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Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri ve LGBTİ+
Kapsayıcılığı
Birleşmiş Milletler, 2030 yılına kadar yoksulluğu ve eşitsizliği
sona erdirmek adına bir dizi küresel hedef oluşturmaya karar
verdiğinde, eşitlik grupları, lezbiyen, gey, biseksüel ve transların
hak ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması için çaba
harcadı. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2015 yılında kabul
edildi ve 193 hükümet tarafından

“herkese” ve
“her yerde” uygulanacağı ve
“kimseyi geride bırakmayacakları”
ifade edilerek imzalandı. SKH'ler açık bir şekilde LGBTİ+ eşitliğini
talep etseydi daha ileri gidebilecek bir metin olduğunu
düşünmekteyiz. Ancak diğer yandan herkes için eşitliği
ilerletmek adına heyecan verici bir potansiyeli olduğunu da
kabul etmekteyiz.

Gerek ulusal gerek de uluslararası kalkınma
inisiyatifleri ve girişimleri tarafından tekrar tekrar
geride bırakılan LGBTİ+’lar için “Kimseyi Geride
Bırakmama” ilkesi özellikle geçerlidir. Ayrımcı yasalar,
LGBTİ+’ların özel ihtiyaçlarını göz ardı eden projeler ve
olumsuz sosyal tutumlar LGBTİ+’ları geride bırakmak
için adeta bir araya gelmiş gibidir. Bu durumun etkileri
dünyanın her yerindeki LGBTİ+ topluluklar tarafından
da hissedilmektedir - daha düşük gelir, daha kötü
sağlık, daha az eğitim vb. gibi. Sonuç olarak, bu sorun
doğrudan ele alınıncaya kadar yoksulluk tam anlamıyla
kesinlikle ortadan kaldırılamayacaktır.

Bunun kabul edilemez olduğuna inanıyoruz.
Dünyadaki tüm hükümetleri ve kalkınma
örgütlerini sözlerini tutmaya ve LGBTİ+'ların
karşılaştıkları zorlukların SKH'lere verdikleri
yanıtlarda açıklandığından emin olmaya
çağırıyoruz. Bunu yaparak, herkesin -istisnaya
yer verilmeksizin- kalkınma süreçlerine dahil
edilmesi misyonumuza ulaşmamıza yardımcı
olunabilir.
Bu kısa rehber, LGBTİ+ eşitliğine ulaşmanın bazı
yollarını göstermektedir. 17 hedeften ilgili 7
hedefe odaklanmaktadır ve LGBTİ+'ların
karşılaştığı zorlukları vurgulamaktadır. Bu
tavsiyelere ek olarak, LGBTİ+’ları ilerleme
süreçlerine tam anlamıyla dahil etmek ve
ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için
dünya çapında halihazırda gerçekleştirilmiş bazı
iyi örnekleri de içermektedir. Ayrıca kalkınma
konularında çalışan farklı kuruluşlar için de
eylem planı önerileri yer almaktadır.
İster bir yardım kuruluşu, ister bir kamu veya
özel sektör kuruluşu için çalışıyor olun, küresel
hedefler ortak bir sorumluluk bilincini
gerektirmektedir.
Uluslararası
kalkınma
konusunda LGBTİ+’ların ihtiyaçlarını karşılamak
ve bunlara cevap vermek için harekete
geçmenin birçok yolu vardır.

HEDEF 1 :
Yoksulluğun tüm biçimlerini
her yerde sona erdirmek
1.3. Temel mal ve hizmetler de dâhil edilerek herkes için ulusal açıdan uygun
sosyal koruma sistemleri ve önlemlerinin hayata geçirilmesi (…)
1.4. 2030’a kadar özellikle yoksullar ve kırılgan durumdaki insanlar olmak
üzere, bütün erkek ve kadınların ekonomik kaynaklara ulaşma, temel
hizmetlere erişim, (...) finansal hizmetler gibi konularda eşit haklara sahip
olmalarının güvence altına alınması

LGBTİ+’lar Bu Konuda Nasıl Geride Bırakıldı?
Ayrımcılık ve ötekileştirme, LGBTİ+’ların para kazanmasını,
güvende kalmasını ve hedeflerine ulaşmasını zorlaştırır. Bu
ayrımcılık, transların güvencesiz ve sigortasız istihdama mecbur
kalmalarından, toplumsal alanlardan geri çevrilen lezbiyenlere
kadar birçok şekil almaktadır. Birçok LGBTİ+,çoğumuzun
güvendiği aile desteğinden de mahrumdur. Sosyal yardımlar da
(çoğunlukla) aile kurumu altında tanımlandırılmayan eşcinsel
çiftlerin bu haklardan faydalanmalarını engellemektedir.

Ayrımcılık yoksulluğa yol açabilir, ancak bunun tersi de doğrudur.
Bir LGBTİ+ birey ne kadar yoksulsa, günlük yaşamda o kadar
fazla ayrımcılığa uğrar ve cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği
açısından daha güvenli bir mahalleye göç veya daha güvenli bir
konaklama gibi kaçış araçlarını o kadar az karşılayabilir.
Ne yazık ki tüm bu sorunlar, ya bir farkındalık eksikliği ya da belki
kasıtlı olarak, sadece heteroseksüel ailelerin, çiftlerin ve
bireylerin orantısız bir biçimde faydalanabileceği şekilde
tasarlanmış kalkınma projeleri ile ilişkilendirilebilir. Bununla
birlikte, iyi haber şudur ki, LGBTİ+’lar ekonomik olarak
güçlendirildiğinde, ayrımcılıkla başa çıkabilme gücüne de sahip
olabilirler.

ÖRNEK
Filipinler'deki LGBTİ+’lar genellikle yüksek
öğrenimden men edilir veya düzensiz ve düşük
ücretli işlerle sınırlandırılırlar. Öte yandan,
araştırmalar, hane halkına katkıda
bulunabilecek LGBTİ+’ların sosyal olarak ve
aileleri tarafından daha az ayrımcılığa maruz
kaldığını göstermektedir (Thoreson, 2011).

