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"Erkekler, genelde tüm kadınların haksızlığa uğradığını kabul eder, fakat sizin değil."
Sheila Rowbotham
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WAVE ağının Harekete geç! Kampanyası basın duyurusu:
Harekete geç! şiddette maruz kalan kadınların ve çocuklarının destek ve korumaya
ulaşma hakları üzerine bir kampanyadır

Avrupa’da her üç kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor.

Sığınakları ve Dayanışma
Merkezi Kurultayı’nın
güçlendirilmesi ve Avrupa ve
Türkiye’deki kadın örgütleri
arasında ev içi şiddete ilişkin
iyi deneyimlerin paylaşılması"
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uzaklaştırabilirsiniz!
Aile içi siddetin çocuklar
üzerindeki sonuçları
Çocuklara yönelik cinsel istismar
Flört şiddeti
6284 Sayılı Dilekçe Örneği
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Ancak kadınların da vergi ödediği devlet, onların uzmanlaşmış destek
hizmetlerine erişimini sağlamada başarısız oluyor. 46 Avrupa ülkesinden
sadece 15’inde uzmanlaşmış bir yardım hattı var ve Avrupa’da en az 47,000
sığınak kapasitesi açığı mevcut. Tecavüz ve cinsel saldırı destek merkezleri
bulunmuyor. Ayrımcılık, en kırılgan gruplardaki kadınların desteğe ulaşmasını
engelliyor!

“Avrupa’nın birçok ülkesinde, uzmanlaşmış destek servislerine yeterli yatırım
yok ve bunun sonucunda kadınların yeterli yardım için başvurabilecekleri bir
yer de yok. AB yetkililerine, ulusal hükümetlere ve toplumdaki diğer ilgili
taraflara, kadınlara yönelik şiddeti durdurmaları için yapılan yatırımları
arttırmaları konusunda harekete geçmeleri için sesleniyoruz!” (Rosa Logar,
WAVE Başkanı)
Bugün, Avrupa Şiddete Karşı Kadınlar (WAVE) ağı Harekete geç!
Avrupa kampanyasını başlatıyor. Bu kampanyayla, önümüzdeki iki yıl
boyunca WAVE üyeleri tüm Avrupa’da yaşadıkları şiddetten uzaklaşmak
isteyen kadınların ve çocuklarının destek ve korumaya ulaşma haklarının
yaygınlaşmasını sağlayacak. Kadınlara ve kız çocuklarına uygulanan şiddet,
insan hakları ihlalinin hala en yaygın türü ve öldürücü olabiliyor – 2012
yılında, kadın cinayetlerinin yaklaşık %47’si bir aile üyesi veya yakın partner
tarafından işlendi.

Pazaryeri
Mor Çatı kupa ve çantalarının
satışı devam ediyor!
Ülkemizin önde gelen
kadın moda
tasarımcılarından
Zeynep Erdoğan,
Mehtap Elaidi, Elif
Cığızoğlu ve Ayşe Deniz Yeğin’in
desenleriyle süslü bez çantaları ve
Mor Çatı kupasını
morcati@morcati.org.tr adresinden
sipariş vererek temin edebilirsiniz.

Yeni Mor Çatı tişörtünü, Mor
Çatı logolu broş ve kolyelerini
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Destek hizmetlerine yapılan yetersiz yatırımın ve şiddet olaylarının yeterince
rapor edilmemesinin nedeni, oldukça yaygın olan şiddet yaşayanı suçlamadır.
Birçok toplum bu tür şiddeti yasaklıyor olmakla birlikte üstü kapalı olarak
müsaade ediyor ve böylece kadınların tekrar eden şiddete katlanmaktan
başka çaresi kalmıyor. Tekrar eden şiddetin sonuçları hepimizi etkiliyor.
Destek hizmetleri, kadınların ve çocuklarının şiddetten uzak bir yaşam
kurmak için güvenli ve güçlendirici bir ortama ulaşmaları açısından çok
önemli. Bu yüzden Avrupa toplumunu, kadın bakış açısıyla işleyen ve
fark yaratan uzmanlaşmış destek hizmetlerine kaynak aktarmaları
konusunda harekete geçmeye çağırıyoruz.
Uzmanlaşmış hizmetlere erişim güçlüğünü gösteren rakamlar
(WAVE Raporu 2015):
46 Avrupa ülkesinden sadece 15’inde 24 saat 7 gün çalışan bir yardım
hattı var.
Avrupa Konseyi Standartları’na göre Avrupa’da başta 2004’ten sonra
katılan yeni AB üye ülkeleri ve üye olmayan ülkeler olmak üzere

projesini sizlerle paylaşmak
istiyoruz.

