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Women on the Move
(Hareket Halindeki Kadınlar)
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KURULUŞ*
Avrupa Birliği Projesi ve Türkiye Cumhuriyeti Sivil
Toplum Diyaloğu programı çerçevesinde. 
Koordinatör: Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)

ÜLKE VE ŞEHİR/LER
Türkiye, İtalya, Birleşik Krallık

ÇALIŞMA ALANI
Kültürlerarası arabuluculuk, sosyal uyum, kamu
görevlilerinin eğitimi, kadınların insan hakları

FAALİYETLERİN YÖNELTİLDİĞİ HEDEF GRUP 
(YARARLANICILAR) 
Sivil toplum, mülteci kadınlar ve yerel kadınlar

FAALİYETİN TANIMI
Faaliyet, bir ülke raporunun detaylandırılmasını, 3
kültürler arası etkileşim etkinliği düzenleyerek
mülteciler ve yerliler için bir arada yaşama için bir
Sosyal Arabuluculuk Modelinin geliştirilmesini, 1000
mülteci kadına teslim edilen bir Kadına Yönelik
Şiddet (Kadına Yönelik Şiddet) eğitim şablonunun
tasarımını ve kadına yönelik şiddet bilgilendirme
seminerlerinin organizasyonu. Proje, mültecilerle
yakın çalışan memurlara ve 74 kadın mülteciye
sağlanan eğitim oturumları geliştirdi. Kamu
görevlilerine arabuluculuk eğitimi veriliyordu. Bu
eğitimde insan hakları, göç mevzuatı, uluslararası
uygulamalar üzerinde durulmuştur. Öte yandan
mülteci kadınlar ve Suriyeli kadın mülteciler hakları
konusunda bilgilendirildi. Son olarak, araştırma
raporunun ve saha çalışmasının sonuçlarının
değerlendirilmesi için İstanbul'da bir değerlendirme
çalıştayı düzenlendi.

ANA HEDEFLER
Projenin amacı, mülteci kadınlar alanında Türkiye ve
AB Üye Devletleri arasında sürdürülebilir bir sivil
toplum diyaloğu geliştirmektir. Proje, özellikle
mülteci kadınların yasal haklarına ilişkin bilgilerini
artırmayı, kadına yönelik şiddetin (KAD) ne olduğu ve
bu tür bir şiddete maruz kalmaları durumunda
mevcut yasal mekanizmaların neler olduğu

konusunda bilinçlenmelerini ve bu tür bir şiddete
maruz kalmaları durumunda mevcut yasal
mekanizmaların artırılmasını amaçlamaktadır. yasal
hizmetlere erişimleri.

FAALİYETİN ETKİLERİ
• Mülteci kadınların yasal haklarına ilişkin

bilgilerinin geliştirilmesi.

• Kadına yönelik şiddetin (VAW) ne olduğu,
haklarının neler olduğu ve bu tür bir şiddetle
karşılaştıklarında nereye başvurabilecekleri
konusundaki bilgi eksikliği arasındaki boşluğu
dikkate alarak.

PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği – Türkiye ve
Eurocultura – İtalya. Sivil Toplum Diyaloğu programı,
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından
ortaklaşa finanse edilmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (EKONOMİK, SOSYAL VE 
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK)
KADEM, hedef gruplar için Türkiye'nin dört bir
yanındaki proje hedefleri kapsamında mülteci
kadınları sürekli olarak desteklemektedir.

AKTARILABİLİRLİK
Girişim potansiyel olarak diğer şehirlerde ve
yurtdışında tekrarlanabilir. Ülkelerin kültürel
farklılıkları, kadın hakları ve mevzuatları dikkate
alınmalı KADEM, Türkiye'nin dört bir yanındaki hedef
gruplara yönelik proje hedefleri kapsamında mülteci
kadınları sürekli desteklemektedir.
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