Eylem Planı Önerileri
LGBTİ+’ların ekonomik olarak nasıl ayrımcılığa uğradığının
daha iyi anlaşılması için araştırmalar yürütülmesi ve yapılan
araştırmaların desteklenmesi
Özel sektör kalkınma projelerinin LGBTİ+’ların da ekonomik
ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandığından emin olunması
Sosyal yardım programlarının (nakit transferleri gibi)
LGBTİ+’ların da ihtiyacını tanıdığından ve özellikle de toplum
geri bildirim mekanizmalarını güçlendirerek en yoksullara
yardım sağlandığından emin olunması
LGBTİ+’ların kendi işlerini kurmaları için desteklenmesi

Micro Rainbow International (MRI) dünya çapında LGBTİ+
yoksulluğuyla başa çıkmak için çalışmaktadır. Küçük işletmeler
kurmak isteyen LGBTİ+’lara mentorluk desteği, beceri eğitimleri
ve koçluk sağlayarak start-up yatırım desteği sunmaktadır.
Örneğin, Kamboçya'dan bir lezbiyen olan Sreyran, topluluğu
tarafından reddedilmişti ve iş bulamamaktaydı:
“Sık sık hastalanıyordum çünkü temel gıda maddelerini almak
için dahi param yoktu. (...) Neyse ki kendi küçük işletmemi
kurmam için 300 dolarlık bir yardım aldım. Materyal listesi
hazırlama ve gelir gider tablosu oluşturma gibi önemli işletme
becerileri edindim. (...)” (Sreyran)
Sreyran’ın bu yeni faaliyeti onu sadece ekonomik bir yerden
güçlendirmedi. Aynı zamanda içinde bulunduğu topluluğun ona
bakış açısını da değiştirdi. Komşuları ürünlerini almaya devam
etti ve arkadaşları da bu gelir artışından faydalandı. Bu da daha
fazla sosyal kabul görmesine yardımcı oldu.
“Yemek kartımla köfte ve içecek satıyorum ve günde 5-7 dolar
civarı para kazanıyorum. Bu gelirle de borçlarımı ödüyor, erkek
kardeşimi okutuyor, arkadaşlarıma İngilizce kurs ücretlerini
ödemelerinde destek oluyor ve işletmemin geleceği için yatırım
yapıyorum!” (Sreyran)

Vaka Analizi

HEDEF 3 :
Sağlıklı ve kaliteli yaşamı
her yaşta güvence altına
almak
3.7. 2030’a kadar cinsel sağlık ve aile planlamasını da kapsayan üreme sağlığı
hizmetlerine ve bu konuda bilgi ve eğitime evrensel erişimin sağlanması(…)
3.8 (...) evrensel bir sağlık güvencesi sisteminin oluşturulması.

LGBTİ+’lar Bu Konuda Nasıl Geride Bırakıldı?
Eşcinsel erkeklere sağlık hizmeti vermeyi reddeden bir klinikten
tutun da cinsel sağlık eğitimine LGBTİ+ konularını dahil etmeyen
bir müfredata kadar, LGBTİ+ kişilerin cinsel sağlık ve üreme
sağlığı hizmetlerinde ayrımcılığa uğradığı sayısız alan vardır. Bu
durum da LGBTİ+ bireylerin HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan
diğer enfeksiyonlara (CYBE) karşı daha açık hale gelmesine
neden olabilir. Literatürde, eşcinsel erkeklerin cinsel sağlık
ihtiyaçlarını, özellikle HIV ile ilgili ihtiyaçlarını ele almak için bazı
büyük çalışmalar yapılmıştır. Bununla birlikte, özellikle transların
ve lezbiyenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için çok daha fazlasına
ihtiyaç vardır.

LGBTİ+’ların sağlık hizmetlerine erişememesi maalesef, sadece
cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusu ile sınırlı değildir. Ayrımcılık,
sağlık hizmet sunucularındaki farkındalık ve bilgi eksikliği veya
uygun olmayan hizmetler nedeniyle, sektör genelinde yetersiz
hizmet verilmektedir. Örneğin beden uyumlama operasyonu
talep eden translar, yasal düzenlemelerin eksikliği veya
dezavantajlarıyla karşılaşabilir. Benzer bir şekilde, evli olmayan
kadınların cinsel sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunlar
lezbiyen ve biseksüel kadınlar için daha büyük bir problem haline
gelebilir. Buna ek olarak aile veya toplum tarafından dışlanma ve
damgalamaya maruz kalan LGBTİ+’ların psikolojik destek gibi
sağlık hizmetlerine ihtiyaçları bulunabilir.

ÖRNEK
Araştırmalar Hindistan'da eşcinsel erkeklerin sağlık hizmeti
sunucuları tarafından uygulanan ayrımcılık nedeniyle HIV
testi, tedavi ve kondom gibi kritik sağlık hizmetlerine erişme
olasılığının daha düşük olduğunu göstermektedir. (Lorway,
2014)
Lübnan'da eşcinsel erkeklerin ruh sağlığının, ailelerinde,
okullarında, üniversitelerinde ve iş yerlerindeki damgalanma
deneyimi ile doğrudan şekillendiği tespit edilmiştir (Wagner,
2013).

Eylem Planı Önerileri
Genel sağlık, ruh sağlığı veya cinsel sağlık ve üreme sağlığı gibi
sağlık hizmetlerinin LGBTİ+’ları aşağıdaki maddeler
kapsamında içerdiğinden emin olun:
LGBTİ+ kapsayıcı ayrımcılıkla mücadele politikalarının hayata
geçirilmesi
Sağlık hizmeti sunucularının LGBTİ+’ların ihtiyaçlarını
anlamaları ve etkili bir şekilde yanıt verebilmeleri için
bilgilendirilmesi
Ayrımcılık veya dışlanma nedeniyle evlerinden ayrılamayan
LGBTİ+’lariçin sosyal sağlık hizmetlerinin sunulması
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere LGBTİ+’ların özel
ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler geliştirin:
Tüm LGBTİ+’lar için HIV ve diğer CYBE’lere yönelik önleme,
tedavi, bakım ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi
LGBTİ+’ların daha geniş sağlık ihtiyaçlarını karşılayan güvenli
alanlar ve hizmetler sunulması
Trans bireylerin beden uyumlama operasyonları için güvenli
hizmetlere erişebilmesi

Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu’na (IPPF) üye bir
birlik olan Kamerun Ulusal Aile Refahı Derneği (CAMNAFAW),
2008 yılından bu yana LGBTİ+ topluluğuna özel sağlık, bilgi ve
danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.
Kamerun'un önde gelen cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri
sunucularından biri olan CAMNAFAW, LGBTİ+ yararlanıcıları için
ayrımcı olmayan hizmetler sağlama konusunda tartışma
forumları ve eğitimler düzenleyerek personel ve gönüllüler
arasındaki önyargı ve endişelerin üstesinden gelmeye çalıştı. Bu
da tutumları değiştirmeye ve projeye bağlılık yaratmaya
yardımcı oldu.
CAMNAFAW ayrıca toplumdaki olumsuz tutumları ele almak için
de halka açık oturumlar düzenledi. Bu yaklaşımla, kritik bir
eksikliği ele alarak LGBTİ+’lar için kapsayıcı ve mahremiyeti
gözeten, güvenli bir cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmet
sunucusu haline geldi.
“Sunulan hizmetlerin kalitesinden ve cinsel yönelimimiz
nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan tedavi
gördüğümüz ve sıcak karşılandığımız bu klinikten çok
memnunum.” (Proje faydalanıcısı)
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HEDEF 4 :
Kapsayıcı ve hakkaniyete
dayanan nitelikli eğitimi
sağlamak ve herkes için
yaşam boyu öğrenim
fırsatlarını teşvik etmek
4.5. 2030’a kadar eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin
ortadan kaldırılması (...) çocuklar dâhil, kırılgan insanların her düzeyde
eğitim ve mesleki eğitime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması
4.7. 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları için
eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve şiddete
başvurmama kültürünün geliştirilmesi (...)

LGBTİ+’lar Bu Konuda Nasıl Geride Bırakıldı?
Okullarda ve üniversitelerde gençler, LGBTİ+ oldukları (ya da
öyle algılandıkları) için ya da cinsel yönelim ve/veya cinsiyet
kimliklerini sorguladıkları için, öğretmenleri ve akranları
tarafından zorbalığa uğruyor veya dışlanıyor. Gençlerin bazıları
eğitimlerine devam etmeyi imkansız bulup eğitimlerini
tamamen bırakırken, bazıları da bu davranışlara katlanmaya

devam ederek geleceklerini dahi etkileyebilecek sonuçlarla
karşı karşıya kalabiliyor. Bazıları için bu durumun ruh sağlıklarına
ve iyilik hallerine etkisi öğrencilik yıllarının birçok noktasında da
devam ediyor.
Oysaki okullar ve üniversiteler herkes için insan haklarını teşvik
ettiğinde ve pozitif LGBTİ+ rol modellerini tanıttıklarında zararlı
sosyal tutumların önüne geçilebilir. Böylelikle tüm gençler
güvenli ve kolaylaştırıcı bir ortamda öğrenim görebilir ve
gelecek için donanımlı hale gelebilir.

ÖRNEK
Brezilya’da, okuldan dışlanan gençler arasında
en çok fiziksel şiddete maruz kalan ve
ayrımcılığa uğrayan kilit grup LGBTİ+ gençler
iken, yine LGBTİ+ gençler intihar düşüncesi
bildiren gençler arasında ilk sırada
(Teixeira-Filho, 2011).

Eylem Planı Önerileri
Danışman ve öğretmenlere LGBTİ+ öğrencilerle ve cinsel
yönelim ve/veya cinsiyet kimliğini sorgulamakta olan
öğrencilerle nasıl iletişim kurulması gerektiği konusunda
rehberlik sağlanması
Eğitimde homofobik, bifobik ve transfobik tutumlara karşı sıfır
tolerans gösteren bir politikanın benimsenmesi
Eğitim müfredatlarının LGBTİ+’ları da dahil ettiğinden emin
olunması ve olumsuz önyargıları içermiyor olması
Cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitiminin LGBTİ+ ve cinsel
yönelim ve/veya cinsiyet kimliğini sorgulamakta olan
öğrencilerin spesifik ihtiyaçlarını da kapsadığından emin
olunması
Ayrımcılığın olmadığı bir kültürün (okulda, üniversitelerde ve
diğer yerlerde) teşvik edilmesi ve LGBTİ+ haklarının insan
hakları olduğunun vurgulanması

2014’te UNESCO ve Plan Thailand, Tayland’ın dört bir yanındaki
ortaokullarda yaşanan homofobik, bifobik ve transfobik
tutumları ve bu problemle mücadele etmek için eksik olan
politikaları ortaya çıkarmak için kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu
problemlere karşılık olarak sivil toplum örgütü partnerleriyle
birlikte (M Plus Foundation ve Path 2 Health) toplumsal cinsiyet
temelli şiddetin her formuyla, okullardaki LGBTİ+ öğrencilere
yönelik zorbalık da dahil olmak üzere, mücadele edecek 3 yıllık
bir program tasarladılar.
“Eğitim Kuruluşlarını LGBTİ+’lar için Güvenli Hale Getirmek”
isimli program eş zamanlı olarak öğrencileri eğitiyor, “öncü”
öğretmenleri destekliyor, güvenilir yönlendirme merkezleri
kuruyor ve ebeveynlerle, topluluk liderleriyle ve hükümetle fikir
alışverişinde bulunuyor.
“Proje ortakları, özellikle UNESCO ile olan, ulusal çaptaki
savunuculukta ve politika değişimlerinde harika teşvikler ve
imkanlar yarattı.” (Rapor: Strengthening Support to LGBTIQ
Adolescents, Plan)
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HEDEF 5 :
Toplumsal cinsiyet eşitliğini
sağlamak ve tüm kadınlar ile
kız çocuklarını
güçlendirmek
5.1. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona
erdirilmesi
5.2. Kamu alanları ve özel alanlarda, bütün kadınlara ve kız çocuklarına
yönelik (...) şiddetin her türünün ortadan kaldırılması

LGBTİ+’lar Bu Konuda Nasıl Geride Bırakıldı?
Lezbiyen, biseksüel ve trans kadınlar hem kadın kimlikleri hem
de LGBTİ+ kimliklerinden ötürü çifte bir ayrımcılık ve şiddet ile
karşı karşıya kalabiliyor. Örneğin, kadınlar yetkililere suç bildirimi
yaparken, erkeklere oranla daha az ciddiye alınıyor. Eğer
lezbiyen ya da biseksüel bir kadınsa bu fark daha da artıyor.
Maalesef kalkınma programları çoğunlukla heteroseksüel çift ve
ailelere destek sağlayarak LBT+ kadınların karşı karşıya kaldığı
eşitsizlikleri, yardım etmek bir yana, pekiştirebiliyor. Buna ek
olarak, bu programlar çoğunlukla trans kapsayıcı olmayan, dar

bir “cinsiyet” tanımıyla çalışıyor. Halbuki 5. Hedef, kadınlara ve
kız çocuklarına yönelik lezbiyenfobi, bifobi ve transfobi de dahil
olmak üzere “her türlü” ayrımcılığı ve şiddeti durdurmak için
çağrıda bulunuyor.
Zararlı cinsiyet stereotipleri insanları kendileri olmak ve
hedeflerine ulaşmak konusunda sınırlamaktadır. Bu zararlı
stereotipler ile mücadele etmek için yapılacak çok fazla iş
bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyet temelli şiddet, genellikle
cinsiyet normlarına uymayan kişileri cezalandırmak arzusu
tarafından yönlendirilir (BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği,
2011) ve dolayısıyla bu normlara uymayan erkekler ve ikili
cinsiyet dışı (non-binary) bireyler de toplumsal cinsiyet temelli
şiddetin hedefidir.
Bu sorunlara karşı koymak dikkatli bir yaklaşım gerektirir:
toplumsal cinsiyet stereotiplerini gösterebilmek için toplumla
birlikte çalışmak, aynı zamanda LBT+ kadınlar, cinsiyete dayalı
ayrımcılık ve şiddetten en çok etkilenenler oldukları için onlara
yönelik desteğe öncelik vermek.

