdirməlidir. Kampaniyalar
cəmiyyət üzvlərinin qadnlara qarş zoraklğn qarşsn almaq üçün birlikdə
necə çalşa biləcəyinə dair praktik həll yollar təklif etməlidir. Məsələn, icma
lar analar, baclar, həyat yoldaşlar və ya qzlar üçün daha güvənli ailə mühiti
hazrlamağa təşviq etmək belə yollardan biri ola bilər.
Fərdi səviyyədə kampaniyalar qadnlara təhlükəsizlik məsələləri barədə is
marclarn çatdrlmas, qurbanlara hüquqlar və mövcud qanunlar barədə,
eləcə də qurbanlar və hüquqpozanlar üçün mövcud xidmətlər haqqnda
məlumat verilməsi üçün istifadə edilə bilər. Ənənəvi olaraq, bir çox zorlama
və cinsi zoraklq aktlarnn qarşsnn alnmas təşəbbüslərinin ünvanlandğ
qadnlara xüsusi olaraq “təhlükəsiz durumda olmaq” üçün nə etməli olduqlar
barədə məsləhətlər verilir. Amma qadnlara necə “davranmal olduqlarn” izah
edən bu cür kampaniyalar adətən zorlama və cinsi zoraklq aktlarnn cəmiy
yətin qaçlmaz xüsusiyyəti olduğunu göstərir və məsuliyyəti hüquqpozann
üzərinə qoymaq əvəzinə qadnlarn hərəkətlərinə yönəldir ki, bu da faktiki
olaraq problemli yanaşmalar şübhə altna almaqdansa möhkəmləndirə bilər.
Buna görə də, kampaniyalarda diqqət qadnlarn “riskli” davranşlarna deyil,
təcavüzkar kişilərin davranşlarna yönəldilməli və həmçinin cinsi zoraklğa
kişi seksuallğnn normativ aspekti kimi bəraət qazandran mədəni inanclara
yönəldilməlidir.
Kampaniyalar həm də münasibətlərdə zoraklğn, pis rəftarn və nəzarəte
dici davranşn qəbuledilən olmas barədə kişilərin baxşlarna etiraz etməyə
yönəlməlidir. Mənfi davranşn müsbət alternativlərini təbliğ və təşviq etmək
üçün tarixən ictimai səhiyyə kampaniyalarnda istifadə olunan sosial marke
tinq yanaşmas hədəf auditoriyann davranşlarn başa düşməyə və həmin
auditoriyan kampaniyann hazrlanmas prosesinə cəlb etməyə yönəlir. Bu
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yanaşma qadnlara qarş gender əsasl zoraklğ məqbul sayan neqativ mü
nasibət və davranşlarn dəyişdirilməsi üçün uyğunlaşdrlmşdr. Məsələn,
cinslərin roluna dair stereotipləri şübhə altna almağa və bu cür davranşa
ənənəvi kişilik mövqeyindən bəraət qazandran baxşlara etiraz etməyə
yönələn kampaniyalar buna misal ola bilər.18 Zorlamaya və məişət zoraklğ
na qarş mübarizə üçün aparlan və sosial marketinq yanaşmasndan istifadə
edən kampaniyalar təcavüzkar davranş və münasibətlərlə bağl faktiki və
düşünülən normalar arasnda uyğunsuzluğu kişilərin dərk etməsinə kömək
edə bilər. 2010cu ildə Birləşmiş Krallq hökuməti tərəfindən “Bu, zoraklqdr”
kampaniyas19 başladld ki, bunda da məqsəd internetdə, kinoteatrlarda və
milli televiziya kanallarnda yaymlanan bir sra qsametrajl filmlər vasitəsilə
yeniyetmələri zoraklğn, pis rəftarn və nəzarətedici davranşn qəbuledilən
olduğu barədə düşüncələrini yenidən nəzərdən keçirməyə təşviq etmək
idi. Kişi cinsinə mənsub gənclərin kampaniyaya reaksiyasn araşdrarkən
müəyyən edildi ki, onlar belə hallar cinsiyyətçilik hesab edirlər, onlarn az qis
mi isə cinsiyyətçiliyin daha geniş mənada kişi cinsinə mənsub gənclərə qarş
ayrseçkiliyin təzahürü olduğunu düşünürlər. Beləliklə, bu kampaniyadan
çxarlan dərslər belə düşünməyə əsas verir ki, kampaniyann ismarcnn
mənasnn həmin ismarcn “ünvanlandğ” şəxslər tərəfindən necə və harada
qəbul edilə və ya yenidən ifadə oluna biləcəyinə diqqət yetirilməlidir ki, müm
kün “bumeranq eﬀektindən”, “yəni ismarcn nəzərdə tutulandan əks nəticə
verməsindən qaçmaq mümkün olsun”.20
Qabaqlayc tədbirlərin səmərəli olmas üçün kampaniyalar sadəcə məlumat
llğn artrlmas ilə məhdudlaşmamaldr. Mifləri dağtmaq, debatlar stimul
laşdrmaq və qurbanlarn təqsirləndirilməsi ənənəsinə və digər hallara cə
miyyətin münasibətini dəyişmək məqsədilə cəmiyyətdəki konkret qruplara
konkret profilaktik ismarclarn çatdrlmasna diqqət yetirilməlidir.
Kampaniyalar aparlarkən qadnlara qarş gender əsasl zoraklğn İstanbul
Konvensiyasnn 3cü maddəsində müəyyən edilmiş dəqiq və dolğun anlayş
rəhbər tutulmal, faktlara əsaslanmal və konkret qruplara konkret qabaqlayc
tədbirlər barədə ismarclar ünvanlanmaldr. Onlar gənclərə (yaxn münasibət
çərçivəsində zoraklq), gənc qadnlara (müəyyən situasiyalarda təhlükəsizliklə
bağl məsləhət vermə təşəbbüsləri), qurbanlara (onlarn hüquqlar və mövcud
xidmətlərlə əlaqədar), hüquqpozanlara (davranşlarn dəyişmək üçün yardm
18. Stenli N. və başqalar (2009), Kişi söhbəti: Məişət zoraklğna dair Halln sosial marketinq
təşəbbüsü çərçivəsində məlumatlar əldə etmək üçün araşdrma, Mərkəzi Lankaşir Universi
teti, Sosial İşlər Məktəbi.
19. http://thisisabuse.direct.gov.uk.
20. Qadd D. və başqalar (2014), “Bu, zoraklqdr, ... yoxsa yox?” “Məişət zoraklğn törədənlərin
məişət zoraklğna qarş reklama reaksiyas”, “Crime, Media, Culture” jurnal, 10, Aprel 2014
cü il, səh.322.
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təklif etmək) və ya bütövlükdə cəmiyyətə (məlumatllğ artrmaq və konkret
zoraklq formalarna yanaşmalara etiraz etmək üçün) və yaxud özəl sektora
ünvanlana bilər.
Kampaniya fəaliyyətinin səmərəli olmas üçün kampaniyann ismarclarn
hazrlayarkən hədəf auditoriyann davranşlarn anlamağa çalşmaq lazmdr.
Buna görə də, kampaniyann hazrlanmasnda, həyata keçirilməsində və qiy
mətləndirilməsində hədəf auditoriyann nümayəndələri iştirak etməlidir.21

Xorvatiya
Susmaq qzl deyil – Milli media və maarifləndirmə kampaniyas (yanvar
2007avqust 2008)22
■

Müdaxilə: Təhsil, Məsləhət və Tədqiqat Mərkəzi (CESI) və Açq Media Qrupu
(AMQ) tərəfindən həyata keçirilmiş kampaniyann məqsədi gender stereotip
ləri və gender əsasl zoraklğn səbəbləri barədə məlumatllğ artrmaq və
gənclərin münasibət və davranşlarnda gender bərabərliyi dəyərlərini təbliğ
etmək idi. Nəzərdə tutulan fəaliyyətə bunlar daxil idi: faktlara əsaslanan
media kampaniyasnn keçirilməsi, gənclərlə daha səmərəli işləməkdən
ötrü müəllimlər üçün təhsil və təlimin təşkili; gənclərlə kreativ seminarlarn
keçirilməsi və dövlət siyasətini dəyişməyə yönələn ictimai təşviqat. Faktlara
əsaslanan media kampaniyas çərçivəsində fəaliyyət məişət zoraklğ, yaxn
münasibət çərçivəsində zorlama və insan alveri mövzularnda dörd kiçik
telesüjetdən ibarət idi və dördüncü telesüjetdə bunlarn hər üçünün eyni
kökə malik olduğu və gender əsasl olduğu nümayiş etdirilirdi. Telesüjetlər
“Xorvatiya Televiziyas”nda (ictimai televiziya kanal) və “RTL Xorvatiya”
kanalnda (milli kommersiya televiziyas) yaymland və hər iki kanalda bu
telesüjetlər üçün pulsuz efir vaxt ayrld.
Nəticələr: Kampaniyann əyaniliyinin təmin edilməsi daha geniş ictimaiyyət
arasnda gender əsasl zoraklq haqqnda və onun qarşsnn alnmasnn
vacibliyi barədə məlumatllğn artmasna və bu problemin dərkinə kömək
etdi.
21. Qadnlara qarş zoraklq kampaniyalarn necə hazrlamaq barədə daha ətrafl məlumat üçün
dərci gözlənilən bu mənbəyə bax: Avropa Şuras (2014), Qadnlara qarş zoraklq barədə
məlumatllğn artrlmas: İstanbul Konvensiyasnn 13cü maddəsi (Qadnlara qarş zoraklq
və məişət zoraklğnn qarşsnn alnmas və ona qarş mübarizə haqqnda Avropa Şuras
Konvensiyasna dair sənədlər toplusunun tərkib hissəsi), Avropa Şuras, Strasburq.
22. Kampaniya barəsində ingilis dilində məlumatlar Avropa Gender Bərabərliyi İnstitutunun
saytndan əldə etmək olar: http://eige.europa.eu/content/nationalcampaigntopre
ventgenderbasedviolence%E2%80%93%E2%80%9Csilenceisnotgold%E2%80%9D
%E2%80%9C%C5%A1utnjanijezlato.
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Müəllimlər üçün təlim keçilməsi, eləcə də gənclərin fəal və açq iştirak
kampaniyann geniş təsirini və nəticələrinin uzunmüddətli olmasn
təmin etdi. Gender əsasl zoraklğn qarşsnn alnmas ilə bağl müsbət
dəyişikliklər geniş ictimaiyyətin və mediann marağnn artmasnda öz əksini
tapd. Təhsil fəaliyyəti vasitəsilə gender əsasl zoraklğn müxtəlif növləri
və formalar tannd və müəllimlər onlarn qarşsnn alnmas və gender
bərabərliyinə nail olunmas istiqamətində şagirdlərlə daha yaxş iş aparmaq
imkan əldə etdilər. Məlumatllğn artrlmas layihələrində iştirak şagirdlərin
problemə münasibətlərinə müsbət təsir göstərdi. Belə ki, onlar stereotipləri
və gender əsasl zoraklğ daha aydn dərk etdilər və zoraklğa əsaslanan
münasibətlərdən imtina etmək imkan qazandlar.
Məhdudiyyətlər: Xorvatiyada gender bərabərliyi standartlarnn institu
sionallaşdrlmasnda və qadnlara qarş zoraklğn qarşsnn alnmasnda
irəliləyişlərə baxmayaraq, çoxsayl problemlər ondan irəli gəlir ki, qanunve
ricilik bazasnda uyğunsuzluqlar var və qanunvericiliyin icras ləng gedir.
Ç xar lm ş dərslər: Kampaniyalarn uğuruna səbəb olan amillər aşağdaklar
idi: gender əsasl zoraklğn müxtəlif növləri arasnda məişət zoraklğnn
aydn, məqsədəuyğun və dolğun anlayşndan istifadə edilməsi; CESI ilə
müvafiq dövlət qurumlar arasnda əməkdaşlq; gəncləri kampaniyaya cəlb
etmək üçün istifadə olunan fərqli və kreativ vasitələr; müxtəlif hədəf qruplarn
əhatə edən güclü kommunikasiya strategiyas; və məlumatllğn artrlmas
kampaniyasnn (milli televiziya vasitəsilə) geniş əhatəliliyi və əyaniliyi.
Bu yanaşma zorak l ğ n qarş s n n al nmas işinə necə yaray r: Cəmiyyət
səviyyəsində bu media kampaniyas ictimaiyyət və siyasətçilər arasnda gender
əsasl zoraklq barədə məlumatllğ və problemə marağ artrd. İnstitusional
səviyyədə kampaniya təhsil mütəxəssislərinə ünvanlanmşd ki, bunda da
məqsəd gender əsasl zoraklğ məqbul sayan və ya ona haqq qazandran
sosial normalara qarş mübarizə üzrə bilik və bacarqlar gücləndirməklə bu
sahədə imkanlar genişləndirmək idi.
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Media təşkilatlar ilə əməkdaşl q
Bu gün media cəmiyyətə böyük təsir göstərə bilər və bu səbəbdən cəmiyyət
dəki sosial norma və dəyərlərin formalaşdrlmasnda və dağdlmasnda ol
duqca mühüm rol oynayr.23 Bir sra üsullar var ki, onlarn vasitəsilə media daha
çox gender bərabərliyini təşviq edə və qadnlara qarş gender əsasl zoraklq
barədə məlumatllğ artra bilər, məsələn:


gənclərə qadn və qzlarn mediada mənfi yöndə təqdim edilməsi hallarn
müəyyənləşdirməyi öyrətməyə və bununla da onlarn media məsələlərində
daha savadl olmalarna və media materiallarnn məzmununa tənqidi
yanaşmalarna nail olmağa yönələn təşəbbüslər;



media mütəxəssislərini gender bərabərliyi və qadnlara qarş gender
əsasl zoraklqla əlaqədar mövzularda maarifləndirməklə gender
problemlərinin daha məsuliyyətli və məlumatl şəkildə işqlandrlmasna
yönələn proqramlar, məsələn, Birləşmiş Krallqda həyata keçirilən “Sfr
tolerantlq: ehtiyatl olun” proqram,24 yaxud Türkiyədə “Hürriyet” media
təşkilat tərəfindən həyata keçirilən işlər;25



pozitiv gender rollar formalaşdrmağa və nəticədə qadnlara qarş
zoraklğn qarşsn almağa kömək etmək məqsədilə median qadnlarn
ləyaqətinə hörmətin artrlmas üçün rəhbər prinsiplər hazrlamağa və
özünütənzimləmə standartlar müəyyən etməyə təşviq edən təşəbbüslər;26



qadnlarn mediada peşə fəaliyyəti həyata keçirməsini təşviq etməyə
yönələn təşəbbüslər, habelə qadnlarn media texnologiyalar sahəsində
savadllğn artrmağa və informasiya və materiallarn hazrlanmas, əldə
edilməsi və idarə olunmas sahəsində bacarqlarn gücləndirməyə yönələn
proqramlar;27
 sosial mediadak stereotiplərə etiraz edən “Take Back the Tech”28 və ya
“Everyday Sexism” (“Gündəlik cinsiyyətçilik”)29 kimi təşəbbüslər.

23. “Sfr tolerantlq” kampaniyas (2010), Qsa məlumat: erkən qabaqlayc tədbirlər, sayt: http://
www.zerotolerance.org.uk.
24. http://www.zerotolerance.org.uk/sites/all/files/files/HWC_V5(1).pdf.
25. http://hktest.hurriyet.com.tr/ENGKurumsal/Content.aspx?kutuid=190&pageid=38.
26. http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm. İstanbul Konvensiyasnn iştirakçs
olan dövlətlərin üzərinə rəhbər prinsiplər hazrlamaq və özünütənzimləmə standartlar
müəyyən etmək öhdəliyi qoyan müddəalar Konvensiyann 17ci maddəsində yer alr.
27. Avropa Şuras (2013), Media və qadnlarn imici, Avropa Şurasnn Gender bərabərliyi üzrə
milli koordinatorlar şəbəkəsinin 1ci konfransnn hesabat, Amsterdam, 45 iyul 2013cü il,
səh. 23, sayt: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/women_me
dia/index_en.asp.
28. https://www.takebackthetech.net.
29. http://everydaysexism.com.
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Üzv dövlətlər arasnda daha çox gender bərabərliyinə nail olmağa yönələn
daha geniş əhatəli məqsədə çatmaq üçün media ilə əməkdaşlq səylərini
artrmaqdan ötrü Avropa Şuras 2013cü ildə “Gender bərabərliyi və media
haqqnda” CM/Rec(2013)1 sayl tövsiyə qəbul etdi. Bu tövsiyədə bir sra siya
sət tədbirləri təklif olunur ki, həyata keçiriləcəyi təqdirdə onlar media tərəfin
dən yeni çoxaspektli media mühitində mediann fəaliyyətinin və institusional
təşkilinin təməl prinsipi kimi gender bərabərliyinin təşviq edilməsinə şərait
yaradlmasna kömək edə bilər. Qadnlar barəsində zoraklğn qarşsnn aln
mas ilə media arasnda mühüm əlaqə olduğunu etiraf edən İstanbul Kon
vensiyas iştirakç dövlətlərdən tələb edir ki, median, eləcə də informasiya
texnologiyalar sektorunu və ümumən özəl sektoru qadnlara qarş zoraklğn
qarşsnn alnmasnda və onlarn ləyaqətinə hörmətin artrlmasnda daha
fəal rol oynamağa təşviq etsinlər (17ci maddə).
2013cü ildə Avropa Şurasnn “Media və qadnlarn imici” mövzusunda kon
fransnda hökumətlərə, media sektoruna və beynəlxalq təşkilatlara media
və kommunikasiya sahəsində qadnlarn hazrk vəziyyətini yaxşlaşdrmağa
yönələn bir sra praktik tövsiyələr verildi. Konfransn hesabatnda qeyd edilir
ki, “mediann qadnlara münasibəti və qadn stereotiplərini yaymas qadnlara
qarş zoraklqla əlaqəlidir”, amma ümumilikdə media sahəsində qadnlarn
vəziyyəti yaxşlaşmşdr.30 Verilən tövsiyələr məsələləri diqqətlə işqlandr
maqla, müvafiq proqramlar hazrlamaqla və pis rəftar barədə hadisələri
işqlandrarkən uyğun ifadələrdən və terminologiyadan istifadə etməklə ste
reotiplərin yaylmasna qarş mübarizə aparmağa aiddir. Onlar dəyişikliyə nail
olunmas üçün dövlət orqanlarnn, media şirkətlərinin və beynəlxalq təşkilat
larn səylərinin uzlaşdrlmasnn zəruriliyini xatrladan mühüm vasitə rolunu
oynayr.31
Ayrayr jurnalistlər üçün öyrədici vəsaitlər onlarn seçdikləri hadisənin, di
lin və təsvirlərin gender stereotiplərini necə gücləndirə biləcəyi və özləri də
istəmədən bunun qadnlara qarş zoraklğ necə daimiləşdirə biləcəyi barədə
məlumatllğnn artmasna kömək edə bilər. Bir neçə nümunə vardr ki, səla
hiyyətlərindən gender stereotiplərinə qarş mübarizə aparmaq üçün istifadə
etmək istəyən xəbər hazrlayanlarn “gözünün açlmasna” xidmət edir.32 Bun
30. Avropa Şuras (2013), Media və qadnlarn imici, yuxardak mənbə (27ci mətnalt qeyd).
31. Konfransn tövsiyələrini konfransn hesabatnda tapmaq olar: Avropa Şuras (2013), yuxa
rdak mənbə (27ci mətnalt qeyd).
32. Misal üçün bax: Avropa Şuras (2013), Qadnlar və jurnalistlər birinci srada: Media işçiləri
nin demokratiyan praktikada reallaşdrmaq vəzifəsi, jurnalistikada keyfiyyət və gender ste
reotiplərinə son qoymaq, Strasburq: Avropa Şuras; “Dart” jurnalistika və travmalar mərkəzi,
Məişət zoraklğna və cinsi zoraklğa dair tövsiyələr və vasitələr, http://dartcenter.org/to
pics.
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dan əlavə, mediada cinsiyyətçiliyə qarş necə mübarizə aparla biləcəyini
göstərmək və milli səviyyədə müəyyən məsələlərə aydnlq gətirmək üçün
Avropa Şuras “Milli səviyyədə gender bərabərliyi və media sahəsində əsas
problemlər və qabaqcl təcrübələr barədə üzv dövlətlər tərəfindən təqdim
edilən materiallar toplusu” tərtib etmişdir.33

Təhsil sektoru ilə iş
Gənclərin erkən yaşlarndan sistematik şəkildə maarifləndirilməsi qadnlara
qarş gender əsasl zoraklğ qəbul edən və normallaşdran münasibətlər
formalaşdrmağa davam edən sərt kişilik anlayşlarn və neqativ gender ste
reotiplərini şübhə altna almaqla, eləcə də bərabərliyə və hörmətə əsaslanan
münasibətləri təşviq etməklə qadnlara qarş gender əsasl zoraklğn qar
şsn ala bilər. Rəsmi təhsil sahəsində bütün uşaqlar və gənclər üçün erkən
yaşlarndan tədris proqramlarna qadn və qzlarn hüquqlar haqqnda
məlumat verən və mənfi stereotiplərin və münasibətlərin formalaşmasnn
qarşsn ala biləcək müsbət qadn (və kişi) obrazlarn təşviq edən hərtərəfli
mövzular daxil edilməlidir ki, bu da qadnlarn mənfi stereotiplərinin və onlara
qarş mənfi münasibətin formalaşmasna və gender əsasl zoraklğn qəbul
edilməsinə şərait yaradan hallarn qarşsn ala bilər. Dəlillər göstərir ki, erkən
yaşlarnda maarifləndirmə yolu ilə həyata keçirilən profilaktik tədbirlər konk
ret yaş qruplarna ünvanlandqda, şagird yönümlü olduqda, interaktiv qayda
da aparldqda və əyani vasitələrdən (məsələn, dram səhnəciklərindən və ya
rollu oyunlardan) istifadə edildikdə xüsusilə səmərəli olur. Bu, 14cü maddədə
İstanbul Konvensiyasnn iştirakçs olan dövlətlər üçün öhdəlik kimi müəyyən
edilmişdir.
Yeniyetmə yaşlarnda olan gənclər üçün təhsil proqramlar hazrlanarkən,
xüsusən aşağdak nümunədə göstərildiyi kimi, yaxn münasibətlər qurmağn
sağlam yollarna diqqət yetirilməlidir.

33. “Milli səviyyədə gender bərabərliyi və media sahəsində əsas problemlər və qabaqcl
təcrübələr barədə üzv dövlətlər tərəfindən təqdim edilən materiallar toplusu”, Avropa
Şuras (2014), sayt: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/02_GenderEqual
ityProgramme/GEC/GEC_5/Documents/GEC(2014)8rev_Compilation_Media_bil.pdf.
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Avropa
“Youth4Youth” proqram: Həmyaşdlarn maarifləndirilməsi yolu ilə
gender əsasl zoraklğn qarşsnn alnmasnda gənclərin imkanlarnn
genişləndirilməsi34
■

