17 Yıllık Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler Mücadelemiz...
Merhaba,
Geçen yıl Uçan Süpürge Vakfı olarak Boğaz Köprüsünde 41. İstanbul Maratonu’nda
“çocuk yaşta erken ve zorla evliliklere dur” demek için koştuk. Orada bulunan binlerce
kişiye çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerin kadına yönelik şiddetin başlangıcı olduğunu
anlattık.
Birçok ilişki kurduk, birçok STK’nın birbirleriyle tanışmışlıklarına tanıklık ettik.
Ağlar kurduk, bağlar kurduk…
En önemlisi, en heyecan verici olansa hiç tanımadığımız şimdiye kadar evlerine girme,
tanıma olanakları olmayan kişi ve kurumların destekleriyle karşılaşmış olmaktı. Çünkü
böyle bir konunun, çocuk istismarının, hepimizin canını çok acıttığının farkındayız.
Bu yıl 300 üzerinde kadın örgütü olarak mecliste çocuk istismarlarıyla ilgili olan 103.
Maddenin tekrar gündeme gelip gelmeyeceğini konuştuk. Bu durumun sıkıntıları ve
toplantılarıyla epey bir zaman geçirdik. Tabii ki İstanbul Sözleşmesini de çok konuştuk.
Kadın ve çocuk haklarının kırılgan haklar olduğunun farkına vardığımız için her an
birbirimize destek olarak ancak bunun üstesinden gelebileceğimizin kesinlikle
farkındayız.
Kamuoyunda bilinirliği arttıkça hak kazanımlarının geri gitmeyeceğini hepimiz gördük
aslında. Ama bu konuda sadece bilmek, sosyal medyada onaylamak, yanınızdayız demek
yetmiyor.
Şimdi tam zamanı!
Toplumsal duyarlılığı daha çok arttırmak ve bir daha bu kanun maddelerinin geri
gelmemesi adına; “Bir Çocuk Gelin Bile Fazla” sloganıyla hareket ederek bu mücadeleyi
daha çok yaygınlaştırmak istiyoruz. Dileğimiz; Boğaz Köprüsü’ndeki maraton koşusunda
bu gündemle Türkiye’de bu konuyu bilmeyen kalmasın diye koşarak toplumsal
duyarlılıkları arttırmak.
İstanbul’da geçen yıl sabah karanlıktan itibaren Taksim Meydanı’nda binlerce insan
maraton koşusuna gitmek için hazırlık içindeydi. Hava zifiri karanlık ve henüz daha
aydınlanmamış iken o telaş ve heyecan çok kıymetliydi. Ama beni en çok etkileyen henüz
daha gün ağarmadan binlerce insanın içinde herkesin birbirine seslendiği şu cümleydi:
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SEN HANGİ İYİLİK PEŞİNDE KOŞUYORSUN? KOŞUNUN ADI NE?
Böyle can sıkıcı olayların yaşandığı bir ülkede, her gün çocuk istismarlarının ve kadına
yönelik şiddeti yaşadığımız böyle bir ortamda, İyilik Peşinde Koşuyoruz.
Farkındalık artırmak için Uçan Süpürge olarak bu yıl da, bu sorun ortadan kalkana kadar
her yıl da, maratonda bu sloganımızla var olacağız. Peki, biz bu koşularımızda
edindiğimiz yardımlarımızla ne yapacağız?
Geleceğin hakimleri ve savcıları olarak gördüğümüz 100 stajyer avukata verdiğimiz
farkındalık eğitim desteği sonucu şu anda medyada takip ettiğimiz, çıkan kararları
“Şimdi sen bu eğitimden sonra bu kararı yazsan nasıl yazarsın?” diye sorduk.
Cezasızlığın olmadığı ve yasaların uygulandığı takdirde çocuk istismarlarının
azalabileceğini çok somut olarak gördük.
Bu yıl da aynı hedefle, geleceğin karar vericilerine eğitim desteği sağlamak için
kampanyamızı açtık.
Bu değişimin bir parçası olmak isterseniz aşağıdaki linkten projemize kampanya açarak,
ya da kampanyası olan koşuculardan birine bağışta bulunarak destek olabilirsiniz.
Birlikte daha güçlüyüz!
https://ipk.adimadim.org/project/index?id=79371
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