22 Mayıs Pazar Mor
Muhabbet
Haftaya 22 Mayıs Pazar günü saat
17:45 "TOZ BEZİ" filmini izleyip,
sonrasında yakınlardaki "BUDALA"
kafe'de filmin yapımcısı Çiğdem,
yönetmen ve senaristi Ahu ve
oyuncu arkadaşlarla hep birlikte
film hakkında konuşalım istedik.

Mor Çatı @morcativakfi

morcativakfi RT @bianet_org:
12 İlde Sadece 9 Kamu
Hastanesi Yasaya Uygun
Kürtaj Yapıyor https://t.co
/TogE0ddOx3 #bianet
Haz 04 • reply • retweet • favorite

morcativakfi RT @ifkfeminist:
4 Haziran Cumartesi, saat
17:30’da Mis Sokak girişinde
buluşuyoruz Annelik "kariyer"
değil! Aileniz kaderimiz değil!
https…
Haz 04 • reply • retweet • favorite

morcativakfi Bugün saat
17.30'da #Hayatımızbizim
demek için Mis Sokak'ta
buluşuyoruz. https://t.co
/dmpqIINaL7
Haz 04 • reply • retweet • favorite
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Dayanışma Merkezi’mizden ve
Morhipo’dan temin
edebilirsiniz
Mor Çatı’nın 25.Yılı
vesilesiyle, Mor Çatı
dostu kadın
sanatçılar ile
yürüttüğü
çalışmaların
sonucunda Arzu Yayıntaş
tarafından tasarlanan yeni
tişörtümüz ile yeni Mor Çatı logolu
broş ve kolyelerimizi alarak Mor
Çatı dayanışma ağının bir parçası
olabilirsiniz.

Mor Çatı Ürünlerine Yeni Birisi
Daha Eklendi: Küçük
Çantalarımız Satıştadır!
Mor Çatı dostu kadın
tasarımcılardan Ayşe
Deniz Yeğin, Jale
Hürdoğan, Ayça
Sytmen, Zeynep
Ökmen’in desenleriyle süslü küçük
bez çantalardan
morcati@morcati.org.tr adresinden
sipariş vererek temin edebilirsiniz.
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47,000’den fazla sığınak kapasitesi açığı var.
Tecavüz ve cinsel saldırıya maruz kalmış kadın ve kız çocukları için
destek merkezleri yok.
Siyahi ve etnik azınlıktaki kadınlar (BME), göçmenler ve kayıt altına
alınmamış göçmenler, engelli, yaşlı ve LBTİ kadınlar dahil birçok kadının
uzmanlaşmış destek hizmetlerine erişimi engelleniyor.
Avrupa Birliği’ni, kadına yönelik şiddeti ve Avrupa’da destek
hizmetlerine erişimdeki farklılıkları sonlandırmak üzere kapsamlı
strateji ve eylem planı yapmak için göreve çağırıyoruz.
WAVE ağı ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde karar alıcılara;
1) Şiddete maruz kalan kadınların korunmasını ve şiddetin önlenmesini aktif
olarak desteklemeleri,
2) BÜTÜN kadınların ve çocuklarının uzmanlaşmış destek hizmetlerine
erişimini mümkün kılmayı taahhüt etmeleri,
3) Avrupa’daki uzmanlaşmış destek hizmetlerinin mevcudiyetini arttırmaları
(özellikle kadın yardım hatları, sığınaklar ve kadın merkezleri),
4) Kadınların ihtiyaçlarını ve haklarını ön plana koyan ve en iyi şekilde de
bağımsız kadın örgütleri tarafından sağlanan destek hizmetlerinin kalitesini
arttırmaları için çağrıda bulunuyoruz.
Kadına yönelik şiddet, kadının ekonomik özgürlüğü ve potansiyeli üzerinde
büyük etkileri olduğu gibi nihai olarak dünya ekonomisi üzerinde de büyük
yansımaları olan kolektif bir sorun olduğundan, kampanyamız iş ve filantropi
dünyasını da “şiddetten uzak yaşam kurmak isteyen kadınları desteklemeleri
ve bu alana kaynak aktarmaları" için harekete geçmeye çağırıyor.
Değişim için bir araya gelmek çok önemli ve biz her birinize
sesleniyoruz!