Müdaxilə: Avropa Komissiyasnn Dafne III (Daphne III) Proqram tərə
findən maliyyələşdirilən və Aralq Dənizi Ölkələri Gender Araşdrmalar
İnstitutu (MIGS) tərəfindən koordinasiya olunan bir neçə layihə gənclərin öz
identiklikləri ilə bağl və öz münasibətləri çərçivəsində nə düşündükləri və
necə hərəkət etdikləri barədə çoxlu informasiya əldə etməyə imkan yaratd.
Bununla da qadnlar barəsində gender əsasl zoraklğa qarş mübarizə
üçün baza formalaşd. Bu işin nəticələrindən biri istər formal, istərsə də
qeyriformal təhsil şəraitində (1418 yaş aras) gənclər üçün məlumatllğn
artrlmas, təlim keçilməsi və həmyaşdlarn maarifləndirilməsi proqram
olan “Youth4Youth” (“Gənclər gənclər üçün”) proqramdr. Onun məqsədi
gəncləri özlərinə birbaşa təsir edən məsələləri araşdrmaq və gender əsasl
zoraklq və onun əsas səbəbləri barədə biliklərini artrmaq üçün güvənli bir
məkanla təmin etməkdir. Proqramn hədəfi gənclərə dəyişikliklərin daşycs
olmaq imkan yaratmaqdr.
Nəticələr: Kipr, Yunanstan, İtaliya, Litva və İspaniyadan olan 2300dən çox
gənc gender stereotiplərinə və zoraklğna müxtəlif ölkələrdən olan gənc
lərin münasibətlərindəki tendensiyalar müəyyənləşdirmək məqsədi daşyan
araşdrmada iştirak etdi. Bu araşdrmann nəticələri əsasnda “Youth4Youth”
proqram çərçivəsində maarifləndirmə və təlim sessiyalar hazrland və beş
iştirakç ölkədən 350 gənc bu sessiyalarda iştirak etdi. Onlardan iki yüzü
həmyaşdlarnn təlimçisi olmağa könüllü razlq verdi və sonra müvafiq
məktəblərdə 1000dən çox həmyaşdna uğurla təlim keçdi. Həmyaşdlarn
maarif ləndirilməsi proqramnn icras məqsədilə müəllimlər və gənc təlimçilər
üçün ətrafl rəhbər vəsait hazrland.
Ç xar lm ş dərslər: Gender stereotiplərinə qarş mübarizədə “ümumməktəb” və
ya “ümumtəşkilat” yanaşmas tətbiq olunarsa, həmyaşdlarn maarifləndirilməsi
daha uzunmüddətli təsirə malik ola bilər. Proqramn fasilitatorlar iştirakçlarn
açqlayacağ informasiyalarla işləməyə tam hazr olmaldrlar. Sessiyalar
aşağdak hallarda daha səmərəli olur: qruplar kiçikdirsə; qarşlql anlayşn
yaranmas üçün sessiyalar kişi və qadn fasilitator tərəfindən aparlrsa
(xüsusən qarşq cinsli qruplarda); maraq və həvəsi qoruyub saxlamaq üçün
sessiyalar mütəmadi qaydada, məsələn, hər həftə keçirilirsə.
34. http://www.youth4youth.org.
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Bu yanaşma zorak l ğ n qarş s n n al nmas işinə necə yaray r: Cəmiyyət
səviyyəsində həmyaşdlarn maarifləndirilməsi proqram gənclərin gender
normalar barədə anlayşlarn tənqidi yöndə qiymətləndirmələrinə kömək
edir və qadnlara qarş gender əsasl zoraklğa haqq qazandran neqativ
gender stereotiplərinə və münasibətlərinə etiraz etmələrinə imkan yaradr.
İnstitusional səviyyədə bu proqram məktəblərin və digər təhsil müəssisələrinin
bərabərlik və hörmət mədəniyyətini inkişaf etdirmələrinə kömək edir, eləcə
də təhsil mütəxəssislərinin təhsil mühitində ayrseçkilik və gender əsasl
zoraklq hallarna qarş mübarizə aparmalarn təmin edir. Həmyaşdlarn
iştirakçlğna əsaslanan bu yanaşma qarşlql etimad möhkəmləndirməklə
yeniyetmələrin öz həmyaşdlarna müsbət təsirindən daha səmərəli istifadə
edilməsinə gətirib çxarr və gənclərin həyatnda mövcud problemlərin
aktuallaşdrlmasna imkan verir. Fərdi səviyyədə bu yanaşma yeniyetmənin və
ya təhsil mütəxəssisinin dəyişikliklərin daşycs olmasna imkan yarada bilər.

Həssas durumda olan qruplar n əhatə olunmas
Həssas durum dəstək üçün müraciət etmək və dəstək əldə etmək yolunda
maneələr yaradr və etiraf etmək lazmdr ki, fərdlər çoxlu sayda və birbiri ilə
üstüstə düşən həssas durumlarda ola bilərlər ki, bunlar da nəzərə alnmaldr.
Həssas durumlarda olan şəxslərin ehtiyaclarnn ödənilməsi həm onlarn belə
şəxslər kimi tannmasn, həm də maarifləndirmə tədbirlərinin onlar da əhatə
etməsini təmin etməlidir.
Bu cür tannma həssas durumda olan qruplara, məsələn, etnik azlq, miqrant
və LGBT qruplarndan olan qadnlara gender əsasl zoraklğn necə təsir etdiyi
barədə məlumatllğn və anlayşn artrlmasna yönələn tədbirləri, məsələn,
tədqiqatlar aparlmasn tələb edir. Faktlar göstərir ki, üzv ölkələr arasnda bu
qruplara mənsub qadnlara qarş gender əsasl zoraklğn miqyas, xarakteri
və təsirləri barədə məlumatlar bazasnda hələ də boşluqlar var. Bu səbəbdən,
qadnlara qarş gender əsasl zoraklq haqqnda və xüsusən onun cəmiyyətdə
həssas durumda olan qruplara necə təsir etdiyi barədə daha düzgün, etibarl
və təsnif olunmuş məlumatlarn əldə edilməsinə yönələn tədbirlərə ehtiyac
var ki, bunda da məqsəd bu qadnlarn ehtiyaclarnn daha eﬀektiv şəkildə
qarşlanmas üçün qanunvericiliyin, siyasətin və praktik tədbirlərin faktlar
əsasnda hazrlanmasndan ibarətdir.
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Qad nlara qarş zorak l qla əlaqədar sorğu
2014cü ilin martnda Avropa İttifaqnn Əsas Hüquqlar üzrə Agentliyi qadnlara
qarş zoraklqla bağl apardğ sorğunun nəticələrini təqdim etdi.35 Bu, Aİyə
üzv olan 28 dövlətdə qadnlara qarş zoraklğn miqyasnn və xarakterinin
qeydə alndğ ilk sorğudur. Sorğunun nəticələri təsadüfi qaydada seçilmiş
42000 qadnla şəxsən aparlmş müsahibələrə əsaslanr. Onlar indiki və
keçmiş cinsi tərəfmüqabilləri və digər hüquqpozanlar tərəfindən müxtəlif
növ fiziki, cinsi və psixoloji zoraklqlara məruz qalmş qadnlarn təcrübələri
barədə mötəbər və müqayisə edilə bilən məlumatlarn əldə edilməsini
təmin etmişdir. Sorğu həmçinin təqib və cinsi qsnama hallarn (kibertəqib
və kiberqsnama da daxil olmaqla) yaşamş qadnlarn təcrübələrini əhatə
etmişdir. Yetkin yaşl qadnlara uşaqlqda yaşadqlar zoraklq təcrübələri
barədə də suallar verilmişdir. Bu sorğu:
 qadnlar barəsində zoraklğa qarş mübarizə məqsədilə siyasətin və
digər tədbirlərin hazrlanmas üçün siyasətçilər, praktik mütəxəssislər
və qeyrihökumət təşkilatlar kimi əsas maraql tərəflərə lazm olan
mühüm faktlar təqdim edir;


ilk dəfə olaraq, qadnlarn fiziki, cinsi və psixoloji zoraklq və təqib
təcrübələrinin miqyas və xarakteri ilə əlaqədar Aİ miqyasnda müqayisə
edilə bilən məlumatlar, o cümlədən qadnlarn yaşadğ bu təcrübələr
barədə məlumat veribvermədikləri və məlumat verdikdə hans reaksiya
ilə qarşlaşdqlar barədə informasiyalar təmin edir;



qadnlara qarş zoraklq hallarnn monitorinqi və belə hallara qarş
cavab tədbirləri üçün istifadə ediləcək indikatorlarn hazrlanmas
məqsədilə məlumatlarn toplanmasna kömək edir.

Fiziki və cinsi zoraklğa gəldikdə, sorğu nəticəsində müəyyən edildi ki:
 sorğu çərçivəsində müsahibələrin aparlmasna qədərki 12 ay ərzində
Aİdə 13 milyon qadn, yəni 1874 yaş arasndak qadnlarn təxminən
7%i fiziki zoraklğa məruz qalmşdr;


sorğu çərçivəsində müsahibələrin aparlmasna qədərki 12 ay ərzində
Aİdə 3,7 milyon qadn, yəni 1874 yaş arasndak qadnlarn təxminən
2%i cinsi zoraklğa məruz qalmşdr.

Sorğunun tam nəticələri Aİnin Əsas Hüquqlar üzrə Agentliyinin xüsusi
internet saytnda verilmişdir: http://fra.europa.eu/DVS/DVT/vaw.php.

35. http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vawsurveymainresults.
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Həmçinin qadnlara qarş gender əsasl zoraklğn qarşsnn alnmasna
yönələn müdaxilə tədbirlərinin planlaşdrlmas, hazrlanmas və həyata
keçirilməsinin bütün mərhələlərində həssas durumda olan qruplarn iştirakn
təmin etmək üçün səylər göstərilməsi tələb olunur.
Cəmiyyət səviyyəsində və institusional səviyyədə görülən bütün qabaqlayc
tədbirlərdə həssas durumda olan qruplarn ehtiyaclarna diqqət yetirilməsini
təmin etmək üçün “hamn əhatə edən” yanaşma zəruridir. Gender əsasl
zoraklğa məruz qalan qadn qruplar arasnda daha əlverişsiz vəziyyətdə olan
və cəmiyyətdən təcrid olunmuş qruplardan bəzilərinin yaşadqlar ölkədə so
sial təminat, səhiyyə və cinayət ədliyyəsi xidmətləri kimi mövcud xidmətlərdən
istifadə edə bilmələrini və onlarn hüquq bərabərliyinə hörmət edilməsini
təmin etmək üçün müvafiq qanunvericilik və siyasət gücləndirilməlidir. Eyni
zamanda, həssas durumda olan bu cür qruplarn xüsusi ehtiyaclarn ödəyə
biləcək məqsədyönlü mütəxəssis xidmətlərinin də təmin edilməsi zəruridir.
Məsələn, qadn cinsiyyət orqanlarnda zədələyici əməliyyatn aparlmas və
ya məcburi nikah kimi zərərli təcrübələrin qarşsnn alnmas barədə mövcud
olan məhdud sayda dəlillər belə düşünməyə əsas verir ki, bu təcrübələri
tətbiq edən icmalarn iştirak ilə icma səviyyəli yanaşmann tətbiqi ən təsirli
qabaqlayc tədbir ola bilər. Xüsusilə qadn cinsiyyət orqanlarnda zədələyi
ci əməliyyatn aparlmasna olan yanaşmalar aşağdaklar əhatə etməlidir:
sağlamlq riskləri barədə məlumatllğn artrlmas; tibb mütəxəssislərinin
dəyişikliklərin daşyc qüvvəsi kimi hazrlanmas; alternativ rituallarn tət
biqi; icmann iştirakna əsaslanan yanaşmann tətbiqi; hüquqi tədbirlər; ha
belə ictimai bəyanatlar, məsələn, fətvalar (hərçənd ki, dinə əsaslanan ictimai
bəyanatlarn təsirlərini araşdrmaq üçün əlavə təqdiqata ehtiyac var).36
Gender əsasl zoraklğn qarşsnn alnmasna yönələn məqsədyönlü və
mədəni nöqteyinəzərdən münasib strategiyalarn perspektivli olmas öz
təsdiqini tapmşdr (aşağda “zəncirvar yanaşma” nümunəsinə bax). Bəzi
icmalarda qadn cinsiyyət orqanlarnda zədələyici əməliyyatn aparlmas,
məcburi nikah və “namus zəminində” zoraklq kimi zərərli təcrübələri məqbul
hesab edən və beləliklə qadnlar öz icmalarnda əlverişsiz vəziyyətə salan
davranşlar, qərəzli yanaşmalar, gender rollar və stereotipləri ilə mübarizə
aparmaq İstanbul Konvensiyasnn qabaqlayc tədbirlər barədə tələblərinin
36. Yohansen E. və başqalar (2013), “Nələr işə yarayr və nələr yaramr: Qadn cinsiyyət orqan
larnda zədələyici əməliyyat aparlmasndan imtina üçün populyar yanaşmalarn müzakirə
si”, “Mamalq və Ginekologiya” beynəlxalq jurnal (Obstetrics and Gynecology International),
cild 2013 (2013cü il), sayt: http://www.hindawi.com/journals/ogi/2013/348248/. İstanbul
Konvensiyasnda qadn cinsiyyət orqanlarnda zədələyici əməliyyat aparlmas proble
mindən necə bəhs edildiyi barədə əlavə məlumat üçün bax: Avropa Şuras və Beynəl
xalq Amnistiya Təşkilat (Amnesty International) (2014), “Qadnlara qarş zoraklq və məişət
zoraklğnn qarşsnn alnmas və ona qarş mübarizə haqqnda Avropa Şurasnn Konven
siyas” qadn cinsiyyət orqanlarnda zədələyici əməliyyat aparlmasna son qoyulmas üçün
vasitə kimi, Avropa Şuras, Strasburq.
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ayrlmaz hissəsidir. Qadn cinsiyyət orqanlarnda zədələyici əməliyyatn aparl
masn dayandrmağa yönələn mövcud proqramlardan əldə edilən faktlar
göstərir ki, mədəni ənənələrdən qaynaqlanan davranşlar müəyyən vaxt ər
zində və düzgün strategiya sayəsində dəyişmək olar və gender məsələsi ilə
bağl normalar və inanclar dəyişdirməyə yönələn proqramlarn eﬀektivliyi bu
istiqamətdə işin ümidverici olduğunu göstərir.
Müdaxilə tədbirləri konkret yerli şəraitə uyğunlaşdrlmal, icma liderləri
və icma daxilindəki aparc qurumlarla sx əməkdaşlq şəraitində həyata
keçirilməlidir. İcmann səfərbər edilməsi və potensialnn artrlmas yolu ilə
qadnlara qarş zoraklğn qarşsnn alnmas tədbirləri zoraklğa qarş yerli
səviyyədə “sfr tolerantlq” mədəniyyətinin formalaşmasna yönəlməli, eləcə
də icmalar qabaqlayc tədbirlərə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir.
Niderland Avropa Şurasna üzv olan azsayl dövlətlərdən biridir ki, xüsu
si olaraq qadn cinsiyyət orqanlarnda zədələyici əməliyyatn aparlmas ilə
bağl qabaqlayc işləri həyata keçirir və bu istiqamətdə icmann imkanlarnn
genişləndirilməsinə əsaslanan koordinasiyal yanaşmadan istifadə edir.