ÖRNEK
ActionAid, 2014’te Güney Afrika’daki 9 ilçede çoğunluğu
lezbiyen ya da biseksüel olan kadın ve kız çocuğuyla araştırma
yaptı. Araştırma yapılan kadın ve kız çocuklarının sadece
%12’si kendi muhitlerinde fiziksel ve sözlü tacize
uğramayacağı konusunda güvende hissederken, %27’si hiç
güvende hissetmediğini söyledi.

Eylem Planı Önerileri
Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve kız çocuklarına yönelik
şiddet konusunda çalışma yapan tüm programların lezbiyen,
biseksüel ve trans kadınların karşı karşıya kaldığı sorunların da
dile getirildiğinden emin olunması
Fon kuruluşlarının LBT+ kadınlar tarafından yönetilen
organizasyonlara öncelik vermesinin sağlanması
Politikalarda ve programlarda kullanılan “cinsiyet” tanımının
trans kapsayıcı hale getirilmesi
Cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitiminin LGBTİ+ ve cinsel
yönelim ve/veya cinsiyet kimliğini sorgulamakta olan
öğrencilerin spesifik ihtiyaçlarını da kapsadığından emin
olunması
Cinsiyet normlarının ikili cinsiyet dışı bireyler ve erkekler gibi
geniş topluluklar üzerindeki etkilerini dile getirerek cinsiyet
normlarıyla kapsamlı mücadele edecek programların
yaratılması

Güney Afrika’da LGBTİ+’ların haklarını koruyan ilerici
anayasalara rağmen, LBT+ kadınlara yönelik rapor edilen şiddet
olayları son yıllarda arttı. Kadınların güçlendirilmesi (FEW) siyah
lezbiyen ve biseksüel kadınların hakları odaklı çalışan ve nefret
suçlarıyla uzun süredir mücadele eden tek Güney Afrika
kuruluşu.
ActionAid’in desteğiyle FEW, Johannesburg ve etrafındaki 15
farklı muhitte, 450 lezbiyen ve biseksüel aktivistin liderlik
özelliklerini ve özgüvenlerini geliştirdi. Doğru bilgiyle, araçlarla
ve kaynaklarla donatılan aktivistler, toplumdaki ayrımcı
tutumlarla mücadele etmek, topluluklarındaki ve ülkelerindeki
politika değişimleri için uğraşmakla yetkilendirildi. Aynı
zamanda şiddete maruz bırakılmış kişiler için adalet
isteyebilmeleri amacıyla Ceza Adalet Sistemi’ni takip edebilme
konusu da eğitim konularına dahil edildi.
Toplum bazında, her yıl düzenlenen Soweto Onur Yürüyüşü gibi
etkinlikler, yerel yetkililer ve halkla yapılan çalıştaylar LGBTİ+
görünürlüğünün artmasına yardımcı oldu, farkındalık yarattı ve
yavaşça toplumdaki davranışları değiştirdi.
“Bu seneki Vaal Onur Yürüyüşü’nde (…) olumsuz düşünceleri
değiştirmeye yardım edeceğiz. Bir ebeveyn bana ‘Buraya
gelmek çocuğumu anlamama yardımcı oldu.’ dedi.” (Ajax
Sengwayo, Rainbow Activist Alliance)
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HEDEF 10 :
Ülkeler içinde ve arasında
eşitsizlikleri azaltmak
10.2 2030’a kadar yaşa, cinsiyete, engelliliğe, ırka, etnik kökene, dine,
ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herkesin güçlendirilmesi ve
sosyal, ekonomik ve siyasi olarak kapsanmasının desteklenmesi
10.3. Ayrımcılığa dayalı yasaların, politikaların ve uygulamaların ortadan
kaldırılması (...) yoluyla eşit fırsatlar sunulması ve eşitsizliklerin azaltılması

LGBTİ+’lar Bu Konuda Nasıl Geride Bırakıldı?
LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık, genellikle yasalar, politikalar ve
LGBTİ+’ların gereksinimlerini dikkate almayan veya kasıtlı
olarak mahrum bırakan uygulamalar ile artmaktadır. Bu yasalar,
politikalar ve uygulamalar, eşitlik talebinde bulunan LGBTİ+
topluluklara karşı olumsuz sosyal tutumları ve ters etkileri
pekiştirmektedir.
Ayrımcı yasaların ve politikaların listesi, küresel boyutta çok
geniştir. Örneğin:
• Transların yasal cinsiyetlerini değiştirmeden önce zorunlu
sterilizasyona tabi tutulması
• Transların cinsiyetlerini yasal olarak değiştirme süreçlerinde

kolaylaştırıcı fırsatlardan mahrum bırakılması
• Evlilik eşitliğinin sağlanamaması
• LGBTİ+ grupların sivil toplum kuruluşları kurmasının ve hakları
için halka açık kampanyalar düzenlemesinin yasaklanması veya
zorlaştırılması
• Eşcinsel çiftlerin ve transların sosyal hizmetlerden mahrum
bırakılması
Hedef 10, herkesi tam eşitliği savunmaya ve tam eşitliği teşvik
etmeye çağırıyor. Özellikle ikinci alt başlıkta yer alan “diğer”
statüsü -statüsü ne olursa olsun, LGBTİ+, engelli, göçmen veya
korunan başka bir grubun parçası olan tüm insanları kapsayan
bir terim olarak- Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin kimseyi
geride bırakmadığını vurguluyor. Birleşmiş Milletler de bu fikri
desteklemek için, LGBTİ+'lara insan onuruna yakışan koşulların
ve insan haklarının sağlanması gerektiğini açıkça belirtmiştir
(BM İnsan Hakları Konseyi Önergesi 17/19).