Harekete geç! kampanyamıza katılın!
"Kadınlara ve çocuklarına yönelik şiddete son vermek için hep
beraber Harekete geçin!"

morcativakfi #HayatımızBizim
https://t.co/DcSgQQQMXD
Haz 03 • reply • retweet • favorite

morcativakfi Yerel mahkeme
de hak verdi: Kadın soyadını
kullanabilir, neden aranmamalı
@ifkfeminist @feministavukat
@kadinih https://t.co
/YpUjlCNKfQ
Haz 03 • reply • retweet • favorite

morcativakfi RT @sivilsayfalar:
Kadın örgütleri araştırdı: ‘Fiili
kürtaj yasağı devam ediyor’
@morcativakfi @ISTsozlesmesi
https://t.co/nr4MlCPhVR
Haz 03 • reply • retweet • favorite

morcativakfi Fiili Kürtaj Yasağı
Devam Ediyor! @esitiz
@ifkfeminist @AFeministK
@kadinih @kadinkoalisyonu
@izmirfeminist https://t.co
/F8DFP3bado
Haz 03 • reply • retweet • favorite

morcativakfi RT @KaosGL:
Kaos GL yayınları bu ay 130
kapıyı çaldı! https://t.co
/BdxNZ88ZOx https://t.co
/80csrXnmj6
Haz 01 • reply • retweet • favorite

Güncel İhtiyaçlar
Daha fazla bilgi için veya Harekete geç! kampanyasına destek vermek için
lütfen bizimle temasa geçin:
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GİYSİ: Pijama, İç çamaşırı, Eşofman
Takımı, Terlik (kadın ve çocuklar İçin)
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WAVE Ofisi, Viyana: Rosa Logar, rosa.logar@interventionsstelle-wien.at veya
Maria Rösslhumer, Maria.roesslhummer@wave-network.org

EŞYA: Battaniye (tek kişilik),Türk Kahvesi

Daha fazla bilgi için www.wave-network.org

YİYECEK: Çay, Türk Kahvesi, Filtre

ve Filtre Kahve Makinesi

Kahve, Hazır Kahve, Uzun Ömürlü Süt,

Harekete geç! Kampanyasına desteğinizi gösterin

Şeker, Bisküvi, Salça, Sızma Zeytinyağı,

Profil fotoğraflarınıza WAVE Step up! TWIBBON ekleyin http://twibbon.com/Support/step-up-campaign-2
Harekete geç! Kampanya videomuzu yaygınlaştırmamıza destek olun –
https://www.youtube.com/watch?v=lvcu2lZgpNE
#StepUpWAVE (#WAVEnetwork) etiketleriyle nasıl harekete geçeceğinizi
paylaşın

Peynir, Zeytin, Reçel
TEMİZLİK MALZEMESİ: Elde Yıkama
Bulaşık Deterjanı, Cif, Çamaşır Suyu, Çöp
Poşeti, Islak mendil, Kağıt Havlu, Tuvalet
Kağıdı, Deodorant, Bebek şampuanı,
Bebek yağı, Bebekler için Islak mendil, 2,3
ve 4 numara çocuk bezi
KIRTASİYE MALZEMELERİ: Boya
Kalemi, Okul Çantası, Kalemlik, A4 Kağıt,
Kalem, Dosya, Kartuş
DİĞER: Ulaşım için "İstanbul Kart", Cep
Telefonu, Bilgisayar
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