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“Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler ve 

Suç Ofisi”nin verilerine göre dünyada her gün 

137 kadın ve kız çocuğu, kendi ailesinden bir 

birey veya eski partneri tarafından, kadın ve kız 

çocuğu olduğu için öldürülüyor.1 Bu, her yıl 

yaklaşık 50.000 kadın ve kız çocuğunun 

cinayete kurban gittiği anlamına geliyor.2  

İlk 20 ayında 40.000 kişinin yaşamını yitirdiği 

Suriye iç savaşındaki ölü sayılarına yakın olan 

bu korkunç sayı, bütün dünyayı yakından 

ilgilendiren bir sorunu ortaya koyuyor. 

İstatistiklere dahil edilmeyerek karanlıkta 

kalmış, dünya çapındaki kadın ve kız 

çocuklarına yönelik cinayet rakamlarının ise 

çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Zira 

devlet kurumları, sistematik olarak şiddet 

mağduru kadın ve kız çocukları ile faillerinin 

arasındaki ilişkiyi veya bu cinayetlerde rol 

oynayan cinsiyetçi motifleri kapsayan istatistiki 

çalışmalar sürdürmüyor.  

Femizidler, yani kadın ve kız çocuklarının 

cinsiyetlerinden ötürü öldürülmeleri,3 kısa 

 

 

 

 
1 BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (2019) “Global Study on Homicide: Gender-

related killing of women and girls, Vienna” (Kadın ve kız çocuklarına 

yönelik cinayetlere dair küresel rapor, Viyana), s. 10, Link: 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf 

(15.07.2020 itibarıyla elde bulunan veriler). 

2 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı‘nın (AGİT) Kasım 2016 tarihinde 

yayımladığı “Combating violence against women” (Kadın ve kız 

çocuklarına yönelik şiddetle mücadele) başlıklı raporda bu sonuca 

varılmıştır. Link: https://www.osce.org/files/f/documents/e/2/286336.pdf 

(Stand: 02.11.2020). 

3 United Nations Economic and Social Council (2013) “Vienna Declaration 

on Femicide” (BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (2013): “Kadın 

Cinayetlerine dair Viyana Deklarasyonu, Link: 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/

adıyla İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen 

Kadınlara Yönelik Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin 

Önlenmesine Dair Avrupa Konseyi 

Sözleşmesi’nde de belirtildiği üzere çok 

yönlüdür.  

Kadınlar ve kız çocukları, şiddetin çok farklı 

biçimlerine maruz kalıyor: Sığınmacı olarak 

ülkesini terk etmeye zorlanma,  seks işçiliği, kız 

çocuklarında jenital sakatlama, organize suçlar, 

uyuşturucu ve insan ticareti, (eski) eşinin 

uyguladığı şiddet, maruz kalınan işkence 

sonucunda veya fiziksel şiddete bağlı olarak 

intihara sürüklenme veya kadın veya kız 

çocuklarını hedef alan “namus cinayetleri” 

çerçevesinde öldürülme, cinsel yönelimi 

ve/veya cinsel kimliği nedeniyle öldürülmeleri 

vb. bu çok yönlü şiddetin örneklerinden 

sayılabilir.  

Kadın cinayetleri, münferit vakalar veya özel 

yaşamı ilgilendiren bir sorun değil. Dünya 

çapında ve toplumun bütününü ilgilendiren bir 

sorun ve bu sorunun temelinde geleneksel 

toplumsal cinsiyet rolleri ve ataerkil iktidar 

yapıları yatıyor.  

Buna ek olarak son yıllarda aşırı ve ırkçı 

hareketlerde kaydedilen güçlü artış, kadınların 

ve kız çocuklarının yaşamlarını ve sağlıklarını 

CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf (10.09.2020 

itibarıyla elde bulunan veriler): 

“Recognizing that femicide is the killing of women and girls because of 

their gender, which can take the form of, inter alia: (1) the murder of 

women as a result of intimate partner violence; (2) the torture and 

misogynist slaying of women (3) killing of women and girls in the name of 

“honour”; (5) targeted killing of women and girls in the context of armed 

conflict; (5) dowry-related killings of women; (6) killing of women and girls 

because of their sexual orientation and gender identity; (7) the killing of 

aboriginal and indigenous women and girls because of their gender; (8) 

female infanticide and gender-based sex selection foeticide; (9) genital 

mutilation related deaths; (10) accusations of witchcraft; and (11) other 

femicides connected with gangs, organized crime, drug dealers, human 

trafficking and the proliferation of small arms”. 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/e/2/286336.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf
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hedef alan küresel bir tehdit haline geldi. İster 

aşırı sağcı ister anti-feminist, isterse dinci-

köktenci hareketler olsun, kadın ve kız çocuğu 

düşmanı tutumlar bu hareketlerin  ortak 

yönünü oluşturuyor.  