ÖRNEK
Eşcinsellik 75 ülkede yasa dışıdır ve 10 ülkede
ölümle cezalandırılabilir. Trans insanların resmi
belgelerdeki adlarını ve cinsiyetlerini
değiştirme hakkını sadece 55 ülke
tanımaktadır.

Eylem Planı Önerileri
Ayrımcı yasalara, politikalara ve uygulamalara son vermek için
çalışan LGBTİ+ gruplara fon sağlanması
LGBTİ+ grupların liderliğinde yürütülen ve ayrımcı yasalara,
politikalara ve uygulamalara son verilmesi çağrısında bulunan
kampanyaların desteklenmesi
Kuruluşunuzdaki herkesin Hedef 10.2'deki "diğer" ifadesinin
LGBTİ+ insanları da içerdiğini kavradığından ve pratiğe
döktüğünden emin olunması
Kalkınma partnerlerinizin (ister kamu, ister özel, ister de
üçüncü sektör olsun) Hedef 10.2 uyarınca, ayrımcılık
yapmadığından emin olunması

Vaka Analizi

Astraea Adalet için Lezbiyenler Vakfı, dünya çapında LGBTİ+
insan haklarını ve ırksal, ekonomik ve cinsiyet eşitliğini
geliştirmek için 55 ülkedeki yerel örgütleri doğrudan fonlayan ve
kapasitelerini güçlendirici çalışmalarda bulunan bir kuruluştur.
Kolombiya’daki Santamaría Fundación, trans bireylere yönelik
insan hakları ihlallerini raporlama çalışmaları konusunda Astraea
Vakfı tarafından desteklendi. Bu verileri de politika ve
uygulamalardaki değişikliklerin savunuculuğunu yapmak
amacıyla kullandı.
Birçok trans örgütlenmesinde olduğu gibi Santamaría
Fundación da temel fonlara erişmekte güçlükler yaşıyordu.
Neyseki Astraea’nın desteğiyle ayrımcılığa maruz kalan veya
şiddet yaşayan yüzlerce trans kadına yasal destek sağlanarak,

şikayetlerinin resmi kayıtlara geçmesi sağlandı. Bu savunuculuk
faaliyetleri sonucunda, 2010 yılında diğer LGBTİ+ örgütleriyle
birlikte LGBTİ+ kapsayıcı bir “Ulusal Polis Yönetmeliği”
oluşturulması sağlandı.
SMF ve diğer örgütler, 2015 yılında, Başsavcılık Ofisi’ne kadar
ulaşarak, yüksek oranda cinayet ve şiddet içeren davaların
belgelendiği bölgelerde LGBTİ+ insan hakları ihlallerini
araştıracak bir komite kurmayı başardılar.
Santamaría Fundación ayrıca, üyelerine ve personellerine
yönelik şiddet durumlarında veya diğer acil durumlarda
kendilerini korumak için stratejiler sağlayan bir güvenlik
protokolü de geliştirdi.
“Topluluğumuzdaki trans kadın liderlerin potansiyelini
güçlendirmeliyiz. Böylelikle hepimiz haklarımızı bilir ve
savunabiliriz!” (Koordinatör, Santamaría Fundación)

HEDEF 11 :
Şehirleri ve insan
yerleşimlerini kapsayıcı,
güvenli, dayanıklı ve
sürdürülebilir kılmak
11.1. 2030’a kadar herkesin yeterli, güvenli ve uygun fiyatlı konutlara ve
temel hizmetlere erişiminin sağlanması (...)

LGBTİ+’lar Bu Konuda Nasıl Geride Bırakıldı?
LGBTİ+’ların yüksek evsizlik oranı doğrudan ayrımcılıkla ilgilidir.
Birçok LGBTİ+, aileleri tarafından reddedildiği veya istismara
uğradığı veya arkadaşları tarafından zorbalığa maruz bırakıldığı
için evlerinden ayrılmaya zorlanıyor. Bunlara ek olarak ev
sahiplerinin olumsuz önyargıları da birçok LGBTİ+ insanın
kendilerini sokakta bulmasına yol açıyor.
Evsizlik durumunda LGBTİ+’lar, özellikle gençler ve yaşlılar,
fiziksel şiddet, cinsel istismar ve fiziksel ve zihinsel sağlık
sorunlarına karşı daha açık hale gelebiliyor. LGBTİ+’ların ihtiyaç
duydukları destek hizmetlerinin eksikliği ve bu hizmetlerin
sağlayıcılarının farkındalık eksikliği birçoğunun bu yardımlardan
mahrum kalmasına sebep olabiliyor. Bazı ülkelerde ise bu
problem, özellikle LGBTİ+ evsizler için hayati önem taşıyan
hizmetlerdeki bütçe kesintileri ile daha da kötüleşmektedir.

ÖRNEK
İtalya, Türkiye ve Uganda'da yapılan çalışmalar yüksek
oranlardaki LGBTİ+ evsizliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu
çalışmalar, konut sağlayıcılarının heteroseksüellik
varsayımları ile LGBTİ+ gençlerin konut hizmetlerine
erişememesine neden olduğunu göstermektedir (Botti ve
D’Ippoliti 2014, Biçmen ve Bekiroğulları 2014, Nyanzi 2013).

Yerel yönetimlerin ve barınma derneklerinin LGBTİ+ gençlerin
özel ihtiyaçlarını gidermeleri konusunda desteklenmesi ve
bilgilendirilmesi
Evsizlik riski altındaki LGBTİ+ gruplara, özellikle genç ve
yaşlılar için özelleştirilmiş hizmetler - güvenli barınma evleri
gibi - sunulması
LGBTİ+ bireyler için bütçeye uygun ve ayrımcı olmayan
barınma seçeneklerinin sunulması
Güvenli barınma için LGBTİ+ topluluklarının ihtiyaçlarının
dikkate alınması

