“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” Projesinin Açılış Konferansı Gerçekleştirildi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İş
Kurumu (İŞKUR) işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç
finansmanı ile yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş
için Kadınların Güçlendirilmesi” projesinin açılış töreni 12 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da
düzenlenen bir konferans ile gerçekleştirildi.
ANKARA, 12 Şubat 2014 –

ILO Türkiye Direktörü Ümit Deniz Efendioğlu, İŞKUR Genel Müdürü Nusret Yazıcı, Kadının
Statüsü Genel Müdürü İsmet Yıldız Polat ve İsveç Ankara Büyükelçisi Lars Wahlund da
katılımıyla gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü CNNTürk’ten Şirin Payzın’ın yaptığı
konferansın açılış konuşmaları, İŞKUR hizmetlerinden yararlanmış Zehra Kartal’ın iş hayatına
ilişkin kendi hikayesini ve deneyimlerini aktarmasıyla başladı.
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle iş bulmada güçlük yaşadığını ifade eden Kartal, İŞKUR’a
başvurana kadar sadece anaokul öğretmeni olabileceğini düşündüğünü ancak şu anda bir
hastanede çalıştığını ve kadına az da olsa cesaret verildiği takdirde herşeyin çözüleceğini
ifade etti. Kartal “Kadının adı var artık. Artık birinin eşi, birinin kızı denmiyor. Avukat Ezgi
hanım, aşçı Nalan hanım hanım deniyor artık,” şeklinde konuştu.
Daha sonra söz alan ILO Türkiye Direktörü Ümit Deniz Efendioğlu, ILO olarak toplumsal
cinsiyet eşitliğine bir ‘hak ve sosyal adalet’ meselesi olarak baktıklarını ve Türkiye’nin kadınerkek eşitliği konusunda daha kararlı bir çaba sarfetmesi gerektiği değerlendirmesinde
bulundu.
Türkiye’de yaklaşık her 10 kadından 7’sinin işgücüne katılmadığını ve işgücüne katılanlar
arasında işsizlik oranının, kadınlarda erkeğe oranla 2.3 puan daha yüksek olduğunu ifade
eden Efendioğlu iş bulan kadının ise daha kalitesiz işlerde, güvencesiz ve düşük ücretle
çalıştığını belirtti.
Proje ve sonuçlarının politika seviyesinde çıktısı ve yansımasının çok önemli olduğunu ifade
eden Efendioğlu toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir yansıması olarak projenin işsiz kadınların
yanısıra erkekleri de kapsadığını ifade etti. Efendioğlu ayrıca proje çerçevesinde hazırlanması
planlanan ‘Kadın İstihdamı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’nın, Türkiye'nin kadın
istihdamında ilk eylem planı olacağını da vurguladı.
Konferansta konuşan İŞKUR Genel Müdürü Nusret Yazıcı ise kadının işgücü piyasasına
katılımının bir ev için daha yüksek gelir ve daha kaliteli hayat şartı anlamına geldiğini

belirterek kadın istihdamının artmasının ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli
bir kilometre taşı olduğunu kaydetti.
Konferansta söz alan İsveç Ankara Büyükelçisi Lars Wahlund ise projenin çok önemli
olduğunu belirterek, bunun Türkiye için ekonomik bir gereklilik olarak bakılabileceğini ve
kadının işgücüne katılımı olmadan ekonomik büyüme ve güçlenmenin gerçekleşemeyeceğini
ifade etti.
Türkiye'de doğum oranında bir artışın istendiğini belirten Wahlund, İsveç'teki gibi Türkiye'de
de hem doğum oranlarının yüksek hem de çalışan kadınların sayısının fazla olabileceğine
işaret etti.
Açılış konuşmalarının ardından ise sosyal tarafların ve ilgili paydaşların katılımıyla
“Türkiye’de Kadın İstihdamı: Güçlükler ve Fırsatlar” başlıklı bir panel de gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’nin, kadının işgücüne katılımı konusunda istenen yeterlilikte olmadığı ve kadın ve
erkeğin işgücü piyasasına katılımında toplumsal cinsiyet eşitliğinin olmadığının genel bir
değerlendirme olarak ifade edildiği panelde, ayrıca mevcut sistemin öne çıkardığı hizmet
sektöründeki esnek ve ucuz işgücü odaklı yaklaşımların yerine güvenceli, kayıtlı ve kadının
işgücüne katılmasında elzem olan eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin yanısıra toplumsal
cinsiyet eşitliğinin gözardı edilmediği bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği ifade
edildi.
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