Her gün karşımıza çıkan bu yapısal anti-

feminist ve ırkçı sesler, LGBTİ toplumun 

görünürlüğü ve güvenliği üzerinde de derin 

etkiler yaratıyor. 

 

Toplumsal düzlemdeki birçok faktör, kadın 

cinayetlerine karşı mücadelenin önünde engel 

teşkil ediyor. En önemli beş faktörü şu şekilde 

sıralayabiliriz:  

Kadın ve erkeğin eşitliğinin sağlanmamış 

olması 

Kadını obje olarak gören ataerkil ve cinsiyetçi 

anlayışlar ve toplumsal cinsiyet rolleri topluma 

egemen olduğu sürece, kadınlar ve kız çocukları 

yukarıda adı geçen cinsiyetçi şiddete maruz 

kalmaya devam edecektir.  

 

 

 

 
4 Council of Europe (2016): Handbook for parliamentarians. Council of 

Europe Convention on preventing and combating violence against 

women and domestic violence (Istanbul Convention), S. 16 

(Avrupa Konseyi (2016): Parlamenterler İçin Elkitabı. Kadınlara Yönelik 

Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Avrupa Konseyi 

Genel ve medyada kullanılan dil 

Kadınlara ve genç kızlara yönelik cinsiyetçi 

şiddet, genel olarak veya medya ile sosyal 

yaşamda kullanılan dilde sıradanlaştırılıyor ve 

tehlikesiz bir durum gibi gösteriliyor. Çoğunlukla 

“aile dramı”, “namus cinayeti”, “ayrılık cinayeti”, 

“kıskançlık cinayeti” gibi tanımlamalarla 

önemsizleştiriliyor. Buna bağlı olarak kadın 

cinayetlerinin tespit edilmesi ve bu cinayetlere 

ve şiddet olaylarına karşı kapsamlı bir mücadele 

yürütülmesi daha zor hale geliyor.  

Kavramın kullanıl(ma)ması ve ulusal ve 

Avrupa çapında stratejilerin belirlenmemiş 

olması 

Femizid kavramının genel geçerliliğe sahip bir 

tanımlaması yok. Dolayısıyla bu konuda 

toplanan veriler arasında farklılıklar var ve bu 

nedenle sorun, bütünselliği içinde algılanmıyor. 

Bunun dışında hiçbir Avrupa ülkesinde, 

femizidlere karşı mücadele konusunda 

bütünlüklü bir ulusal strateji belirlenmiş değil. 

Çözüme dair yaklaşımlar; yerel, bölgesel ve 

ülkeler düzeyinde farklılıklar arz ediyor ve bir 

yamalı bohçayı andırıyor. Avrupa düzeyinde de 

kapsayıcı bir strateji henüz yok. 

Ekonomik zararın boyutu konusunda 

bilincin olmaması  

Kadın cinayetlerinin ve cinsiyetçi şiddetin 

ekonomik alanda yol açtığı sonuçlar da geniş 

kapsamlı. Avrupa Konseyi’nin verilerine göre, 

sadece aile içi şiddetten kaynaklı ekonomik 

zararın yılda kişi başına 555 avroyu bulduğu 

tahmin ediyor.4    

Sözleşmesi- İstanbul Sözleşmesi) 