Eylem Planı Önerileri

25 yılı aşkın süredir, The Albert Kennedy Trust (AKT), İngiltere'de
evsizlikle mücadele eden bir kuruluştur. AKT, LGBTİ+’ların açık
kimlikleri ile yaşamakta zorluk çektiği muhafazakar bölgelerde
yaşayan genç LGBTİ+’ları desteklemektedir.
İngiltere’nin evsiz gençlerinin dörtte birini LGBTİ+’lar
oluşturmaktadır. AKT bu gibi mali yardım gerektiren ve acil
durumlarda konaklama sağlamaktadır. Sadece 2013'te LGBTİ+
gençler için 7790 gece konaklama sağlandı. AKT’nin desteğinin
olmadığı bir durumda bu gençlerin tamamı sokakta uyumak
zorunda kalacaktı.
AKT, İngiltere'nin ilk iki LGBTİ+'lara özel güvenli barınma evi
projesini, Purple Door Project’in bir parçası olarak
yürütmektedir. Bu projeler kapsamında LGBTİ+ gençlere acil
durum konaklama hizmetleri sunuyor ve LGBTİ+ gençlerin
bağımsız yaşam yolculuğunda onlara yardım ediyor. Aynı
zamanda, LGBTİ+ gençler için mentorluk ve yaşam becerileri
eğitimleri düzenliyor. LGBTİ+’ların özel ihtiyaçlarını nasıl
giderebileceklerine dair de ana akım hizmetler sağlıyor.
“Annem tarafından 16. yaş günümde evden kovuldum (...) bu
yüzden AKT'yi aradım ve bana Michael ile bir randevu teklif
edildi. Michael, pansiyon ve konut başvurularımda bana
tavsiyeler ve bilgiler verdi (…) Okulumun yanında birkaç AKT
gönüllüsünün de yaşadığını söyledi (…) O zamandan beri her şey
yolunda diyebilirim.” (Zeph, AKT faydalanıcısı)
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HEDEF 16 :
Sürdürülebilir kalkınma için
barışçıl ve kapsayıcı
toplumlar tesis etmek,
herkes için adalete erişimi
sağlamak ve her düzeyde
etkili, hesap verebilir ve
kapsayıcı kurumlar
oluşturmak
16.1. Şiddetin tüm biçimlerinin ve şiddete bağlı ölüm oranlarının her yerde
büyük ölçüde azaltılması
16.3. Hukukun üstünlüğünün ulusal ve uluslararası düzeylerde geliştirilmesi
ve herkesin adalete eşit biçimde erişiminin güvence altına alınması

LGBTİ+’lar Bu Konuda Nasıl Geride Bırakıldı?
Şiddetin hiçbir türü kabul edilebilir değildir, ancak birçok ülkede
LGBTİ+’lar, şiddet raporlarını ciddiye almayı reddeden polis ve
güvenlik hizmetlerinin ek zorluklarıyla karşı karşıyadır. Bazı
durumlarda ise, özellikle ayrımcı yasaların mevcut olduğu
yerlerde, LGBTİ+’lar, vatandaş olarak korunma talebinde

bulundukları polis ve güvenlik güçleri tarafından şiddet ve
tacize maruz kalmaktadır.
LGBTİ+’lar devletin korumasına güvenemediği durumlarda,
kendilerinin de tutuklanabileceği veya ciddiye alınmayacakları
endişesiyle şiddet ve hatta ölüm tehditleri gibi durumları
güvenlik güçlerine bildiremezler. Medya ve hukuk sistemindeki
homofobik, transfobik ve bifobik tutumların yanı sıra sivil
toplum kuruluşlarının çalışmasını engelleyen yasalar,
LGBTİ+’ların temel insan hakları ihlallerine karşı oldukça açık
olduklarını da gözler önüne sermektedir.
Ancak, polis ve diğer kolluk kuvvetleri, LGBTİ+’lara yönelik
nefret suçu ile hassas bir şekilde nasıl başa çıkılacağı konusunda
bilgilendirildiğinde, uygun desteği vermeleri mümkün olabilir.

ÖRNEK
AB'deki transların üçte biri son 5 yılda şiddet yaşamıştır veya
şiddet tehdidi altındadır. Son 12 ay içinde şiddet mağduru
olduğunu beyan eden trans bireylerin yaklaşık beşte ikisi aynı
yıl içinde 3 veya daha fazla kez şiddete maruz kaldıklarını
söylemiştir (AB Temel Haklar Ajansı, 2015).

Polislik, ceza adalet sistemi ve/veya sivil toplumun üzerine
çalışan tüm programların LGBTİ+’lara yönelik nefret suçlarına
karşı aktif olarak hitap ettiğinden emin olunması
Polis, güvenlik birimleri ve ceza adalet sistemi için LGBTİ+
ayrımcılığına ve nefret suçuna duyarlılık ve etkili yanıt
konusunda eğitimlerin düzenlenmesi veya halihazırda bu tür
eğitim veren kuruluşların/grupların desteklenmesi
Polislerin ve/veya LGBTİ+’ların, LGBTİ+’lara yönelik nefret
suçu vakalarını raporlama kapasitesinin geliştirilmesi

Eylem Planı Önerileri

USAID aracılığıyla, Değişimi için Kadınların Güçlendirilmesi
(WE-Change) Jamaika Constabulary Force ile birlikte, polislerin
LGBTİ+’lara yasa önünde eşit vatandaşlar olarak muamele
göstermesi üzerine, 214'ün üzerinde katılımcının toplamda 7
oturum aldığı eğitimler düzenledi. Bu oturumların polis
memurlarının görevlerini yerine getirme şeklini önemli ölçüde
etkilemesi beklenmektedir.
Bu eğitim programı, WE-Change’in Jamaika LGBTİ+ topluluğunu
güçlendirmek ve dahası toplumun tutumlarını değiştirmek için
J-FLAG ( Jamaika merkezli bir insan hakları örgütü) üyesi olarak
düzenlediği geniş çaplı çalışmalarından biridir.
Bu eğitimlerin polise herkes için adaleti sağlama konusundaki
uzun vadeli etkisi henüz belgelenmemiştir, ancak bazı
katılımcılar LGBTİ+ topluluğunun nasıl ele alınacağına dair
görüşlerinde değişiklikler göstermiştir. Örneğin katılımcı polis
memurlarından
biri,
LGBTİ+’larla
çalışırken
eğitimi
hatırlayacağına ve insan hakları ilkelerini uygulamaya
koyacağına dair taahhüdünü şu şekilde paylaşmıştır:
“Bu eğitime katılan tüm polislerin (…), farklı grupların üyeleriyle
ilgilenmek durumunda kaldıklarında, bugün burada
öğrendiklerini hatırlayacağından eminim.” (Eğitim Katılımcısı)
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NİHAİ
TAVSİYELER
LGBTİ+’LARIN ULUSAL VE
ULUSLARARASI KALKINMA
SÜREÇLERİNDE “GERİDE
BIRAKILMADIĞINDAN” EMİN
OLMAK İÇİN BİRÇOK YOL
BULUNMAKTADIR:
Yerel LGBTİ+ gruplara fon sağlayın ve topluluklarının ihtiyaçlarını
karşılamak için onları destekleyin!
Çalışanlarınızı ve ortaklarınızı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve
“kimseyi geride bırakmama” ilkesi hakkında gerekli eğitimler ve
destekler ile bilgilendirin ve bu ilke için uygun önlemleri aldıklarından
emin olun!
LGBTİ+’ları da dahil eden göstergeler kullanın ve programlarınızın
LGBTİ+ kişiler üzerindeki etkisini düzgün bir şekilde izlemek için veri
toplayın!
Personel ve faydalanıcılarınız için açık ve net bir biçimde LGBTİ+
kapsayıcı politikalar uygulayın. Ortaklarınızın (ister kamu ister özel
sektör, ister de üçüncü sektör olsun), bu tür politikaları
benimsediğinden emin olun!
LGBTİ+ bireylerin ve grupların dahil olduğu başarı öykülerini
vurgulayın ve iyi uygulamaları paylaşın!
LGBTİ+’ları hükümetlerine ve diğer hizmet sağlayıcılarına hesap
sorabilmeleri adına destekleyin!
İhtiyaçlarının karşılandığından ve hiçbir zararın oluşmadığından emin
olmak için, destek programlarının tasarımında ve uygulanmasında
daima yerel LGBTİ+ gruplara danışın!

