Kadının Güçlendirilmesi için Erkek Katılımı Atölye Serisi Nedir?

Kadınların cinsiyete dayalı şiddet ile cinsiyet ayrımcılığına karsı güçlenmesini ve toplumsal
cinsiyet eşitliğini desteklemek için erkeklere yönelik hazırlanmış bir çalışmadır.
4 tematik atölyeden oluşmuştur. Atölyeler birbiriyle ilişkili ve birbiri ardına aktarılacak
şekilde, daha somut konulardan daha soyut bir kavram olan toplumsal cinsiyet eşitliğine
doğru sıralanmıştır.
- Şiddet Temalı Atölye
Atölye Adı: Güçlü Aile ve Güçlü Nesil İçin Kadınları Güçlendirmek!
Bu atölyede, amaç katılımcıların, aile içi kadına yönelik şiddetin ve bunun hem kadınlar hem
de aile üzerindeki etkilerinin farkında varmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda, şiddetin ne
olduğu, şiddet türleri, şiddetin sağlık üzerindeki etkileri tartışıldıktan sonra dünyada ve
Türkiye’de kadına yönelik şiddetin boyutları ele alınır.
- Ebeveynlik Temalı Atölye
Atölye Adı: Güçlü Anne ve Baba, Güçlü Aile!
Katılımcıların, babanın ebeveynlik ilişkisi içerisindeki rol ve sorumlulukları üzerinde tartışarak,
annenin güçlenmesinin aile üzerindeki olumlu etkileri konusunda farkındalık kazanmaları
hedeflenir. Baba olmanın anlamı, toplumsal cinsiyet eşitsizliği neticesinde kız ve oğlan
çocuklarına atfedilen roller ve beklentiler değerlendirilir.
- Kadının İşgücüne Katılımı Temalı Atölye
Atölye Adı: Çalışan Anne ve Baba, Güçlü Aile!
Katılımcıların, zorunlu göç sonrası değişen yeni yaşam koşullarında, kadının işgücüne katılım
yoluyla güçlenmesinin, kendisine, çocuklarına, eşine ve genel itibariyle aileye nasıl olumlu
katkı sağlayabileceği konusunda farkındalık kazanmaları amaçlanır. Bu kapsamda, kadının
işgücüne katılımının ne anlama geldiği, kadının işgücüne nasıl katılabileceği, farklı ülkelerde
kadınların işgücüne ne düzeyde katıldıkları üzerine konuşulur.
- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temalı Atölye
Atölye Adı: Güçlü Kadınlar, Güçlü Nesiller, Güçlü Toplum!
Cinsiyet rollerinin toplumdan topluma ve zaman içinde nasıl değiştiği, Türkiye’de ve dünyada
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin boyutları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kız çocukları,
oğlan çocukları, kadınlar, erkekler ve aileler üzerindeki olumsuz etkileri ele alınır.

Atölye serisi toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde oluşturulmuştur.
İçerikler, farklı hayat görüşü ve bakış açıları olacağı bilgisiyle, ‘doğrular’ ve ‘yanlışlar’
üzerinden değil, davranış seçenekleri üzerinden kurgulanmıştır.

•

Kadının Güçlendirilmesi için Erkek Katılımı Atölye Serisinin şiddet temalı ilk atölyesini
2018 yılı sonunda bir pilot çalışma kapsamında hazırladık.

•

Pilot uygulama çalışmanın yöntemini geliştirmemizi ve sonrasında bize yol gösterecek
strateji dokümanını hazırlamamızı sağladı.

•

Suriyeli mültecilerle ve erkeklerle çalışma deneyimi olan sivil toplum kuruluşları ile
danışma grubu toplantıları yapıldı ve kuruluşlar arası erkek yararlanıcılarla çalışma
deneyimleri ile çalışma güçlendirildi.

•

Atölyeler hazırlanırken çalışma grubunun katılımını sağlayacak teknikler kullanıldı.
Beyin fırtınası toplantıları ile hedef grubun değerleri, yargıları, hassasiyetleri ve
esneklik kapasiteleri tespit edildi.

•

Birkaç grup ile uygulanan beyin fırtınası toplantılarının çıktılarından atölyelerin ilk
taslakları hazırlandı.

•

Atölye taslakları farklı gruplarla uygulanarak test edildi. Testlerde Arapça konuşan bir
uygulayıcı, gözlemci ve destek olarak da Arapça-Türkçe çevirmen bulunuyordu.

•

Yine testlerde gözlemcinin kadın olmasının, erkeklerden oluşan bir çalışma grubu
üzerinde olumlu/cinsiyetçiliği kısmen kıran bir etkisi olduğu görüldü.

•

Atölyelerin test uygulamaları İstanbul’un farklı ilçeleri ve Adana’da yapıldı. Çalışma
grubunun farklı kesimlerine ulaşmak hedeflendi.

•

Test uygulamalardan sonra 4 temada atölyelere son biçimi verildi.

•

Yine testlerin değerlendirmesi ile tüm atölyelerin başına
çalışma grubunun hem kendi içinde hem de uygulayıcılar ile tanışmasını ve güvenli
alan oluşturmayı hedefleyen “tanışma atölyesi” eklendi.

•

2019 yılı ikinci yarısında Kadının Güçlendirilmesi için Erkek Katılımı Atölye Serisinin
uygulayıcı eğitimi geliştirildi. 2019 yılı sonunda uygulandı.

•

2020 yılında yüz yüze yürütülmesi gereken atölye çalışmalarına pandemi nedeniyle
ara verildi.

•

2021 yılında uygulayıcı eğitimi dijital araçlarla uygulanacak biçimde adapte edildi.

•

Bu çalısmalar süresince; atölye serisinin yol haritasını çizen strateji dökümanı,
atölyelerin power point(ppt) sunumları (Arapça ve Türkçe), sunumların uygulama
rehberi niteliğindeki uygulayıcı notları (Arapça ve Türkçe), uygulayıcı el kitabı (Arapça
ve Türkçe) ile uygulayıcı ve gözlemci değerlendirme formları, kadının iş hayatına ve
sosyal hayata katılımını destekleyen atölye için geliştirilmiş bir masa üstü oyunu
hazırlandı.
Kadının Güçlendirilmesi için Erkek Katılımı Atölye Serisinin en önemli karakteri
öncelikle bir bilgilendirme değil farkındalık çalışması olmasıdır. Alışılagelmiş
davranışların dışında seçeneklerin de olabileceğine dikkat çekmesidir.