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/HandbookP

arliamentarians-EN.pdf [12.11.2020] 
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Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin 

her biçimiyle mücadele için düzenlenmiş 

araçların yeterli düzeyde uygulamaya 

konulmaması  

Kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi olarak 

bilinen Kadınlara Yönelik Şiddetin ve Aile İçi 

Şiddetin Önlenmesine Dair Avrupa Konseyi 

Sözleşmesi’nde belirlenen temel görev, kadına 

yönelik her türlü şiddete karşı önleyici 

adımların atılmasıdır. Sözleşmenin diğer bir 

hedefi de mağdur kadınları şiddete karşı 

korumak, kadını dışlayan her türlü uygulamanın 

ortadan kalkmasına katkı sunmak ve geniş 

kapsamlı siyasal ve diğer önlemler aracılığıyla 

mağdurları koruyan ve destekleyen, buna karşılık 

faillerin cezalandırılmasını sağlayan bir çerçeve 

yaratmaktır. Kadınlara ve kız çocuklarına bu 

hukuksal araçların sunulması, kadın 

cinayetlerine karşı mücadelenin en önemli 

unsurudur. 

. 
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Değişik AB ülkelerinde, kadın ve genç kızların 

hakları alanında faaliyet gösteren örgütler 

olarak, Avrupa Birliği’nde kadın cinayetlerini 

durdurmak üzere İstanbul Sözleşmesi’nin 

eksiksiz uygulamaya konulması için, aşağıda 

belirtilmiş olan önlemlerin yasal statüye 

kavuşturulmasını talep ediyoruz: 

 

 

• Kadın ve kız çocukları örgütleri, şiddet 

mağduru veya şiddet görme 

tehlikesiyle yüz yüze olan kadınlara ve 

kız çocuklarına ilk aşamada koruyucu 

bir alan ve yardım sunmaktadır. 

Dolayısıyla bu alandaki ihtiyaçları en iyi 

onlar bilmektedir.Kadın cinayetlerine 

karşı mücadelede önleyici ve müdahaleci 

adımları desteklemek için, AB tarafından 

kadın ve kız çocuklarının hakları konu-

sunda faaliyet sürdüren örgütlerin iş 

birliğinin takdir edilmesi ve AB tarafından 

bu örgütlere güvenli bir maddi destek 

sunulması gerekir! (Md. 10) 

 

Kadın cinayetlerine karşı sürdürülebilir bir 

mücadelenin verilmesi, ancak faillerin 

motifleri enterseksiyonel bir perspektifle tahlil 

edildiği ve bu fiillerin adının konulduğu 

durumda mümkün olacaktır. Bu bağlamda, 

kadınlara ve kız çocuklarına karşı cinsiyetçi 

şiddetin farklı biçimleri hakkında düzenli 

bilgilendirme yapabilmek için devlet, finans ve 

personel alanında araçlara ihtiyaç vardır. 

• Kadın cinayetlerine dair, genelgeçer ve 

geniş kapsamlı bir tanımlama gereklidir. 

Ayrıca çeşitli mağdur gruplarının açık bir 

şeklide adlandırılması gerekir. 

• İstanbul Sözleşmesi’nde adı geçen, sanal 

şiddet de dahil olmak üzere, kadınlara ve 

genç kızlara yönelik şiddetin her biçimini 

önleme ve bu konuda mücadele için 

sunulan finans ve personel desteğinin 

artırılması gerekir! (Md. 8) 

• Şiddet mağduru kadınlara ve genç kızlara 

etkili koruma ve destek önlemleri 

sunabilmek için bütün resmî kurumlar 

nezdinde sistematik olarak veri 

toplanması, ayrıca disiplinler arası bilimsel 

çalışmalar yapılması gerekir! (Md. 11) 

• Kadın cinayetlerinin günlük dilde ve 

medyadaki haberlerde kültürel, etnik 

nedenlere dayalı veya özel yaşama özgü 

bir sorun olarak gösterilmesine son 

verilmesini ve kadınların ve genç kızların 

katledilmesinin femizid olarak tanınmasını 

talep ediyoruz! (Md. 42) 

 

Femizidlerin önlenmesinde en temel 

araçlardan biri, şiddetin önlenmesidir. Bu da 

çeşitlilik ve toplumsal cinsiyet konularında 

duyarlılığın teşvik edilmesini gerektirir. Bunun 

için her alanda seminer, eğitici ve ilerletici 

kurslar verilmesi gerekir. 
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• Kadınlara ve kız çocuklarına karşı nefretin 

ve onların hakları konusunda farkındalığı 

artırıcı enterseksiyonel kampanyaların 

çoğaltılması gerekir! (Md. 13). Bu 

kampanyaların yarattığı etkilerin düzenli 

olarak değerlendirmeye tabi tutulması 

gerekir. 