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE LGBTİ+
KAPSAYICILIĞI KONUSUNDA TÜRKİYE’DEN İYİ
UYGULAMALAR LİSTESİ:

HEDEF 1: YOKSULLUĞA SON
Belediyelerin Eşitlik Birimleri - Şişli Belediyesi
Kapsayıcı sosyal yardımlar söz konusu olduğunda belediyelerin ve
belediyelere ait eşitlik birimlerinin katkısı oldukça önemli. LGBTİ+
Dostu Belediyecilik Protokolü’nün de imzacılarından olan Şişli
Belediyesi, Eşitlik Birimi bünyesinde LGBTİ+ hakları kapsayıcılığı
konusunda çeşitli çalışmalar yürütüyor.
Belediye bünyesinde bir dönem anonim ve ücretsiz olarak verilen
“LGBTİ+ Dostu Jinekolojik Hizmet” uygulaması şu anda (anonim ve
ücretsiz olmamakla birlikte) LGBTİ+fobiye alan açmayan bir şekilde
mesai saatlerinde sürdürülmeye devam etmektedir. Çeşitli sivil
toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde mülteci LGBTİ+’lara sağlık
eğitimleri düzenleyip hijyen kiti dağıtımlarına destek olmaktadır.
Sağlık alanında bunlara ek olarak LGBTİ+’ların da başvurabildiği
psikolojik destek hizmeti bulunmaktadır. Belediye personeline yönelik
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “LGBTİ+ Temel Kavramlar ve LGBTİ+’larla
Çalışmak” gibi konularda eğitimler düzenleyen Şişli Belediyesi,
pandemi sürecinde de LGBTİ+’ların sosyal yardımlara erişiminin
kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır ve BM ile yürüttüğü
bir çalışma kapsamında istihdam edilecek personelin en az %20’sinin
LGBTİ+ olmasına yönelik uygulama geliştirmiştir.
“Halk Eğitim işbirliği ile LGBTİ+’lara yönelik Kuaförlük Kursu, öncelikle
transların katılımına açık olarak gerçekleştirildi. İlerleyen süreçte
LGBTİ+'ların katılımına öncelik veren kursların gerçekleştirilmesi
planlanıyor.” (Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi-2020)

HEDEF 3: SAĞLIKLI BİREYLER
Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri
İlki LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü imzacılarından olan İstanbul
Şişli Belediyesi tarafından açılan açılan Gönüllü Danışmanlık ve Test
Merkezleri (GDTM); İstanbul Beşiktaş Belediyesi , Ankara Çankaya
Belediyesi, İzmir Konak Belediyesi ve Bursa Nilüfer Belediyesi olmak
üzere hizmet alanını genişletmiştir. GDTM’ler ayrımcılık ve
damgalamadan uzak HIV testine erişim açısından oldukça büyük
öneme sahip merkezlerdir.
Kimlik bilgileri talep edilmeden, kişiye özel verilen bir kodla ücretsiz
HIV testine erişimin sağlandığı gönüllü test ve danışmanlık merkezleri
aynı zamanda test öncesi ve sonrası verilen danışmanlık hizmeti ile
LGBTİ+ların da önyargılardan uzak hizmete erişimi açısından örnek
uygulamalar arasında yer almaktadır.
İstanbul - Beşiktaş Belediyesi: Sağlıklı Yaşam Merkezi Cihannuma
Mah. Bostancı Veli Sok. 5/A
Tel: 0212 258 24 16
İstanbul - Şişli Belediyesi: Boysan Yakar Gönüllü Test ve Danışmanlık
Merkezi Cumhuriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. 3C
Tel: 0212 234 48 31 ya da 0212 232 18 43
İzmir - Konak Belediyesi: Gönüllü Danışmanlık ve Anonim HIV Test
Merkezi SSK Blokları, B3 Blok Kat: 5
Tel: 0 232 484 22 91
Ankara - Çankaya Belediyesi: Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimi
Çankaya Belediyesi Maltepe Yerleşkesi- Şehit Gönenç Caddesi/
Maltepe
Bursa - Nilüfer Belediyesi: Gönüllü Test ve Danışmanlık Merkezi
Tel: 0505 195 06 13

HEDEF 4: NİTELİKLİ EĞİTİM
Üniversitelerde LGBTİ+ Çalışmaları - Boğaziçi
Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki LGBTİ+ öğrencilerin 90’lı yıllardan beri bir
araya gelerek oluşturdukları çeşitli topluluklar 2014'te Boğaziçi
Üniversitesi Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Çalışmaları
Kulübü adını alarak üniversitenin öğrenci faaliyetleri ana tüzüğü
altında faaliyet gösteren bir öğrenci kulübü haline geldi.
Türkiye’de üniversite hayatında resmi olarak faaliyet gösteren ilk
LGBTİ+ öğrenci kulüplerinden biri olan BÜLGBTİ+,
LGBTİ+
öğrencilerin, hocaların ve personelin üniversitede yaşadıkları hak
ihlallerini raporluyor, üniversite eğitim hayatındaki ayrımcılıklarla
mücadele etmeyi hedefleyen etkinlikler düzenliyor, öğrenci yurtlarını
LGBTİ+ kapsayıcı bir hale getirmek için çalışmalar yürütüyor ve her yıl
Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Onur Haftası’nı düzenleyerek
kampüsteki görünürlüklerini ve hak taleplerini dile getiriyor.
“Üniversitede BÜLGBTİ+ gibi bir oluşumun olduğunu bilmek beni
eğitim hayatımda yaşadığım ayrımcılıklarla mücadele etme
noktasında daha güçlü kılıyor.” (Kulüp Üyesi - 2020)

