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19 Haziran Avrupa Parlamentosu KAGIDER Semineri 
AP ALDE milletvekili Gesine Meissner ev sahipliğinde WEP (Kadın Girişimcilik
Platformu) işbirliğinde “Future of Work and the Role of Women Entrepreneurs”
konulu konferans 19 Haziran Salı günü Avrupa Parlamentosu’nda düzenlendi.
Katılımcıların ilgiyle takip ettiği toplantının açılış konuşmalarını Avrupa
parlamentosu milletvekilleri Gesine Meissner, Sirpa Pietikäinen ve KAGİDER
Başkanı Sanem Oktar gerçekleştirdi. Seminer sunum ve raporu için tıklayınız

Seminerin ardından 19 Haziran’da bir dizi görüşme gerçekleştirildi. 1999 yılından
beri Avrupa Parlamentosu üyesi olan milletvekili Prof. Dr. Angelika Niebler ile
birlikte çalışma imkanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Digital4her
konferansı sırasında Dijital -Ajanda’dan Sorumlu Komiser Mariya Gabriel ile
kısaca bir araya gelerek konferans ertesinde Komisere düzenlediğimiz seminerin
çıktılarını iletip dijitalleşmenin kadın girişimcilerin geleceği için önemini vurguladık.
DG GROW F2 Kümeler, Sosyal Ekonomi ve Girişimcilik Masası şefi Ulla
Engelman, Helene Diane Dage, Estelle Bacconier ile gerçekleştirilen görüşmede
ise projelerimizden bahsedildi mevcut COSME ve Horizon 2020 üzerinden ilgili
fonları takip etmek gereği üzerinde duruldu. Brüksel’deki KAGİDER – TÜSİAD
ofisinde TÜSİAD AB Temsilcisi Dilek Aydın ile AB süreci değerlendirmesi
yapılarak çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Kati Piri Avrupa
Parlamentosu Milletvekili (Türkiye Raportörü) ve Laura Batalla Türkiye-Avrupa
Platformu Genel sekreteri ile gerçekleştirilen görüşmede AB üyelik süreci,
mevcut durum değerlendirmesi yapılırken AB seçimlerinde ve ertesinde
dayanışma göstermek üzere dilekler paylaşıldı.

KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı
ve YK üyesi Itır Aykut ve KAGİDER Yönetim Kurulu Üyeleri Meryem Salman ve
Ufuk Tarhan, AB Temsilcisi Aslıhan Tekin’den oluşan KAGIDER heyeti 20
Haziran’da görüşmelere devam etti. Avrupa Komisyonu'nda Komşuluk ve
Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Direktör Myriam Ferran Strateji ve Türkiye
Masası Şefi Bernard Brunet ile bir araya gelerek toplumsal cinisyet eşitliği ve

 

http://www.kagider.org/docs/default-source/Raporlar-ve-Sunumlar/futureofworkroleofwe_19june18report.pdf?sfvrsn=12


kadın girişimcilerin AB’den beklentileri üzerinde duruldu. Avrupa Komisyonu
Adalet Komiseri Vera Jourova’nın toplumsal cinsiyet danışmanı ve Kabine üyesi
Monika Ladmanova ile gerçekleştirilen toplantıda ise toplumsal cinsiyet eşitliği AB
ve TR’de değerlendirilirken görev süresi bitmeden ve ertesinde dayanışma
ağımızda kalacak şekilde iletişimde kalarak işbirliği yapmak üzerine anlaşıldı.
Ayrıca META Group Başkan Yardımcısı Andrea Di Anselmo ile
gerçekleştirdiğimiz toplantıda Meta Group’un start-uplara büyüyebilmeleri için
verdiği destekler üzerinde durularak KAGİDER için çözüm ortağı olma
potansiyelleri üzerinde duruldu. Son olarak AB Daimi Temsilcimiz T.C.
Büyükelçisi Faruk Kaymakçı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede Gümrük Birliği ve
vize serbestîsi özelinde görüşler ve son durum değerlendirilirken önümüzdeki AB
seçimleri özelinde gerçekleşecek AB dönemindeki boşluktan istifade ederek
Türkiye’nin atabileceği adımlar üzerinde duruldu.

AB, Aile İçi Şiddetle Mücadele Konusunda Jandarma ile Çalışıyor 
AB Türkiye Delegasyonu, Litvanya Büyükelçiliği ve Jandarma Genel Komutanlığı
(JGK), Jandarma'nın kadın ve çocuk birimlerinin güçlendirilmesi ve Türkiye'de
iletişim ve farkındalığın arttırılması yoluyla ülkede aile içi şiddetle daha etkin
mücadeleyi amaçlayan yeni Eşleştirme Projesinin açılışını gerçekleştirdi. İlgili
kaynak

17. Avrupa Hareketlilik Haftası başlıyor! 
Avrupa Birliği Delegasyonu, Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığıyla Hareketlilik ve
Ulaşım alanında öncü bir kampanyanın hazırlıklarını başlattı. Her yıl olduğu gibi
Hareketlilik Haftası Avrupa'daki etkinliklere paralel olarak16-22 Eylül 2018 tarihleri
arasında Türkiye'nin çeşitli kentlerinde etkinliklerle kutlanacak. İlgili kaynak

DIGITAL4HER Konferansı 
19 Haziran'da Dijital Ekonomi ve Toplum Komiseri Mariya Gabriel, dijital sektörde
toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için somut önlemler oluşturmaya
odaklanarak Brüksel'de Digital4Her konferansına ev sahipliği yaptı. Etkinlik,
girişimciler, akademisyenler ve dijital endüstrinin ve kamu sektörünün temsilcileri
de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede paydaşları bir araya getirdi. İlgili kaynak