 

• Okullarda, çeşitlilik ve toplumsal cinsiyet 

konusunda duyarlılığı gözeten ders 

kitapları ve öğretmenlerin 

görevlendirilmesi gerekir! (Md. 14) 

• Şiddet yaşamış kadınların iltica 

davalarında karar veren ve başvuru 

sahiplerine destek sunan personelin 

(örneğin polis, mütercim, sosyal danışman, 

sağlık elemanı, tercüman vb.) çeşitlilik ve 

toplumsal cinsiyet konusunda, duyarlılık 

ve psikoloji alanlarında eğitim almış, çok 

dilli olması gerekir! (Md. 15) 

• Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddetin 

her türlü biçimine karşı, çeşitlilik 

konusunda duyarlı tedavi projelerine 

ihtiyaç vardır! (Md. 16) 

• Sosyal medya platformları da dahil olmak 

üzere, medyadaki haberleri, çeşitlilik ve 

toplumsal cinsiyet konusundaki 

farkındalık bağlamında tarayan bir 

mekanizma ile kadınları ve kız çocuklarını 

tehdit eden veya utandıran ifadelere karşı 

devlet yaptırımlarına ihtiyaç vardır! (Md. 

17) 

 

Femizidlere karşı etkili önlemler, şiddete 

maruz kaldıkları çevre veya ailelerinden 

kaçabilmeleri için mağdur kadın ve genç kızlara 

acil yardım programlarını da kapsar. Kapsamlı 

yardım projelerinin öngörüldüğü bir program 

çok dilli, görsel ve işitsel araçların kullanıldığı 

ve engelsiz bir iletişimi gerektirir. 

• Bunun için, kadın ve kız çocuklarının, 

sığınma evlerine ve diğer destekleyici 

yapılara dışlanma-dan engelsiz bir şekilde 

ulaşmalarının sağlanması gerekir. Bu 

bağlamda danışma merkezleri (kırsal 

kesimlerde de), barınaklar ve cezai 

kovuşturma kurumları gereklidir! (Madde 

18) 

• Koruma başvurusunda bulunanlar için, 

çeşitlilik konusunda, duyarlı ve çok dilli 

hizmet veren psikoterapi ve diğer uzman 

yardım kuruluşlarına ihtiyaç vardır! 

(Madde 22) 

• Kadınların ve genç kızların çeşitli sağlık 

ihtiyaçlarına uyarlanmış, özellikle ruhsal 

sağlık konusunda destek ve tedavi 

konusunda yoğunlaşmış programlara 

ihtiyaç vardır. (Md. 22) 

• Bütün kadınların ve genç kızların 

ayrımcılığa uğramadan ulaşabilecekleri 

sığınma evlerine ihtiyaç vardır. (Md. 23) 

• Şiddet mağduru kadınların ve kız 

çocuklarının (örneğin engelli veya yaşlı 

kadınlar vb.) özel ihtiyaçlarına uyarlanmış, 

uygun tedavi, destek ve koruma sunan 

barınma imkanlarının yaratılabilmesi için 

yasal önlemlerin alınması gerekir. (Md. 23) 

• Cinsiyetçi şiddet biçimleri hakkında 

hizmet veren, çok dilli, 7-24 ulaşılabilecek 

bir yardım hattı konusunda bilgilendirme 

yapan özel ulaşım imkanları yaratılmalıdır! 

(Md. 24) 

• Şiddete maruz kalan çocuklar ve gençlere 

kendileri ile ilgili davalarda ifade verme 

imkânı tanınmalı, bu konuda hem 

kendilerinin hem de annelerinin güvenliği 

sağlanmalıdır. (Md. 26) 

• Boşanma davalarında özel koruyucu 

önlemler gereklidir. Özellikle kişisel 
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görüşme ve velayet hakkı bağlamında 

tehlike değerlendirmesine ihtiyaç vardır. 

Hukuksal olarak, söz konusu hakkın ne 

çocuklara ne de mağdurlara zarar 

vermemesi güvence altına alınmalıdır. 