HEDEF 5: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği - KİHEP
Eğitimleri ve Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel
Haklar Koalisyonu (CSBR)
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ), Türkiye’de ve
dünyada kadınların insan haklarını savunmak ve hayata geçirmek amacıyla
1993 yılında kurulan bağımsız bir kadın örgütüdür. Kuruluşundan bu yana
kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde benzer
amaçtaki diğer kadın ve LGBTİ+ örgütleriyle birlikte hareket eden,
savunuculuk ve ağ kurma çalışmaları yürüten dernek, 1995 yılından bu yana
kadınların haklarını hayata geçirebilmeleri, eşit ve özgür bireyler olarak
yaşamaları ve toplumsal dönüşüme katkıda bulunmalarını desteklemek
amacıyla Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nı (KİHEP) uygulamaktadır.
Türkiye ve K.K.T.C’den 16.000’den fazla kadının tamamladığı, 16 modülden
oluşan KİHEP grup çalışmalarında, kadına yönelik şiddet, eğitim, ekonomik ve
yasal haklar, cinsellik, doğurganlık hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği,
toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri bağlamında çocuk hakları ve yerel örgütlenme
konuları tartışılmaktadır. İlgili modüllerde kadınların cinsel yönelim ve cinsiyet
kimlikleri hakkında da tartışma fırsatı buldukları KİHEP’te LGBTİ+ hakları da
gündemler içerisinde yer almaktadır.

“Cinsellik çok konuşulabilen, insanların kendini rahat ifade ettiği bir
konu değil. Kadın kadına konuşmaya çok ihtiyaç duyulan bir alan.
Diğerlerini de es geçmiyorum ama en kıymetlisi cinsellik (modülü);
hem içeriğiyle hem de bunları konuşmanın ne kadar gerekli olduğunu
düşündüğümüz bir başlık olduğu için.” (KİHEP Katılımcısı - 2019)
KİH-YÇ aynı zamanda, Müslüman toplumlarda cinsel haklar konusunun
gündeme getirilmesi ve LGBTİ+’lere yönelik tabuların yıkılmasına yönelik
çalışmalar yapan CSBR’nin de (Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel
Haklar Koalisyonu) kurucusu ve aktif üyesidir. CSBR 2001 yılında cinsel ve
bedensel hakları savunan ve bu konuda aktif olarak çalışan örgütler,
aktivistler ve akademisyenler tarafından bir savunuculuk ve dayanışma ağı
olarak kurulmuştur.

HEDEF 10: EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI
Barolarda LGBTİ+ Komisyonları çalışmaları - İzmir,
Ankara, Samsun ve Diyarbakır Barosu
2018 Kasım ayında, LGBTİ+’ların hak taleplerinin görünür kılınması
açısından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik disiplinlerarası
yaklaşımla araştırma ve çalışma yapmak üzere ilk LGBTİ+ Hakları
Komisyonu İzmir Barosu bünyesinde kuruldu. Aralık 2018’de hem
LGBTİ+’lara dönük hak ihlallerine karşı çalışmayı hem de avukatlar
arasında dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen Ankara Barosu
LGBTİQ+ Hakları Merkezi kuruldu. 2016 Nisan ayında ise Samsun
Barosu’nda şiddet mağduru kadın, çocuk ve LGBTİ+’lara ücretsiz
hukuki danışmanlık ve avukat desteği vermek üzere “Cinsel
Ayrımcılığa Maruz Kalan Bireylerin Haklarını Koruma Komisyonu’nun
kuruluşu olağan genel kurulunda kabul edildi. Son olarak Eylül 2019’da
Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi bünyesinde LGBTİ+ Hakları
Komisyonu kuruldu.

“Bu 1 yıllık süre zarfında; Komisyon içi eğitim çalışmaları yanında,
tüm meslektaşlarımıza açık, LGBTİ+ Temel Kavramlar Seminerleri
düzenleyerek çeşitli konu ve yöntemlerle meslek içi eğitim
çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda; Cinsel Yönelim ve Cinsiyet
Kimliği Temelli Ayrımcılık, Cinsiyetçilik ve İnsan Hakları konulu
söyleşi, Kaos GL ortaklığı ve Bilgi Üniversitesi paydaşlığında Cinsel
Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılık Konulu Bireysel
Başvurularda (AYM / AİHM) Avukatların Kapasitesinin Arttırılması
Eğitimi, LGBTİ+ 101 Temel Kavramlar Semineri ve Heteronormativite
ve Dil konulu akademik bir oturum gerçekleştirdik. (...) LGBTİ+’lara
yönelik hak ihlallerini konu alan AİHM kararlarının çevirisi yapılarak,
baromuz internet sitesinde yayınlandı.” (İzmir Barosu LGBTİ+
Hakları Komisyonu-2019)*
https://www.kaosgl.org/haber/izmir-barosu-lgbti-haklari-komisyonu-1-yasinda

HEDEF 11: SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE YAŞAM
ALANLARI
Kilit Mülteci Grupların Koruma Hizmetlerine Erişiminin
Arttırılması Projesi - UNFPA, Kırmızı Şemsiye Cinsel
Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Pozitif Yaşam Derneği
Proje UNFPA, Pozitif Yaşam Derneği ve Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan
Hakları Derneği ortaklığında yürütülmekte ve Avrupa Komisyonu Sivil Destek
ve İnsanî Yardım Operasyonları (ECHO) tarafından finanse edilmektedir.
Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişiminin arttırılması amacıyla
yürütülen proje kapsamında İstanbul (x2), Ankara, Eskişehir, Yalova, Denizli ve
Mersin’de olmak üzere toplam 7 hizmet biriminde grubun ihtiyaçlarına göre
özelleşmiş, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete yönelik vaka yönetimi,
psikososyal destek, hukuki danışmanlık, HIV ve AIDS ve diğer cinsel yolla
bulaşan enfeksiyonlara ilişkin danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri
verilmektedir.
Belirtilen hizmetlerin etkili bir şekilde sunulabilmesi için, proje kapsamında
proje koordinatörleri, hizmet birimi ofis sorumluları, sosyal hizmet uzmanları,
psikologlar, hukuki danışmanlar ve saha çalışanları istihdam edilmiştir.

Proje kapsamında açılan “Mülteci Destek Hattı (0850 888 0539)”
Arapça, Farsça, Türkçe ve İngilizce olmak üzere 4 dilde 7/24 hizmet
vermektedir.