Niderland
■

Zəncirvar yanaşma (Ketenaanpak) (2006c ildən bugünədək)37

Müdaxilə: Niderland Səhiyyə, Sosial Təminat və İdman Nazirliyi tərəfindən
(Niderlanddak Somali Assosiasiyalar Federasiyas (GGD), Bələdiyyə Səhiyyə
Xidmətləri (FSAN) və Qlobal Sağlamlq Məsləhətçiləri Təşkilat “Faros”
(Pharos) ilə əməkdaşlq şəraitində) tətbiq edilən zəncirvari yanaşmada
bütün əsas tərəflər (gənclər üçün səhiyyə xidmətləri, polis, məktəblər, tibb
mütəxəssisləri, mamalar, yeni analara qulluq müəssisələri, ümumi tibb
praktikas mütəxəssisləri, ginekoloqlar, pediatrlar, uşaqlarn qorunmas
xidmətləri və miqrant təşkilatlar) fəaliyyəti koordinasiya və inteqrasiya
olunmuş qaydada birlikdə işləyirlər. Bu, protokollarn hazrlanmas və tətbiqi,
risk qrupuna aid icmalara təhkim olunmuş mütəxəssislər və əsas şəxslər
üçün təlim keçilməsi vasitəsilə təmin edilir. Bu yanaşma 2011ci ildə milli
səviyyədə uyğunlaşdrlmş və tətbiq edilmiş, onun tətbiqi bələdiyyələr
səviyyəsində davam etdirilmişdir. Məqsəd bu prosesə cəlb olunan bütün
qurumlarn müştərək məsuliyyətini nəzərdə tutan səmərəli qurumlararas
işin təşkilidir ki, bu da qadnlara qarş zoraklğn bu mürəkkəb formasna
qarş adekvat profilaktika, müdafiə və məhkəmə təqibi tədbirlərinin təmin
edilməsində həlledici rol oynayr.
37. Müdaxilə tədbirləri barədə ingilis dilində məlumatlar Avropa Gender Bərabərliyi İnstitu
tunun internet saytndan əldə etmək olar: http://eige.europa.eu/content/thechainap
proachketenaanpakthenetherlands.
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Nəticələr: Niderlandda qadn cinsiyyət orqanlarnda zədələyici əməliyyatn
aparlmas gerçəkliyi ilə əlaqədar problemlər indi milli səviyyədə ardcl
şəkildə həll olunur. Pilot layihələrin qiymətləndirilməsi bu yanaşmann qarşya
qoyulan məqsədlərə çatmaq və hədəf qruplarn əhatə etmək baxmndan
səmərəli olduğunu düşünməyə əsas verir.
Məhdudiyyətlər: Bu layihənin nəticələrinin təsiri ilə bağl məlumat yoxdur
(layihəyə qədərki məlumatlarn olmamas qiymətləndirməni çətinləşdirir)
və layihənin davam etdirilməsi üçün maliyyə dəstəyi də olmamşdr. Təhsil
sistemi və ümumi tibb praktikas mütəxəssisləri layihəyə kifayət qədər
cəlb edilməmişlər; səhiyyə orqanlar və cinayət ədliyyəsi sistemi arasnda
əməkdaşlq məhdud olmuşdur; layihəyə cəlb olunan çoxsayl tərəflər arasnda
vəhdət olmamşdr; və insanlarn şəbəkə daxilində hərəkəti əlavə təlim tələb
etmişdir.
Ç xar lm ş dərslər: Belə müdaxilələrin sosial struktura daxil edilməsi zəruridir
və icmadak əsas şəxslər risk qrupuna aid olan ailələri müəyyənləşdirməkdə
daha əlverişli vəziyyətdə olduqlarna görə bu əsas şəxslərin davaml olaraq
maliyyələşdirilməsi vacibdir. Zəncirdə boşluq olmamaldr, belə ki, qabaqlayc
tədbirlərdən tutmuş məhkəmə təqibinə qədər bütün proseslərdə bütün
subyektlərin iştirak zəruridir.
Bu yanaşma qad n cinsiyyət orqanlar n n zədələnməsinin qarş s n n
al nmas işinə necə yaray r: Proqram qadn cinsiyyət orqanlarnda zədələ
yici əməliyyatn aparlmasnn köklü səbəblərini koordinasiya olunan icma
tədbirləri vasitəsilə aradan qaldrmağa, icma daxilində və institusional səviy
yədə bu praktikaya göz yuman və ya haqq qazandran sosial normalar və
“mədəni” ənənələri sağlamlq və uşaqlarn qorunmas nöqteyinəzərindən
birbaşa şübhə altna almağa yönəlmişdir. Təhsil, məlumatllğn artrlmas və
təlim fəaliyyəti bütün sektorlara/qurumlara (gənclər üçün səhiyyə xidmətləri,
polis, məktəblər, tibb mütəxəssisləri, uşaqlarn qorunmas xidmətləri və
miqrant təşkilatlar) və bu praktikan tətbiq edən icmalarn əsas şəxslərinə
ünvanlanmşdr. Proseslərə eyni qrupa mənsub şəxslərin cəlb olunmasna
əsaslanan yanaşmalar vacibdir, belə ki, məlumatlar insanlarn özlərinə yaxn
olan şəxslərdən gəldikdə əksəriyyət həmin məlumatlar qəbul etməyə və
onlara uyğunlaşmağa istəkli olur. Proqram adət və ənənələrin zərərli prak
tikaya haqq qazandrmaq üçün istifadə edilməməsini təmin etmək məqsədi
daşyr. O, məlumat və resurslarn əlçatanlğn artrmaq yolu ilə risk qrupuna
aid qadnlarn imkanlarn artrmağ hədəfləyir.
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Həssas durumda olan qruplara ünvanlanan və gender əsasl zoraklğ aradan
qaldrmağa yönələn proqramlardan çxarlan dərslər belə düşünməyə əsas
verir:


icmann cəlb olunmas uzunmüddətli vəsait qoyuluşunun və hərtərəfli
təhsil tədbirlərinin olmasn, o cümlədən tibb işçiləri üçün mütəmadi
nəzarət altnda formal təlimlərin keçilməsini tələb edir;



müdaxilə tədbirlərinin yerli şərait nəzərə alnmaqla hazrlanmas,
planlaşdrlmas və uyğunlaşdrlmas önəmlidir və azlq icmalarnn
cəmiyyətdən daha da kənarlaşdrlmas riskini doğuran ayrseçkilik
əsasnda hazrlanmamas və ya həyata keçirilməməsi vacibdir;



müdaxilə tədbirləri prosesin hər mərhələsini sənədləşdirən səmərəli
monitorinq prosesinin olmasn tələb edir. Aralq və yekun nəticələrin
qiymətləndirilməsi müdaxiləyə qədərki və müdaxilədən sonrak vəziyyətin
müqayisə olunmasna yönəlməli və bunun üçün yetərincə vaxt ayrlmaldr.
Həmin müddət icmadan və kontekstdən asl olaraq əhəmiyyətli dərəcədə
dəyişə bilər;



QHT şəbəkələri olduqca əhəmiyyətli təmas və dəstək nöqtələridir,
qabaqlayc və digər tədbirləri əlaqələndirmək üçün onlarn iştirak ilə
milli mərkəzlər yaradlmaldr, məsələn, məlumatllğn artrlmasn təşviq
edən fəaliyyətin əlaqələndirilməsi, məktəblərdə, icmalarda müzakirələrin
aparlmas və təhsil proqramlarnn müzakirəsi üçün koordinasiya
mərkəzləri.

Oğlanlar n və kişilərin proseslərə cəlb olunmas
İstanbul Konvensiyasnn əhatə etdiyi qadnlara qarş zoraklğn bir çox for
malar əsasən kişilər tərəfindən törədildiyinə görə, qadnlara qarş gender
əsasl zoraklğn qarşsn alan müdaxilə tədbirləri qadnlarla yanaş kişilərin
də dəyişikliklərin iştirakçs və dəyişikliklərin daşycs kimi proseslərə ak
tiv şəkildə cəlb edilməsini nəzərdə tutmaldr. Qadnlara qarş gender əsasl
zoraklğn aradan qaldrlmas üçün kişilərlə işləmək davranşlarn dəyişməsi,
cəmiyyətin gender əsasl zoraklğa təsir göstərə biləcək institutlarnn güc
ləndirilməsində kişilərin yardmna nail olunmas və qadnlarn bərabərliyinin
və liderliyinin təşviqinə kişilərin cəlb edilməsi üçün vacibdir.38
38. Gender əsasl zoraklq məsələləri üzrə İrlandiya Müştərək Konsorsiumu, Öyrədici icmal
3: Gender əsasl zoraklğa son qoyulmasna kişilərin cəlb olunmas, sayt: http://www.gbv.
ie/wpcontent/uploads/2010/01/Brief3EngagingMenfinal.pdf. Həmçinin bax: Kişilərin
rolu barədə Avropa Şurasnn nəşrləri, sayt: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/
conventionviolence/documentation_studies_publications_en.asp.
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Qad nlar və kişilər aras nda qeyri bərabər səlahiyyət
münasibətlərinin dəyişdirilməsi
Faktlar belə düşünməyə əsas verir ki, kişiləri və oğlanlar hədəfləyən proq
ramlar qadnlar və kişilər arasnda qeyribərabər səlahiyyət münasibətlərini
dəyişdirməyi önə çəkdiyi təqdirdə qadnlar barəsində zoraklğa qarş
mübarizədə daha təsirli olur. Kişilərin birbirinə təsir imkanlar böyük oldu
ğuna görə qabaqlayc proqramlar o halda səmərəli olur ki, kişilər qadnlara
qarş zoraklğa görə məsuliyyəti öz üzərinə götürür və onlara problemin bir
hissəsi kimi deyil, həll yolunun bir hissəsi kimi yanaşlr. Kişilərə digər kişilərin
davranşna müdaxilə etmək öyrədilərsə, bu, zoraklğa qarş mübarizədə
müsbət nəticələr verə bilər.39
Kişilərin və oğlanlarn qadnlara qarş gender əsasl zoraklğn qarşsnn aln
masna cəlb edilməsi müxtəlif formalarda ola bilər, o cümlədən onlar müsbət
nümunə, dəyişikliklərin daşycs və qadnlarla kişilər arasnda bərabərliyin və
qarşlql hörmətin təbliğatçs kimi çxş edə bilərlər.40 Zoraklğa qarş çx
maqla, digər kişiləri gender bərabərliyini təşviq edən fəaliyyətə cəlb etməklə,
başqalar üçün nümunə rolunu oynamaqla, qayğkeş insan rolunu və ailə və
zifələrini fəal surətdə üzərinə götürməklə kişilər qadnlara qarş gender əsasl
zoraklğn qarşsnn alnmasna mühüm töhfə verirlər.
Məsələn, kişilər aşağdak şəxslər qismində müxtəlif səviyyələrdə təsirli də
yişiklik daşyclar kimi çxş edə bilərlər:


evdə bərabərlik münasibətlərini təşviq edən ər, ata, qardaş, əmi (day), oğul;



digər kişilərlə “kişi söhbəti” aparmaqla və gender əsasl zoraklğn
qəbuledilən hal olmasna etiraz etməklə maarifləndirmə işi aparan şəxs;



qadnlarn dəstəkçisi;



məsuliyyətli dövlət məmuru;



icmada nüfuza malik dini lider;



icma lideri.41

39. Berkovits A. (2004), Qadnlara qarş zoraklğn qarşsnn alnmas üçün kişilərlə işləmək:
ümumi icmal (birinci hissə), Tətbiqi Araşdrmalar Forumu, Qadnlara qarş zoraklq
məsələləri üzrə milli onlayn resurs mərkəzi, sayt: http://www.vawnet.org/sexualviolence/
printdocument.php?doc_id=413&find_type=web_desc_AR.
40. Skambor E., Voynitska K. və Berqmann N. (redaktorlar) (2013), Gender bərabərliyi məsələsində
kişilərin rolu – Avropa strategiyalar və anlayşlar, Avropa İttifaqnn Nəşrlər Bürosu, Lüksem
burq, sayt http://ec.europa.eu/justice/events/roleofmen/index_en.htm.
41. Gender əsasl zoraklq məsələləri üzrə İrlandiya Müştərək Konsorsiumu, yuxardak mənbə
(38ci mətnalt qeyd).
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Kişilərin gender əsasl zoraklq məsələlərinin həllində fəal iştirak etməsinə
yönələn tədbirlərə aşağdaklar misal ola bilər: dövlət qurumlarnda və digər
mütəşəkkil qruplarda kişilərin maarifləndirilməsi və onlara təlim keçilməsi
təşəbbüsləri, məsələn, polis əməkdaşlar arasnda məişət zoraklğ haqqnda
təsəvvürləri dəyişdirmək üçün təlimlərdən istifadə edilməsi, həmçinin repro
duktiv sağlamlq və gender məsələlərinin hərbi hazrlq proqramlarna daxil
edilməsi (aşağda Türkiyə nümunəsinə bax), eləcə də kampaniyalarda qadn
lar barəsində zoraklğa qarş müsbət kişi (və qadn) rol modellərindən istifadə
edilməsi.

Türkiyə
Reproduktiv sağlamlq və gender məsələlərinin hərbi hazrlq proqram
larna daxil edilməsi (2002ci ildən bugünədək)42
■

Müdaxilə: 2002ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatnn Əhali Fondu (UNFPA)
bütün gənc kişi əsgərlərin cinsi və reproduktiv sağlamlq barəsində maarif
ləndirilməsi üçün Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi və Türk Silahl Qüvvələri ilə səylərini
birləşdirdi. Əsgərlər üçün təlim materiallarna və yğcam həcmli təlimatlara
gender bərabərliyi və qadnlara qarş gender əsasl zoraklğn qarşsnn
alnmas ilə bağl xüsusi tədris modulu daxil edildi.
Nəticələr: 2009cu ilə qədər üç milyon nəfər təlim ald və silahl qüvvələr
tərəfindən layihənin davaml olmas barədə sərəncam verildi. Əsgərlərin çoxu
dedilər ki, təlim onlara güclü təsir edib və qadnlarn öz seçimini etmək və
zoraklqdan azad yaşamaq hüququna münasibətdə onlarn fikirlərini dəyişib.
Təlim proqram təlimçilərə də təsir göstərərək onlar gender bərabərliyi
barədə təsəvvürlərini şübhə altna almağa vadar etdi.
Məhdudiyyətlər: Proqram bəzi hərbçilərin müqaviməti ilə qarşlaşd və
bütün səviyyələrdə hərbi rəhbərlərin dəstəyini qazanmaqda problemlərlə
üzləşdi. Həmçinin təlimçilər arasnda gender bərabərliyi və gender əsasl
zoraklq mövzusunda biliklərin çatşmazlğ vard. Belə ki, onlarn əksəriyyəti
bu mövzularda formal hazrlq keçməyən tibb mütəxəssisləri idi.

42. UNFPA (2009), Gender əsasl zoraklğa son qoymaq üçün kişilərlə tərəfdaşlq: Şərqi Avropa və
Orta Asiyann yararl təcrübələri, Birləşmiş Millətlər Təşkilatnn Əhali Fondu, NyuYork, sayt:
http://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/4412
12 ci maddədə nəzərdə tutulan öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ► Səhifə 35

Ç xar lm ş dərslər: Uzunmüddətli təlimlərə ehtiyac var ki, buna da icras
məcburi olan öhdəliklərin götürülməsi yolu ilə nail olmaq olar. Kreativ,
müştərək və interaktiv təlim metodlarndan istifadə edilməsi kişilərin bu
səviyyədə proseslərə cəlb edilməsinə kömək edir. Təlim birdəfəlik tədbir
olmamal, çatdrlan ismarclarn təsirli olmasn təmin etmək üçün təlimlər
təkrarlanmaldr.
Bu yanaşma zorak l ğ n qarş s n n al nmas işinə necə yaray r: Həmyaşd
hərbçilər qrupu/hərbçilər icmas səviyyəsində gənc kişilərin bu yolla hədəf
lənməsi maarifləndirmə və təlim vasitəsilə gender stereotiplərini dəyişdirmək
cəhdidir və eyni zamanda qadnlara qarş zoraklğa həmyaşd hərbçilər
tərəfindən verilən dəstəyə qarş çxmağa kömək edir. Bu, təkcə geniş
miqyasda gənc əsgərlər arasnda qadnlara qarş zoraklq haqqnda miflərin
dağdlmasna imkan vermir, həm də sərt kişilik anlayşlarnn mövcud olduğu
ordu kimi ənənəvi kişi təşkilatlar daxilində mövcud olan “mədəniyyəti“
dəyişməyə imkan yaradr.

Müqavimətin dəf edilməsi
Kişilərin və oğlanlarn cəlb edildiyi qabaqlayc tədbirlərin səmərəli olmas
üçün potensial müqavimət dəf edilməlidir. Təcrübə göstərir ki, kişiləri tərəf
daş qismində cəlb etmək üçün ən təsirli vahid bir vasitə olmasa da, bir neçə
amil vardr ki, müdaxilə tədbirlərinin səmərəliliyini maksimum dərəcədə artra
bilər. Kişilərin müqavimət əngəlini aradan qaldrmaq üçün (əksər hallarda bu
müqavimət qorxuya, mənfi mədəni münasibətlərə və normalara və ya qa
dnlara qarş zoraklğn qadn problemi olduğuna inama əsaslanr) kişilərin
düşüncə və davranş tərzini dəyişməyə yönələn tədbirlər elə hazrlanmaldr ki,
kişilər qadnlara qarş gender əsasl zoraklğ kişilər üçün əhəmiyyətli məsələ
kimi qəbul etsinlər. Buna kişilərin marağna səbəb olan və gender əsasl
zoraklq mövzusuna son mərhələlərdə toxunan (bu mərhələdə artq onlarla
təlimçilər arasnda etimad münasibətləri yaranmş olur və onlar təlimçilərlə
açq ünsiyyətə girirlər) strateji xarakterli təlim və tədris sessiyalarna başlamaq
yolu ilə, habelə kişiləri zoraklğa qarş hərəkətə keçməyə təşviq etməklə və
bunu mümkün qədər asan və sadə yolla etməklə nail olmaq olar. Bunu həm
də həmyaşdlar, xüsusən kişi cinsinə mənsub gənclər arasnda əlverişli şərait
yaratmaqla etmək olar, elə bir mühit ki, orada onlar çəkinmədən fikirlərini
açq şəkildə bildirə bilsinlər və kişilik dəyərlərini müdafiə etmək üçün pozitiv
yollar tapsnlar (aşağda Qərbi Balkanlarn nümunəsində göstərildiyi kimi).
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Qərbi Balkanlar: Bosniya və Herseqovina, Xorvatiya (2013 cü
ilədək), Serbiya, Kosovo43 və Albaniya (2013 cü ildən etibarən)
Gənc kişilər üçün təşəbbüs (GKT)44 – Oğlanlar və kişilər Qərbi Balkanlarda
zoraklğn qarşsnn alnmasnda və gender transformasiyasnda müttəfiqlər
kimi – I və II mərhələlər (20072013) və III mərhələ (20132016)
■

Müdaxilə: GKT regionda gənc kişilərlə iş aparmağa yönələn ilk sistematik
cəhddir ki, burada zərərli davranşlar, o cümlədən qadnlara və həmyaşdlara
qarş zoraklğ təbliğ edən kişilik anlayşlarna tənqidi yanaşlr. Layihə “Care
International” təşkilat tərəfindən hazrlansa da, yerli gənclər təşkilatlarna
dəyişikliklərin əsas hərəkətvericisi rolu ayrlmşd.45 Kişilik və zoraklqla bağl
formativ tədqiqatlar göstərdi ki, gənc kişilərin kişilik ideal fiziki güc, kişi
seksuallğ, cəsarət, güclü iradə və özlərinin və ailələrinin namusunu qoru
maq qabiliyyətini əhatə edir.46 İntim münasibətlər çərçivəsində zoraklğ
dəstəkləyən, xüsusən qadnn davranşlar kişi üçün “ləyaqətsiz” göründüyü
hallarda zoraklğa haqq qazandran yanaşmalarla yanaş, GKT layihəsi
çərçivəsində araşdrma və fəaliyyət bölgədə yaşayan gənc kişilər arasnda
yüksək səviyyədə homofobiya olduğunu aşkara çxard. Bu təsəvvürlərə etiraz
etmək üçün GKT layihəsi “Kişi ol” adl sosial marketinq kampaniyalar vasitəsilə
və “M üçün təlimat” (“gənc adam” mənasn verən “mladići” sözündən) adl
ümumi tədris proqramndan istifadə edilməklə aparlan tədris seminarlar
vasitəsilə həyata keçirilir. Bu təlimatn hazrlanmasnda Latn Amerikas və

43 Bu mətndə istər ərazi, təsisatlar, istərsə əhali ilə bağl “Kosovo” dedikdə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatnn Təhlükəsizlik Şurasnn 1244 sayl qətnaməsinə tam uyğun olan və Kosovonun
statusuna xələl gətirmədən işlədilən termin başa düşülməlidir.
44. “Care International” təşkilat (2012), “Gənc kişilər üçün təşəbbüs” – Tematik araşdrma: Qər
bi Balkanlarda gənc kişilərin gender bərabərliyi və zoraklğn qarşsnn alnmas fəaliyyətinə
cəlb edilməsi. BanyaLuka, Bosniya və Herseqovina: “Care International” təşkilat, sayt:
http://youngmeninitiative.net.
45. Təşəbbüs regionda çoxlu sayda gənclər təşkilatlarn əhatə etdir: “Status M” (Zaqreb), “E8
Sağlam Həyat Tərzi Mərkəzi” (Belqrad), “XY Cinsi və Reproduktiv Sağlamlq Assosiasiyas”
(Sarayevo), “Perpetuum Mobile” (BanyaLuka), “Altruist” (Mostar), “Həmyaşdlarn Maari
fləndirilməsi Şəbəkəsi” (Priştina), “Gənclərin Maarifləndirilməsi Klubu” (Şimali Mitrovitsa),
“Smart Kolektiv” (Belqrad) və “Qadnlar və qzlar üçün konsultasiya xətti və kişilər və oğlan
lar üçün konsultasiya xətti” (Tirana).
46. Ekman və başqalar (2007), Kişilik və zoraklq aspektlərinin tədqiqi. Qadn Məsələləri üzrə
Beynəlxalq Tədqiqat Mərkəzi (ICRW) və “Care International” təşkilat, sayt: http://www.
care.org/sites/default/files/documents/ExploringDimensionsofMasculinityandVio
lence.pdf.
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Karib hövzəsi ölkələri üçün H Proqram çərçivəsində hazrlanmş təlimatdan
istifadə edilmiş və mətn regionun tələbatna uyğunlaşdrlmşdr.47
Nəticələr: Artq pilot mərhələsində (20072010) məktəblərdə 1418 yaş
aras 4000dən çox gənc oğlan bu təşəbbüsdə iştirak etdi. Qadn Məsələləri
üzrə Beynəlxalq Tədqiqat Mərkəzi tərəfindən təşəbbüsün təsirlərinin
qiymətləndirilməsi nəticəsində müəyyən edildi ki, seminarlarda iştirak kişi
cinsinə mənsub gənclərə müsbət təsir göstərib. Belə ki, onlar zoraklğa
gender amili baxmndan daha ədalətli münasibət bəsləyirlər. Rəylərin
öyrənilməsi də göstərir ki, bəzi hallarda fərdi davranşlarda dəyişikliklər baş
vermişdir. Təşəbbüs eyni zamanda bir neçə gəncin yerli gənclər təşkilatlarnda
könüllü qismində fəaliyyət göstərməsinə gətirib çxard və qismən etnik
zəmində baş vermiş silahl münaqişədən sonrak bərpa dövründə regionda
etnik fikir ayrlqlarn aradan qaldrmaq üçün imkanlar yaratd. Bundan
əlavə, “milli və yerli hakimiyyət orqanlar GKTni uğurlu bir metodologiya
və vətəndaş cəmiyyətihökumət əməkdaşlğnn nümunəvi modeli kimi
qəbul etdilər”.48 Hazrda təhsil, gənclər və idman nazirlikləri ilə əməkdaşlq
şəraitində təşəbbüsün miqyasnn genişləndirilməsi üçün səylər davam
etdirilir. GKTnin koordinatorlarndan biri BMTnin Baş katibi yannda Kişi
liderlər şəbəkəsinə üzv olmuşdur”. 49
Ç xar lm ş dərslər: İlkin tədris proqramnda dəyişiklik olmadğna görə
metodologiyalar homofob yanaşmalarla daha qətiyyətli mübarizəyə
uyğunlaşdrlmal idi. Müdaxilə tədbirlərinin səmərəliliyi baxmndan layihənin
uğuru yerli gənclər təşkilatlarnn potensialnn artrlmas üçün kifayət qədər
vaxtn ayrlmasndan, standart tədris proqramnn tətbiqində adaptivlikdən,
mövcud və snaqdan keçirilmiş resurslarn istifadəsindən, eləcə də sosial
marketinq strategiyalarn gənclərin özlərini bənzətmək istədikləri “əla”
kişi obraz yaradan “Kişi ol” brendi ilə inteqrasiya olunmuş şəkildə tətbiq
etməkdən asl idi.