Çocuklar için velayet ve ziyaret hakkı, 

mağdurun özgül durumuna uyarlanmalı, 

eylemlerin tekrarını veya femizidi 

engelleyecek şekilde düzenlenmelidir. 

(Md. 31) 

• Annelerinin katledilmesi sonucunda 

birçok çocuk öksüz kalmıştır. Anne 

figürünün kaybı, özellikle bu kayıp referans 

alınan diğer figür, baba, sebeiyle 

yaşandığında, feci sonuçlara neden 

olabilir. Bu durumlarda, mağdur veya 

femizidlerin kurbanı olan   çocuklara 

istikrarlı, yapılandırılmış ve uzman bir 

destek sunmak ve eşlik etmek 

belirleyicidir. 

• Femizidleri önlemek adına, şiddet 

mağdurları veya acil tehditle karşı karşıya 

olanlar, isimlerini ve sosyal sigorta 

umaralarını değiştirme hakkına sahip 

olmalıdır.  

• Kadınların iş piyasasında eşit haklara sahip 

olmaları ve güvenli bir şekilde yer 

alabilmeleri sağlanmalıdır. Ekonomik 

bağımsızlık, femizidlerle ve kadına yönelik 

şiddetle mücadelede belirleyici bir 

faktördür.  (Md. 18) 

• Kız çocuklarında ve kadınlarda jenital 

sakatlamanın her biçiminin ortadan 

kaldırılmasını sağlayacak uygun ve etkili 

önlemler talep ediyoruz. Bu konuda 

özellikle doktorlarda farkın-dalığın 

sağlanması ve mağdurlara yönelik danışma 

merkezlerinin kurulması gerekir! (Md. 38) 

• Cinsiyetçi şiddetin mağduru olmuş 

kadınlarla ve kız çocukları ile çalışan bütün 

resmî kurumlar ve sivil toplum kuruluşları, 

ekiplerinde çalışan elemanları özenle 

seçmeli ve denetlemelidir. Bunun için, 

sorun konusunda farkındalığa sahip olan 

kişilere öncelik tanınmalıdır. Bu ekipler, 

şiddetin önlenmesi ve ortaya çıkarılması, 

kadın- erkek eşitliğinin sağlanması, 

mağdurların haklarının ve ihtiyaçlarının 

tanınması, ayrıca ikinci mağduriyete 

kurban olmasının engellenmesi 

konularında uygun eğitimler almalıdır. 

(Md. 5 ve Md. 15) 

 

Mültecilik ve göç deneyimi bulunan bütün 

kadın ve kız çocukları gündelik ırkçılık ve 

heteroseksist ayrımcılık gibi çoklu ayrımcılığa 

maruz kalmıştır. Sahip oldukları oturum 

statüsünden kaynaklı ayrımcılıktan ötürü 

kendilerine özel bir perspektif sunulmalıdır. 

• İstanbul Sözleşmesi’nin, şiddet mağduru 

kadınların ve kız çocuklarının sahip olduğu 

biyolojik ve sosyal cinsiyet, “ırk”, ten rengi, 

dil, din, siyasi ve diğer görüşleri, ulusal ve 

sosyal köken, bir ulusal azınlığa aidiyet, 

doğum, cinsel yönelim, cinsel kimlik, yaş, 

sağlık durumu, engellilik, medeni hali, 

göçmen, sığınmacı veya sahip olduğu diğer 

statüsünden bağımsız olarak ayrımcılıktan 

arındırılmış bir şekilde uygulanmasını 

talep ediyoruz! (Md. 4) 

• Zorunlu göç veya göç deneyimi bulunan 

kadın ve kız çocuklarının yasa dışı duruma 

düşmemeleri ve hazırlanan programlara 

katılmalarının sağlanması için, eşten 

bağımsız oturum statüsüne ihtiyaçları 

vardır. Jenital sakatlama, tecavüz, zorla 

evlendirme veya cinsiyetçi şiddetin diğer 

biçimlerine maruz kalmış bütün kadınların 

ve kız çocuklarının iltica hakkını 

kullanabilmeleri için, bütün taraf 

devletlerden gerekli önlemleri almalarını 

talep ediyoruz.! (Md. 59) 
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• Kadınların ve kız çocuklarının doğum 

yardımı alanında şiddete karşı korunmaları 

için acil önlemler gereklidir. Bu alandaki 

şiddetin cinsiyetçi şiddet olarak 

değerlendirilmesi gerekir. Hamile kadının 

onayı alınmadan gerçekleştirilen gereksiz 

doğum yardımı işlemlerinin ortaya 

çıkarılması gerekir! (Md. 60) 