Yapay Zeka: Komisyon ilgili paydaşlarla etik ve sosyal etkileri tartıştı 
Avrupa Komisyonu, Lizbon Antlaşması'nın 17. maddesinde öngörülen kiliseler,
dinler, felsefi ve gayri resmi kuruluşlarla yapılan düzenli diyalog kapsamında,
Avrupa'nın dört bir yanından gelen felsefi ve gayri resmi kuruluşlardan 12 temsilci
ile üst düzey bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Dokuzuncusu düzenlenen yıllık
yüksek seviyeli toplantı “Yapay Zeka: etik ve sosyal zorluklar” konusunu ele aldı.
İlgili kaynak

İlkbahar 2018 Standart Eurobarometre 

https://www.avrupa.info.tr/tr/eu-and-member-states/ab-aile-ici-siddetle-mucadele-konusunda-jandarma-ile-calisiyor-7843
https://www.avrupa.info.tr/tr/news/17-avrupa-hareketlilik-haftasi-basliyor-7783
http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-18-4132_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4160_en.htm


AB seçimlerinden bir yıl önce Birlik’e güven ve gelecekle iligli iyimserlik
artmaktadır. İlgili kaynak

AB Bütçesi: Komisyon daha güçlü sınırlar ve göç konusunda ciddi bir fon
artışı yapılmasını teklif ediyor

Gelecek uzun vadeli AB Bütçe dönemi (2021-2027) için Komisyon, göç ve sınır
yönetimine ayrılan ve bir önceki dönemde 13 milyar Avro olan bütçe kaynağında
yaklaşık üç kat artış yapılmasını ve bu rakamın 34.9 milyar Avroya çıkartılmasını
teklif ediyor.İlgili kaynak

Güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma: Toplumsal cinsiyet perspektifinin dahil
edilmesi 
Güvenlik ve kalkınma bir madalyonun iki yüzüdür ve kadın örgütleri dahil
edilmeden ve kadınların endişeleri dikkate alınmadan hiçbirisi gerçekleştirilemez.
Avrupa Kalkınma Günlerinde, Avrupa Dış Eylem Servisi, değişen güvenlik ve
kalkınma işbirliği politika ve eylemlerine toplumsal cinsiyet dengesini gözeten
sürdürülebilir bir yaklaşım kazandırmak üzere binlerce kalkınma ve toplumsal
cinsiyet uzmanının Brüksel'de bulunmasını fırsat bilerek, tartışma ortamı
yaratmış ve bu konuda sunulan önerileri bir araya getirmiştir. İlgili kaynak

Cinsiyete dayalı ücret farkının üstesinden gelmek için Eylem Planı - Oturum 
Oturum, 2017-2019 Avrupa Komisyonu Eylem Planında yer alan ve Kasım
2017'de Komisyon tarafından sunulan Toplumsal Cinsiyete dayalı Ücret Farkına
İlişkin Teklif ile ilgili önerileri analiz etmeyi amaçladı. Eylem Planı, Komisyon
tarafından cinsiyete dayalı ücret farklarıyla mücadele etmek için alınan ve devam
eden tedbirleri sunuyor. İlgili kaynak

Yapısal fonların ortak hükümleri hakkında bir yönetmelik önerisi - Taslak
görüşün değerlendirilmesi 
Taslak görüş, yatırım kararlarının ve bütçe tahsisatlarının neden toplumsal
cinsiyete duyarlı bir şekilde yapılmasının gerektiği konusunda daha fazla
farkındalığın artırılması gerektiğini önermektedir. Yatırım kararları ve bütçe
tahsisleri yapılırken, kadınların ve erkeklerin tercihleri, rolleri ve zaman
kullanımını da içeren farklı ekonomik, politik ve sosyal pozisyonları dikkate
alınmaz. İlgili kaynak

İyileştirilmiş toplumsal cinsiyet eşitliği için AB'de bakım hizmetleri - Taslak
raporun değerlendirilmesi 
Bu stratejik raporun raportörü olan Sn. Sirpa Pietikäinen (EPP, Finlandiya)
Komisyonun iş-yaşam dengesi önerisi kapsamında bakım hizmetlerini inceliyor
ve farklı, kaliteli, erişilebilir ve uygun fiyatlı çocuk bakımı ve ev veya ev benzeri
durumlarda bakımın öneminin altını çiziyor. İlgili kaynak

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4148_en.htm
https://www.avrupa.info.tr/tr/eeas-news/ab-butcesi-komisyon-daha-guclu-sinirlar-ve-goc-konusunda-ciddi-bir-fon-artisi-yapilmasini
https://www.avrupa.info.tr/tr/eeas-news/guvenlik-ve-surdurulebilir-kalkinma-toplumsal-cinsiyet-perspektifinin-dahil-edilmesi-7710
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/events-hearings.html?id=20180626CHE04482
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/0336(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2077(INI)


La Manada Davası; İspanyol feminist hareketi, Avrupa'nın tecavüz
konusunda tek tip yasal tanım ihtiyacını vurguladı 
Tecavüz, kadına karşı en şiddetli şiddet biçimlerinden biri olmaya devam ediyor,
yine de çoğu zaman bir tabu konusu olarak karşımıza çıkıyor. 26 Nisan'da,
Navarre Eyalet Mahkemesi, Avrupa çapında şok dalgaları yayan korkunç La
Manada Davası hakkındaki kararını yayınladı. İlgili kaynak

Kind regards, 
KAGİDER
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