47. Geniş əhatəli “M üçün təlimat”da cinsi və reproduktiv sağlamlq, kommunikasiya
və danşqlar, narkotik vasitələrin və spirtli içkilərin istifadəsi, qəzəbin cilovlanmas
və zoraklğm qarşsnn alnmas da daxil olmaqla gender baxmndan geniş çeşid
li məsələlərin tədqiqinə həsr olunmuş 40dan çox fəaliyyət öz əksini tapmşdr. http://
youngmeninitiative.net/en/?page=35. H Proqram çərçivəsində buraxlmş təlimat Brazili
ya, Portuqaliya və ABŞda ofisləri olan “Promundo” təşkilat tərəfindən hazrlanmşdr və bu
saytdan əldə edilə bilər: http://www.promundo.org.br/en/publicationsforyouth.
48. “Care International” təşkilat (2012), yuxardak mənbə, səh. 27 (43cü mətnalt qeyd).
49. http://endviolence.un.org/SasaOstojic.shtml.
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Bu yanaşma zorak l ğ n qarş s n n al nmas işinə necə yaray r: Fərdi
səviyyədə və həmyaşdlar qrupu/icmas səviyyəsində fəaliyyətin bu şəkildə
kişi cinsinə mənsub gənclərə ünvanlanmas onlarn kişilik və zoraklq barədə
təsəvvürlərini dəyişdirməyə yönəlmişdi Bunun üçün onlar gender, kişilik və
sağlamlq barədə tənqidi şəkildə və fərdi qaydada düşünməyə sövq etmək
lazm idi. Bu yanaşma “gender amilini nəzərə alan praktika” adlandrld. Bu
yanaşmann məqsədi qadnlara və həmyaşdlara qarş zoraklğn tətbiqinə
aparan yollar aradan qaldrmaq idi, bu zoraklğn kökündə duran səbəb isə
namusunu necə qorumal olduğunu bilən “əsl kişi” kimi özünü göstərmək
üsulu qismində zoraklğa haqq qazandrmaqdan; travmadan (o cümlədən
indiki halda müharibə travmasndan); gücə və nəzarətə əsaslanan cinsi
sosiallaşmadan; və stimullaşdrc vasitələrdən suiistifadə etməkdən ibarət
idi. Eyni zamanda, bu metod kişi cinsinə mənsub gənclərdə bərabərsizliyə
əsaslanan sosial strukturlara qarş çxmaq motivasiyas yaradrd.
Kişilər və oğlanlarla işin dəstəklənməsinə yönələn əsas prinsip istənilən
proqram çərçivəsində qadnlarn təhlükəsizliyinin və hüquqlarnn diqqət
mərkəzində olmasnn təmin edilməsindən ibarətdir. Bu səbəbdən proqram
lar qadn təşkilatlar ilə əməkdaşlq şəraitində hazrlanmaldr ki, proqramlarda
kişilər üstünlük təşkil etməsinlər.50

Qad nlar n səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi
İstanbul Konvensiyasnn 12ci maddəsinin ümumi qabaqlayc tədbirlərin si
yahsn tamamlayan 6c bəndi qadnlarn səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi
üçün xüsusi proqram və fəaliyyətin təşviq edilməsini tələb edir. Bu, siyasi və
iqtisadi hüquqlar da daxil olmaqla həyatn bütün sahələrində səlahiyyətlərin
genişləndirilməsinə aiddir.

50. DFID (2012), Təlimat 2: Qadnlar və qzlar barəsində zoraklğa qarş mübarizə üzrə icma
proqramlarna dair praktik bələdçi, Münaqişə, Humanitar və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə
Departamentin (CHASE) təlimatlar seriyas, Beynəlxalq İnkişaf Nazirliyi (DFID), Birləşmiş
Krallq, sayt: https://www.gov.uk/government/publications/howtonoteviolence
againstwomenandgirlschaseguidancenoteseries.
12 ci maddədə nəzərdə tutulan öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ► Səhifə 39

Qad nlara qarş zorak l ğ n qarş s n n al nmas nda
qad nlar n səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinin
mühüm əhəmiyyəti
Qadnlarn səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi gender bərabərliyinə doğru
dəyişikliyə nail olmaq üçün olduqca vacibdir. Qadnlar hələ də kişilərdən daha
az maaş alr;51 Avropann ən iri açq səhmdar cəmiyyətlərinin direktorlar şuras
üzvlərinin yalnz 16,6%ini və ya hər alt üzvdən birini qadnlar təşkil edir52
və 34 Avropa ölkəsinin milli parlamentində qadnlar yerlərin yalnz 27%ini
tutur.53
Cəmiyyət səviyyəsində və institusional səviyyədə qanunvericilik və siya
sət qadnlarn formal təhsildə, əmək bazarnda və siyasi sahədə iştiraknn
genişləndirilməsinə yönəlməlidir. Gender bərabərsizliyinin aradan qal
drlmasna yönələn siyasət və fəaliyyət planlar bütün sektorlarda həyata
keçirilməlidir. Rəhbər prinsip olaraq, qadnlarn aşağ təbəqə olmas barədə
mövcud ideyan və gender əsasl zoraklğn qəbuledilən saylmasna gətirib
çxaran davaml stereotip yanaşmalar və sosial normalar dəyişməyə yönələn
bütün qabaqlayc tədbirlərdə qadnlarn hüquqlar və səlahiyyətlərinin
genişləndirilməsi mərkəzi yer tutmaldr.
Qadnlarn siyasi və iqtisadi sahədə səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi qa
dnlarn öz sərbəst iradəsini təsdiq etmək potensial üçün mühüm əhəmiy
yət daşyr və müvafiq olaraq, ümumən qadnlarn zoraklğa qarş zəifliyini
azaldr. Qadnlarn bütün səviyyələrdə qərarlarn qəbulu prosesində iştiraka
cəlb olunmas və ya bu qərarlarn qəbul edilməsi şərtlərinin dəyişdirilməsinə
yönələn sosial hərəkatlarda aktiv fəaliyyəti sayəsində səlahiyyətlərinin
genişləndirilməsi qadnlara qarş zoraklğn qarşsnn alnmas üzrə səmərə
li uzunmüddətli strategiya hesab olunur. Araşdrmalar nəticəsində müəyyən
edilib ki, gender bərabərliyi sahəsində vəziyyət yaxşlaşdqca qadnlara qarş
zoraklğn yaylma səviyyəsi aşağ düşür. 54
51. Avrostat (2013), Əməyin ödənilməsində gender bərabərsizliyinin statistikas (2013cü ilin
martndan etibarən əldə edilən məlumatlar), sayt: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statis
tics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics.
52. Avropa Komissiyas (2013), Avropa Birliyində rəhbər vəzifələrdə olan qadnlar və kişilər, 2013,
Avropa İttifaqnn Nəşrlər Bürosu, Lüksemburq, sayt: http://ec.europa.eu/justice/gen
derequality/files/gender_balance_decision_making/131011_women_men_leadership_
en.pdf.
53. Qadnlar və kişilər qərarlarn qəbulu prosesində – Avropa Komissiyas tərəfindən yaradlmş
məlumat bazas (Siyasət/Milli parlamentlər), sayt: http://ec.europa.eu/justice/genderequal
ity/genderdecisionmaking/database/politics/nationalparliaments/index_en.htm.
54. Uolbi S. (2009). Qloballaşma və bərabərsizliklər: Mürəkkəblik və mübahisə doğuran müasir
lik. “Sage” nəşriyyat; “BMTQadnlar” strukturu (2012), Qadnlara qarş gender zoraklğ ilə
mübarizə üzrə milli fəaliyyət planlarna dair təlimat, NyuYork, sayt: http://www.unwomen.
org/ru/digitallibrary/publications/2012/7/handbookfornationalactionplansonvio
lenceagainstwomen.
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Qad nlar n səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi qad nlara
qarş zorak l ğ n qarş s n n al nmas işinə necə yaray r
Qadnlarn iştirakçlğ ictimai, institusional, fərdləraras və fərdi səviyyələrdə
zoraklğa səbəb olan şəraitin dəyişdirilməsi üçün önəmlidir. Daha yüksək
səviyyələrdə qərarlarn qəbulunda qadnlarn iştirak qanunvericilikdə, siya
sətdə, xidmətlərdə, təsisatlarda və zaman keçdikcə sosial normalarda müsbət
dəyişikliklərə şərait yarada bilər. Bu da cəmiyyət səviyyəsində dəyişikliklərə
gətirib çxara bilər. İnstitusional səviyyədə qadnlarn iştirakçlğ bu cür işti
rakçlq olmadğ təqdirdə yarana biləcək siyasət, proqram və qanunlardan
tamamilə fərqli siyasət, proqram və qanunlarn yaranmas ilə nəticələnə bilər.
Konkret olaraq, qadnlarn təmsilçiliyi qadnlarn həyat üçün daha aktual olan
məsələlərin, məsələn, qadnlara qarş zoraklq probleminin önəmini artrr.55
Araşdrmalar göstərir ki, güclü və müstəqil qadn təşkilatlarnn mövcudluğu
bütün dünyada qadnlara qarş zoraklq məsələsinə aid siyasətə əhəmiyyətli
təsir göstərərək transformativ dəyişikliklərə gətirib çxarr.56
Avropa Şurasnn “20142017ci illər üçün gender bərabərliyi strategiyas”
gender bərabərliyinə nail olunmas üçün aşağdaklar özündə ehtiva edən
ikitərəfli yanaşmann tətbiqini tələb edir:


qadnlarn vəziyyətinin yaxşlaşdrlmas və gender bərabərliyi, bunlarn
təşviqi, monitorinqi və əlaqələndirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət daşyan
sahələrdə siyasət və tədbirlərin hazrlanmas və lazmi hallarda pozitiv
tədbirlərin görülməsi;



bütün siyasət və proqramlarda gender amilinin nəzərə alnmas prosesinin
qiymətləndirilməsi.57

