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BİR BAKIŞTA YAPI1 

Bazıları şehirli orta sınıf kadınlar bazıları da Gandi’nin öz yeterlilik ve güç vizyonunnda motive olmuş 
tabandaki kadınlar tarafından yönetilen organizasyon ağından oluşan oldukça iyi organize 

Ulusal  Geniş Aktivist Örgütleri 

Devlet  Saha ofisleri ve daha küçük devlet odaklı kurumlar. 

Yerel  taban örgütleri ve yerel öz yardım grupları. 

 

 

Ulusal düzeyde 

Tüm Hindistan Demokratik Kadınlar Birliği 

Kendi İşini Yapan Kadınlar Birliği 

 

 

Devlet düzeyinde 

http://www.sakhikerala.org/ 

Devlet ile alakalı sorunlara karşılık verecek Sendikalar mevcuttur. 

Örn. Kerala GBV 

 

 

Yerel Düzeyde 

Yerel öz yardım grupları 

- düşük maliyetli finansal hizmetlere erişim 

                                                            
1 Bu makale, 11-13 Mayıs 2014 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen ‘Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi’ nde bildiri olarak 
sunulmuştur. 
 

http://www.sakhikerala.org/


- genelde Sendikalar veya (artarak) hükümet kurumları tarafından desteklenir 

- kadınlara kendi tasarruflarını sağlamayı ve krediye erişmelerini sağlar 

- kadınların köy işleri, yerel seçimlerde aktif oldukları veya sosyal ve toplumsal konularda (şiddet, 
alkol, okullar, kirli su) söz sahibi olabildikleri topluluklar olabilir 

 

 

Anahtar Konu – Cinsiyet Temelli Şiddet 

- 16 Aralık 2012’de Nirbhaya’nın (cesur olan) tecavüze uğraması ulusal ve uluslararası başkaldırıya 
sebep oldu. 

- Birçok insanı sokaklara döktü 

- Tecavüz ve taciz yasalarında ve kadına karşı şiddet yasalarında (Verma Raporu) hızlı değişikliklere 
sebep oldu 

 

 

Süre gelen değişim? 

“benim gibi biri için, otobüs ile seyahat eden genç bir kadın olarak bir şeylerin değiştiğini görmekten 
gerçekten mutlu oluyorum ve tüm bunları yolda yürürken de tecrübe etmek istiyorum, şu anda bu çok 
kısıtlı ve ben iktidar konumunda değilim bu yüzden bunu hissedemiyorum ve aşağılanmayı 
hissediyorum.” 

“Bence, şunu sıklıkla görebiliriz ki, bir karşıtlık söz konusu, daha fazla kadın sesini çıkarıyor hatta Dali 
kadınları bile, ancak Dali kadınlarına karşı artan şiddet söz konusu, özellikle de dullara karşı. Dulların 
sessiz olmaları ve bağırmamaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Yani burada bir ikilem söz konusu, 
kadınlar bir taraftan seslerini yükseltirken diğer taraftan bu karşıtlıkla karşı karşıya kalıyorlar ve bazen 
de güvensiz ortamlarla baş başa kalıyorlar. 

 

 

Şiddet neden mevcut? 

 “Cinsiyet ideolojisinden bahsetmiyoruz, bu doğru ancak bir bakıma doğru çünkü iyi bir yasa ile 
tecavüzleri durdurabilecek miyiz, ve iyi bir yasa ile tecavüzlerin bitirildiği hiçbir yer dünyada henüz yok, 
ancak onun etrafındaki söylem ile ve tartışma ile bu konuda farklı boyutlara taşınabilir ve cinsiyet 
ideolojisinden kurtulunabilir. Ve ayrıca şiddetin bir bölümü bana kalırsa olma, düşünme ve davranma 
olarak farklı şekillerde vüzut bulmaktadır. 

 

 

HCP – Yetenek 

Dişi seksüelliğinin kontrolü Ekonomik büyüme – yetenek ödemelerinde artış 



Evlilik – başlık parası  Durum ve gurur 

Cinsiyete dayalı şiddette artış Ataerkil (Cinsiyet hakkındaki dini fikirler tarafından genel olarak 
sürdürülür. 

Sağa Kayış 

- sağın sürekli etkisi – Hindutva ideolojisi ve BJP partisinin yakındaki seçimi kadın haklarına ilişkin 
endişe verici olaylardır. 

- Günah işleyen cinsiyet normları olarak görülen kadınlara karşı saldırılarda artış (örn, barda içki 
içmek). 

 

 

İki Adım İleri Bir Adım Geri 

- Rajni’nin “birşeylerşn nasıl geliştiğini görmek zordur” sözüne geri dönüş 

- Ancak; optimizme ait temeller vardır; açık momentum oluşturuldu, şu anda daha fazla vaka rapor 
ediliyor ve genç nesiller daha önceden görülmemiş bir şekilde hırslılar. 
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