• Kadınların ve kız çocuklarının doğum 

yardımı alanında şiddete karşı korunmaları 

için acil önlemler gereklidir. Bu alandaki 

şiddetin cinsiyetçi şiddet olarak 

değerlendirilmesi gerekir. Hamile kadının 

onayı alınmadan gerçekleştirilen gereksiz 

doğum yardımı işlemlerinin ortaya 

çıkarılması gerekir. (Md. 5)  

• Kadınların ve kız çocuklarının, insan 

haklarının güvence altında olmadığı savaş 

ve kriz bölgelerine sınır dışı edilmelerine 

son verilmesini talep ediyoruz! (Md. 60) 

• Ayrımcı, tacizci, insan onuruna yaraşmayan 

ve ırkçı testlerin LGBTİ mensubu 

sığınmacılara uygulanmasına son 

verilmesini, sığınma davalarının daha 

nitelikli hale getirilmesini talep ediyoruz. 

LGBTİQ sığınmacıların, haklarının güvence 

altında olmadığı ülkelere gönderilmelerine 

son verilmesini talep ediyoruz! (Md. 60) 

• Faillerin, işlenen suçun ortaya çıktığı 

andan itibaren derhal aile ortamından 

uzaklaştırılmasını sağlayacak yaptırımlar 

talep ediyoruz. Sanığın haklarının 

savunulması adına, mağdur kadınların ve 

kız çocuklarının tekrar mağdur 

edilmemeleri gerekir. (Md. 52) 

• Cinsel şiddet mağdurlarının, uğradıkları 

travmaya karşı destek ve danışma hizmeti 

aldıkları (adli tıp açısından) 

kullanılabilecek delillerin ve tanık 

ifadelerinin toplandığı ve birkaç gün 

dinlenme imkânı buldukları, yeterli sayıda 

acil yardım merkezlerinin açılmasını talep 

ediyoruz. (Md. 25) 

• Cinsel şiddet suçlarının tanımlanmasını 

sağlayan kriterlerin, açık ve berrak bir 

şekilde yasalara yerleştirilmesini talep 

ediyoruz. Dava konusu olabilecek fiillerin 

bulunup bulunmadığı, an itibariyle mevcut 

koşullar gözetilerek ve onlarla bağlantılı 

olarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda 

mağdurun özgür iradesiyle rıza gösterip 

göstermediği değerlendirilmelidir. (Md. 36)   

 

• İstanbul Sözleşmesi’nin Avrupa Birliği 

tarafından  yürürlüğe alınmasınıtalep 

ediyoruz. Üye ülkelerde uygulamaya 

konulmasını talep etmeli, aksi halde 

yaptırımda bulunmalıdır.    

• AB ülkelerini femizidlere karşı aktif 

mücadele etmek ve önlem almak 

konusunda yükümlü kılan bütüncül ve 

ortak yönergelere ihtiyaç vardır.   

• Avrupa çapında verilerin kesişimsellik ilkesi 

enterseksiyonel hedefler uyarınca 

toplanmasını ve bu çalışmanın 

sürdürülebilir bir şekilde finansmanını 

talep ediyoruz. Bu bağlamda European 

Observators on Femicide [Avrupa Kadın 

Cinayetleri Gözlemevi] tarafından 

başlatılmış bulunan çalışmaların dikkate 

alınması  gerekir. Birbiriyle bağlantılı siyasi 

önlemlere ve hükümetler, ulusal, bölgesel 

ve yerel meclisler ve kurumlar, ulusal insan 

hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları 

gibi bütün aktörlerin iş birliğine ihtiyaç 

vardır. Bu şekilde mağdurlar için kapsamlı 

bir koruma sağlanabilir. (Md. 7)  

• AB düzeyinde alınan önlemlerin etkilerinin 

gözden geçirilmesi için düzenli olarak 

çalışmalar yapmak gerekir. 
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