Qadnlarn səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinin təşviqinə yönələn konkret
tədbirlər Avropa Şurasnn bir sra sənədlərində, xüsusən “Gender bərabərliyi
standartlar və mexanizmləri haqqnda” CM/Rec(2007)17 sayl tövsiyədə tək
lif olunur. Bu sənəddə gender amilinin nəzərə alnmas strategiyasnn həya
ta keçirilməsi, o cümlədən büdcənin hazrlanmasnda gender məsələlərinin
55. Dünya İnkişaf Hesabat  2012: Gender bərabərliyi və inkişaf (sentyabr 2011ci il), Dünya
Bank, Vaşinqton, Kolumbiya dairəsi. Xüsusən 4cü fəslə bax: “Qadnlarn fəaliyyət imkan
larnn gücləndirilməsi”, səh. 150190.
56. Htun M. və Veldon S.L. (2012), “Proqressiv siyasət dəyişikliklərinin vətəndaş mənşəyi: Qlob
al nöqteyinəzərdən qadnlar barəsində zoraklğa qarş mübarizə, 1975–2005”, “American
Politology Review” jurnal, cild 106, 03, səh. 548569.
57. Avropa Şurasnn “20142017ci illər üçün Gender bərabərliyi strategiyas” 6 noyabr 2013
cü ildə Nazirlər Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmişdir. Bu saytdan tapmaq olar: www.coe.
int/equality.
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nəzərə alnmas, gender əsasl analizin aparlmas və gender məsələlərinin
təsirlərinin qiymətləndirilməsi üçün metodologiyalarn qəbul edilməsinin
vacibliyi xatrladlr. Bundan əlavə, “Siyasi və ictimai qərarlarn qəbulunda qa
dnlarn və kişilərin balansl iştirak haqqnda” Rec(2003) sayl tövsiyədə buna
necə nail olunmas üçün aydn təlimat verilir və üzv dövlətlərə çağrş edilir ki,
istər qadnlarn, istərsə də kişilərin siyasi və ya ictimai həyatda ən az 40 faiz
səviyyəsində təmsil olunmasn təmin etsinlər. Nəhayət, İstanbul Konvensiya
snn sələfi olan “Qadnlarn zoraklqdan müdafiəsi haqqnda” Rec(2002)5 say
l tövsiyədə qadnlarn səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi yolu ilə qadnlara
qarş zoraklğn qarşsn almağa yönələn mühüm tədbirlər müəyyən edilir.
Qadnlarn səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi istiqamətində yararl ola biləcək
tədbirlərə aşağdaklar daxildir:




daha geniş sosialiqtisadi bərabərsizliklərin aradan qaldrlmasna
yönələn və beləliklə qadnlarn cəmiyyətdəki vəziyyətini yaxşlaşdran
qanunvericilik və siyasətin hazrlanmas (gender bərabərliyi məsələsinin
siyasətin hazrlanmas üzrə bütün proseslərə daxil edilməsi), məsələn:
–

qadnlarn əmək bazarna qaytmasna kömək etməyə yönələn rifah
siyasəti;

–

analq, atalq və valideynlik məzuniyyəti sahəsində vəziyyəti
yaxşlaşdran siyasət;

–

işləyən ailələr və ərsiz qadn valideynlər üçün vergi güzəştləri;

–

maddi cəhətdən imkansz qadnlar üçün sosial təminata/sosial
yardmlara çxş imkanlarnn yaxşlaşdrlmas;

–

natamam iş günü ilə işləyən işçilərin hüquqlarnn qorunmasna
yönələn tədbirlər;

–

ailə və iş həyat arasnda balans yaxşlaşdrmağa yönələn səylər;

özəl sektordaklar da daxil olmaqla işəgötürənləri işçi qüvvəsinə qadnlar
cəlb etməyə və zoraklğn qadnlarn məşğulluğuna mane olduğunu
qəbul edən siyasətlərin qəbuluna həvəsdləndirmək.

Qadnlara qarş zoraklğn qarşsn almağn bir yolu kimi onlarn iqtisadi im
kanlarnn genişləndirilməsi işinin yaxş nümunəsi İspaniyann 2008ci ildə
həyata keçirdiyi məlumatllğn artrlmasna yönələn “Şirkətlər gender əsasl
zoraklqdan azad olan cəmiyyət uğrunda” (Empresas por una sociedad libre
de violencia de género) təşəbbüsüdür. Bu təşəbbüs çərçivəsində özəl sektor
hökumətlə iki sahədə əməkdaşlq etməyə dəvət edildi: zoraklq qurbanlarnn
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əmək bazarna daxil edilməsi və bütövlükdə ictimaiyyətin məlumatllğnn
artrlmas.58 Gender bərabərliyi haqqnda İspaniya Aktna (2007) əsasən, İs
paniyadak şirkətlər də cinsi qsnama və təqibin qarşsn alan əmək şəraitini
təmin etmək öhdəliyi daşyrlar. 250dən çox işçisi olan şirkətlər cinsi qsnama
və təqibin qarşsn almağa yönələn tədbirləri özündə ehtiva edən bərabərli
yin təmin edilməsi planlarn hazrlamağa borcludurlar, amma daha kiçik
şirkətlər də bunu etməyə təşviq edilirlər. Həmkarlar ittifaqlar uzun müddət
dir ki, Birləşmiş Krallq və İrlandiya kimi ölkələrdə qadnlara qarş zoraklğn
və məişət zoraklğnn qarşsnn alnmasnda və onunla mübarizədə iştirak
edirlər.
Qadnlarn siyasi imkanlarnn genişləndirilməsinin qadnlara qarş zoraklğn
qarşsnn alnmas ilə əlaqələndirilməsinin səmərəli üsullar qadnlarn maraq
larn ifadə edən və zoraklğa son qoyulmasn önə çəkən xüsusi platforma
larn hazrlanmasndan ibarətdir. Qadnlarn maraqlarnn təbliği qadnlarn si
yasi qrup olaraq fikirlərini ifadə edən qadn manifestlərinin bir hissəsini təşkil
edə bilər. Qadn manifestləri iri miqyasl seçkilərdən əvvəl vətəndaş cəmiyyə
ti təşkilatlar və aşağ səviyyələrdəki əsas qruplar tərəfindən hazrlana bilər.
Qadn manifestlərinin istifadəsinə Albaniya nümunəsi misal ola bilər. Orada
qadnlar 2009cu ildəki ümummilli seçkilər ərəfəsində bütün siyasi parti
yalara tələblərini ifadə etmək üçün səfərbər oldular və qadnlarn zoraklqdan
müdafiəsinə dair konkret hədəfləri özündə ehtiva edən Albaniya qadnlarnn
milli manifestini hazrladlar. Qadnlar həm də seçilmiş nümayəndələr olaraq
bir araya gələ və partiyalar xətti ilə konkret qadn platformalarn hazrlaya
bilərlər. Bəzi ölkələrdə milli parlamentdəki qadn fraksiyalar qadnlara qarş
zoraklğn qarşsnn alnmasna və onunla mübarizə aparlmasna dair qanun
vericilik təkliflərinin verilməsinə və qəbul edilməsinə öz töhfələrini vermişlər.
Sosial dəyişikliklərə fəal surətdə dəstək verən qadn platformasnn digər bir
nümunəsi isə Polşadak Qadnlar Konqresidir.59 2009cu ildə yaradlmş bu ic
timai hərəkat cəmiyyətin bütün təbəqələrindən olan Polşa qadnlarn özündə
birləşdirir. O, qadn məsələlərinin siyasi gündəmə salnmasna dəstək verir,
eləcə də qanunvericilikdə və siyasi həyatda bir sra mühüm dəyişikliklərə nail
olmuşdur.

58. İngilis dilində informasiyan bu saytdan əldə etmək olar: http://sgdatabase.unwomen.
org/searchDetail.action?request_locale=en.
59. http://www.kongreskobiet.pl.
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Nəticə

İ

stanbul Konvensiyas qzlar da daxil olmaqla qadnlara qarş zoraklğn
qarşsn almaq məqsədini güdür və zoraklq qurbanlarnn müdafiəsini,
hüquqpozanlarn məsuliyyətə cəlb edilməsini və kompleks siyasətin hazrlan
masn tələb edən əhatəli yanaşmann tərkib hissəsi olan qabaqlayc tədbirləri
nəzərdə tutur. Yalnz hərtərəfli və kompleks siyasət tədbirlərini həyata keçirməklə
qadnlara qarş zoraklq barəsində hərtərəfli cavab tədbirlərini təmin etmək olar.
Bu məqsədlə İstanbul Konvensiyasnda “Qabaqlayc təbirlər” fəslində (12
17ci maddələrdə) qruplaşdrlmş müddəalarn ətrafl siyahs öz əksini tap
mşdr. Onlar qadnlara qarş zoraklğn səbəb və nəticələri barədə mövcud
araşdrmalar, eləcə də Avropa Şurasna üzv dövlətlərdə və onlardan kənarda
təcrübədə snaqdan keçirilərək özünü doğrultmuş yanaşmalar əsasnda qa
dnlara qarş zoraklğn qarşsn almaq üçün nələrin işə yarayacağ barədə
əldə edilmiş son məlumatlara əsaslanr. Özüözlüyündə İstanbul Konvensiyas
qabaqlayc müdaxilə tədbirləri üçün plan kimi istifadə edilə bilər. Onun müd
dəalarn uşaqlara və ahllara qarş zoraklq da daxil olmaqla bütün məişət
zoraklğ formalarna tətbiq etmək iştirakç dövlətlərin ixtiyarna buraxlr ki,
bununla da onlar İstanbul Konvensiyas əsasnda zoraklğn bu formalarn da
əhatə etmək üçün öz qabaqlayc tədbirlərinin dairəsini genişləndirə bilərlər.
Qabaqlayc tədbir qismində nələrin işə yaradğna dair bu sənəddə təqdim
edilən çoxsayl nümunələrdən belə məlum olur ki, bu tədbirlərlə bağl qiy
mətləndirmələrin məhdud sayda olmasna baxmayaraq, qadnlara qarş
zoraklğ və məişət zoraklğn əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq üçün həmin
qoruyucu tədbirləri tətbiq etməyə və onlara vəsait ayrmağa dəyər.
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Tövsiyələr

Q

abaqlayc tədbirlər ayrayrlqda deyil, qadnlar barəsində zoraklğa
qarş daha geniş, dolğun cavab tədbiri çərçivəsində həyata keçiril
dikdə daha yaxş nəticə verir. İstanbul Konvensiyas iştirakç dövlətləri
“zoraklğn bütün formalarnn qarşsn almaq və onlarla mübarizə aparmaq
üçün bütün müvafiq tədbirləri özündə əks etdirən dövlət miqyasnda səmərəli,
hərtərəfli və əlaqələndirilmiş siyasət”, yəni “kompleks siyasət” hazrlamağa
çağrr. Qadnlara qarş zoraklğn və məişət zoraklğnn qarşsnn alnmasnn
bu sahədəki milli siyasətin ayrlmaz hissəsi olmasn təmin etmək vacibdir, bu
baxmdan qabaqlayc tədbirlər istər milli fəaliyyət plannda, istərsə də milli
strategiyada və yaxud birbiri ilə əlaqəli bir neçə sənəddə əks oluna bilər.
Aşağdak yaddaş siyahs İstanbul Konvensiyasnn qabaqlayc tədbirlərlə
bağl müxtəlif tələblərinin qadnlara qarş zoraklğa və məişət zoraklğna
dair əhatəli kompleks siyasət sənədlərində əks olunmasna kömək edə bilər.
❏

HagemannVayt modeli (2010) kimi ekoloji modeldən istifadə etməklə,
qabaqlayc tədbirlər zoraklğa səbəb ola biləcək müxtəlif yollarn aradan
qaldrlmasn təmin etmək üçün cəmiyyət, institusional, icma və fərdi
səviyyələr daxil olmaqla bütün səviyyələrə uyğunlaşdrlbm?

❏

Qabaqlayc tədbirlər, məsələn, aşağdaklar vasitəsilə gender stereotiplərinin
aradan qaldrlmasna imkan yaradrm?
o gender stereotiplərini möhkəmləndirən, daimiləşdirən və ya hər hans
digər formada özündə ehtiva edən qanunvericiliyə yenidən baxlmas
və dəyişiklik edilməsi;
o gender stereotiplərinə əsaslanan sosial normalar şübhə altna almaq,
qurban təqsirləndirən yanaşmalara etiraz etmək və davranşlarda
müsbət dəyişiklikləri təşviq etmək məqsədilə hazrlanan kampaniyalar;
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❏

o gender bərabərliyi mədəniyyətini təşviq etmək və qadnlara qarş
gender əsasl zoraklq və bunun əsas səbəbləri barədə məlumatllğ
artrmaq üçün bütün media qurumlar ilə əməkdaşlq;
o qadn hüquqlarnn təşviqi; gender əsasl zoraklğn məqbul
saylmasna şərait yaradan gender stereotiplərinin və münasibətlərinin
formalaşmasnn qarşsn almaq; və gender əsasl zoraklğn əsas
səbəblərinin və hörmətə əsaslanan sağlam münasibətlərin dərkini
yaxşlaşdrmaq məqsədilə istər formal, istərsə də qeyriformal tədris
proqramlar vasitəsilə uşaqlarn və gənclərin maarifləndirilməsi yolu
ilə həyata keçirilən erkən müdaxilə tədbirləri.
Kreativ, müştərək və interaktiv cəlbetmə metodlarndan istifadə yolu ilə
kişilərin və oğlanlarn müsbət dəyişikliklərin daşycs və müqaviməti dəf
edən qüvvə qismində müxtəlif müdaxilə tədbirlərinə cəlb edilməsinə
yönələn tədbirlər eyni zamanda müdaxilə tədbirlərinin qadnlarn
maraqlarn qoruyan təşkilatlarla əməkdaşlq şəraitində hazrlanmasn
nəzərdə tutulurmu?

❏

Qabaqlayc tədbirlər ikili yanaşmann tətbiqi yolu ilə, yəni gender
amilinin qanunvericiliyə, siyasətə və praktikaya daxil edilməsi vasitəsilə
və eyni zamanda həssas durumda olan qruplara mənsub olan qadnlar
da daxil olmaqla qadnlarn xüsusi ehtiyaclarnn ödənilməsinə yönələn
xüsusi müdaxilə tədbirləri vasitəsilə neqativ gender stereotiplərinin və
bərabərsizliyin təsirlərinə qarş mübarizə aparmaq üçün qadnlarn istər
iqtisadi, istərsə də siyasi sahədə liderlik və aktivlik imkanlarn artrrm?

❏

Bütün qabaqlayc tədbirlərin səmərəliliyini təmin etmək üçün bütün
qruplar və xüsusən ən həssas durumda olan qruplar əhatə edən, gender
bərabərliyi və qadnlara qarş gender əsasl zoraklğa aid olan etibarl,
təfərrüatl (təsnif olunmuş) məlumatlarn təqdim edilməsi üçün tədbirlər
nəzərdə tutulurmu?
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Avropa Şuras n n
əsas resurslar
İnsan hüquqlarnn və əsas azadlqlarn müdafiəsi haqqnda Avropa Konven
siyas
Qadnlara qarş zoraklq və məişət zoraklğnn qarşsnn alnmas və ona qar
ş mübarizə haqqnda Avropa Şurasnn Konvensiyas (İstanbul Konvensiyas)
Qadnlarn zoraklqdan müdafiəsi haqqnda Nazirlər Komitəsinin üzv döv
lətlərə Rec(2002)5 sayl tövsiyəsi60
Gender bərabərliyi standartlar və mexanizmləri haqqnda Nazirlər
Komitəsinin üzv dövlətlərə Rec(2007)17 sayl tövsiyəsi61
Fəaliyyətə dair yekun hesabat,62 Avropa Şurasnn “Qadnlara qarş məişət
zoraklğna son” kampaniyas çərçivəsində, 20062008
Gender stereotiplərinin şübhə alt na al nmas
Media və qadnlarn imici, Avropa Şurasnn Gender bərabərliyi üzrə milli
koordinatorlar şəbəkəsinin 1ci konfransnn hesabat, 45 iyul 2013cü il, Am
sterdam63
Milli səviyyədə gender bərabərliyi və media sahəsində əsas problemlər və qa
baqcl təcrübələr barədə üzv dövlətlər tərəfindən təqdim edilən materiallar
toplusu, Avropa Şuras, 201464
60. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=280915.
61. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1215219&Site=CM.
62. http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/final_Activity_re
port.pdf.
63. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/05conferences/2013amsterdam/Re
port_MediaImageWomen_Amsterdam_en.pdf.
64. GEC(2014)8rev, Avropa Şurasnn Gender Bərabərliyi Komissiyas, “Milli səviyyədə gender
bərabərliyi və media sahəsində əsas problemlər və qabaqcl təcrübələr barədə üzv döv
lətlər tərəfindən təqdim edilən materiallar toplusu”, Strasburq, 13 may 2014cü il.
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Təhsildə gender amilinin nəzərdə alnmas haqqnda Nazirlər Komitəsinin üzv
dövlətlərə CM/Rec(2007)13 sayl tövsiyəsi65
Xüsusi hallara görə həssas durumda olan şəxslərin ehtiyaclar n n
ödənilməsi
Uşaqlarn valideynlər tərəfindən müsbət tərbiyələndirilməsinə dəstək siyasəti
haqqnda Nazirlər Komitəsinin üzv dövlətlərə Rec(2006)19 sayl tövsiyəsi66
Ailə barəsində ardcl və kompleks siyasət haqqnda Nazirlər Komitəsinin üzv
dövlətlərə R(94)14 sayl tövsiyəsi67
Ailədə zoraklqla əlaqədar sosial tədbirlər haqqnda Nazirlər Komitəsinin üzv
dövlətlərə R(90)2 sayl tövsiyəsi68
Uşaq mənafelərini nəzərə alan səhiyyəyə dair rəhbər prinsiplər (2011)69
Uşaq mənafelərini nəzərə alan ədliyyəyə dair rəhbər prinsiplər (2010)70 (sənəd
Avropa Şurasna üzv dövlətlərdə istifadə edilən ən az 22 dildə mövcuddur)
Uşaqlarn zoraklqdan müdafiəsi üçün kompleks milli strategiyalara dair rəh
bər prinsiplər71
Miqrantlarn uşaqlarnn və immiqrantlarn xələflərinin inteqrasiyasnn güc
ləndirilməsi haqqnda Nazirlər Komitəsinin üzv dövlətlərə CM/Rec(2008)4
sayl tövsiyəsi72
Qaraçlarn hüquqlarnn qorunmas üzrə siyasət və qabaqcl təcrübələr
haqqnda məlumat bazas73

65. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1194631&Site=CM&BackColorInternet=9999C
C&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.
66. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1073507&Site=CM&BackColorInternet=9999C
C&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.
67. https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGe
t&InstranetImage=534811&SecMode=1&DocId=515750&Usage=2.
68. https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGe
t&InstranetImage=569827&SecMode=1&DocId=589942&Usage=2.
69. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1836421&Site=COE.
70. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Source/GuidelinesChildFriendly
Justice_EN.pdf.
71. http://www.coe.int/t/dg3/children/News/Guidelines/Recommendation%20CM%20
A4%20protection%20of%20children%20_ENG_BD.pdf.
72. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1253467&Site=CM.
73. http://goodpracticeroma.ppa.coe.int/en.
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Kişilərin və oğlanlar n proseslərə cəlb edilməsi
Kişilərin rolu haqqnda Avropa Şurasnn nəşrləri, məişət zoraklğ törədən
kişilərlə aparlan iş də daxil olmaqla74
Qad nlar n səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi
Siyasi və ictimai qərarlarn qəbulunda qadnlarn və kişilərin balanslaşdrlmş
iştirak haqqnda Avropa Şurasnn Nazirlər Komitəsinin Rec(2003)3 sayl tövsi
yəsi75
Avropa Şurasna üzv dövlətlərdə qadnlar və kişilər arasnda bərabərlik
sahəsində pozitiv tədbirlər, Qadnlar və kişilər arasnda bərabərlik sahəsində
pozitiv tədbirlər üzrə mütəxəssislər qrupunun (EGSPA) fəaliyyət barədə
yekun hesabat, 200076
Avropa İnsan Hüquqlar Məhkəməsinin presedent hüququ
Qadnlara qarş zoraklq və məişət zoraklğnn qarşsnn alnmas və onun
la mübarizə sahəsində Avropa İnsan Hüquqlar Məhkəməsinin presedent
hüququndan seçmələri İstanbul Konvensiyasna həsr olunmuş xüsusi saytda77
tapmaq olar.
Avropa İnsan Hüquqlar Məhkəməsinin mətbuat xidməti mütəmadi olaraq
qadnlara qarş zoraklq mövzusunda bülleten78 buraxr.
Qeyd: Bütün Konvensiyalar Avropa Şurasnn Müqavilələr Bürosundan (www.
connventions.coe.int), Tövsiyələri isə Avropa Şurasnn ana səhifəsindən əldə et
mək olar (www.connventions.coe.int saytna və sonra “Committee of Ministers/
adopted texts” bölümünə daxil olun).

74. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/conventionviolence/documentation_stud
ies_publications_en.asp.
75. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2003)3&Language=lanEnglish&Ver=origi
nal&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColor
Logged=F5D383.
76. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/womendecisionmaking/
EGSPA(2000)7_en.pdf.
77. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/conventionviolence/caselaw_en.asp.
78. http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Violence_Woman_ENG.pdf.
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Maddə 12 – Ümumi öhdəliklər
1. Tərəflər qadn və kişilərin sosial və mədəni davranş modellərində
dəyişikliklərin edilməsinin təşviq edilməsi üçün qadn və ya kişi
bərabərsizliyinə və ya stereotipli rollara əsaslanan yanlş təsəv
vürləri, adətənənələri və digər bütün zərərli təcrübələri aradan
qaldrmaq məqsədi ilə lazmi tədbirləri görməlidir.
2. Tərəflər hər hans fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən bu Konven
siyann təsir dairəsinə düşən bütün zoraklq formalarnn qarşsnn
alnmas üçün zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri görməlidir.
3. Bu fəsilə uyğun olaraq görülən hər hans tədbirlər nəzərə aln
mal və konkret şəraitlərdə təhlükəyə məruz qalan şəxslərin xüsu
si ehtiyaclarnn təmin edilməsinə yönəlməlidir və bu tədbirlərin
mərkəzində də bütün zoraklq qurbanlarnn insan hüquqlar
məsələsi prioritet olmaldr.
4. Tərəflər, cəmiyyətin bütün üzvlərini, xüsusilə kişi və oğlanlar bu
Konvensiyann əhatə etdiyi bütün zoraklq formalarnn qarşsnn
alnmasnda fəal iştirak etməyə təşviq etmək üçün zəruri tədbirləri
görməlidir.
5. Tərəflər mədəniyyət, bədii, din, ənənə və ya “şərəf” adlandrlan
anlayşlarn bu Konvensiyann əhatə etdiyi hər hans zoraklq akt
larnn əsaslandrlmas kimi hesab edilməməsini təmin etməlidir.
6. Tərəflər qadnlarn səalhiyyətlərin artrlmas ilə bağl həyata
keçirilən proqram və fəaliyyətlərin təşviq edilməsi üçün lazmi təd
birləri görməlidir.

AZE
Avropa Şuras qitənin insan hüquqlarn müdafiə
edən aparc təşkilatdr. Avropa İttifaqna üzv olan
bütün dövlətlər daxil olmaqla, təşkilat 47 üzv döv
lətdən ibarətdir. Avropa Şurasnn bütün üzv döv
lətləri insan hüquqlar, demokratiya və qanunun
aliliyini qorumağ nəzərdə tutan Avropa İnsan
Hüquqlar Konvensiyasn imzalamşdr. Avropa İn
san Hüquqlar Məhkəməsi Konvensiyann üzv döv
lətlərdə tətbiq edilməsinə nəzarət edir.

Avropa Ittifaqnn üzv dövlətləri bilik və bacarqlarn,
resurslarn və müqəddaratlarn bir araya gətirməyə
qərar veriblər. Mədəni müxtəlifliyi, tolerantlğ və
fərdi azadlqlar qoruyaraq birlikdə sabitlik zonas
na, demokratiyaya və dayanql inkişafa nail olublar.
Avropa ittifaq öz sərhədlərindən kənarda yerləşən
digər ölkə və xalqlarla öz nailiyyətləriin və dəyərlərini
bölüşməyə qərarldr.
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Bu tərcümə Avropa İttifaqnn və Avropa Şurasnn birgə maliyyələşdirdiyi “Azərbaycanda İstanbul Konvensiyas və digər gender bərabərliyi standartlarna dair
məlumatllğn artrlmas” layihəsi çərçivəsində hazrlanb. Burada ifadə olunan fikirlər hər iki tərəfin rəsmi mövqeyini əks etdirməyə bilər.

