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SIRADAKİ HABER

Türk�ye’de Kadınların Hayatı
8 Mart Dünya Kadınlar Gününe yaklaşırken NG Araştırma ş�rket� kadınlar, erkekler ve toplumla �lg�l� b�r kamuoyu araştırması yaptı. 

Araştırma Türk�ye genel�nde, 18 yaş üzer�, farklı sosyo-ekonom�k gruplardan 2257 k�ş�n�n katılımı �le onl�ne araştırma
platformu www.bender�mk�.com üzer�nde gerçekleşt�r�ld�. Toplumumuzla �lg�l� b�rb�r�nden öneml� konulara ışık tutulan araştırmanın sonuçları yazının devamında.

 

Ev �şler� paylaşılıyor mu?

Geleneksel olarak ev �şler� kadına a�t olarak görülür. Fakat yakın tar�hte kadınların eğ�t�m olanaklarının artması ve �ş hayatında daha çok yer almaları, ev �şler�n�n
geleneksel sorumluluğunu nasıl değ�şt�rd�?

Katılımcıların %71’� ev �şler�nde sorumluluğun paylaşılması gerekt�ğ�n� düşünüyor. %27’s� �se sorumluluğun kadına a�t olduğunu bel�rt�rken, erkekler�n sorumlu
olduğunu bel�rtenler�n oranı sadece %2.

 

Eve parayı k�m get�rmel�?

Ev �şler� sorumluluğu konusunda, b�l�nç altımıza yerleşen b�r genellemen�n, toplum üzer�nde yavaş yavaş değ�şt�ğ�n� gördük. Ülkem�zdek� geleneksel a�le yapımız,
babayı para kazanan, anney� de ev �şler�yle �lg�lenen k�ş�ler olarak ön plana çıkarıyor. Pek�, para kazanma sorumluluğunun k�me a�t olduğuna da�r b�r değ�ş�m var mı?

Katılımcıların %65’� para kazanmanın ortak sorumluluk olması gerekt�ğ�n� bel�rt�rken, %35’� �se bu sorumluluğun erkeğe a�t olduğunu �fade ed�yor. Konuya
der�nlemes�ne baktığımızda 18-24 yaş arasındak� katılımcıların %75’� para kazanmanın ortak sorumluluk olması gerekt�ğ�n� bel�rterek gelecek yıllarda bu konuya
bakışın daha da değ�şeceğ�n�n �şaret�n� ver�yor. Hayatın müşterek olduğuna yen� nes�l herkesten daha çok �nanıyor.

 

Kadın – Erkek eş�tl�ğ� hayal m� gerçek m�?

Kadın-erkek eş�tl�ğ� yakın tar�hte daha ön plana çıkmış konulardan b�r�d�r. Ülkem�z kadınlara oy verme hakkını sağlayan �lk ülkeler arasında yer alıyor. Ama günlük
hayatımıza baktığımızda eş�tl�k lafta mı kalıyor yoksa gerçekten var mı? Ülkem�zde anayasanın 10. maddes� gereğ� kanun önünde kadın ve erkekler eş�t haklara sah�pt�r.
Ama katılımcıların günlük hayattak� düşünceler� b�raz farklı.

Araştırmaya katılan her 10 k�ş�den 8’� ülkem�zde kadın-erkek eş�tl�ğ� olmadığını düşünürken, 2’s� �se eş�t olduklarını düşünüyor. Sadece kadın katılımcıların
cevaplarına baktığımızda eş�tl�k olmadığını düşünenler�n oranı neredeyse her 10 k�ş�den 9’u.

 

F�z�ksel ş�ddet�n boyutları

Gündeme sık yansıyan en üzücü olaylardan b�r� eş�n veya sevg�l�n�n kadına uyguladığı ve c�nayete kadar g�deb�len f�z�ksel ş�ddet. Bu aşamaya gelene kadar kaç kadın
uğradığı ş�ddete sess�z kalıyor? Kaçımız bu tür olayları yaşadık? Bu sorulara araştırma ışık tutuyor.

Araştırmaya katılan her 5 kadından 1’� eş� veya sevg�l�s� tarafından hayatında en az b�r defa f�z�ksel ş�ddete uğradığını söyled�. Erkeklerdek� oran kadınların
yaklaşık 3’te 1’� kadar.

http://erakolejleri.com/
https://benderimki.com/
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F�z�ksel ş�ddete maruz kalan katılımcılara yaşadığı durumu kısaca anlatmalarını �sted�ğ�m�zde en çok uygulanan f�z�ksel ş�ddet�n tokat olduğunu görüyoruz. “Ve”
kel�mes�n�n oldukça sık kullanılması b�rden fazla şek�lde ş�ddete maruz kalındığını da göster�yor. Ayrıca araştırmanın bütününe baktığımızda görüyoruz k� f�z�ksel
ş�ddetle beraber ps�koloj�k ş�ddet de oldukça sık uygulanıyor.

F�z�ksel ş�ddete maruz kalan her 10 k�ş�den yaklaşık 4’ü bunu k�mseye söylem�yor. Her 10 k�ş�den yaklaşık 4’ü �se anne, baba ve kardeş� g�b� 1.dereceden
akrabalarıyla bu durumu paylaşıyor. A�leden sonra en çok paylaşılanlar �se yakın arkadaşlar oluyor. Her 3 k�ş�den 1’� yakın arkadaşlarıyla bu durumu paylaşıyor.

F�z�ksel ş�ddete maruz kalanların, bunu engellemek �ç�n neler yapab�leceğ�n� ve nerelerden destek alab�leceğ�n� b�l�yor musun? Araştırmaya katılan her 4 k�ş�den
yaklaşık 3’ü b�ld�ğ�n� bel�rtt�. Bu oran kadınlarda, erkeklere göre b�raz daha fazla. D�ğer taraftan bu b�lg�ye sah�p olanların oranı, f�z�ksel ş�ddete maruz kalmış k�ş�lerde,
ş�ddet görmem�ş k�ş�lere göre b�raz daha az.

 

Ps�koloj�k ş�ddet ne boyutta?

Genelde ps�koloj�k ş�ddet bağırıp çağırma, küfür etme, k�ş�y� yeters�z h�ssett�rme, küçük düşürmeye çalışma g�b� olaylarla meydana gel�r. K�ş�n�n sevd�ğ� eşyalara zarar
vermek ve k�ş�n�n �sted�ğ� şeyler� yapmasını engellemek ps�koloj�k ş�ddet türler� arasındadır. Özell�kle en çok görülen durum k�ş�y� sürekl� başkaları �le kıyaslamaktır.

Ps�koloj�k ş�ddet farkına varılması zor olan ve k�ş�n�n suçlu, kend�ne güvens�z ve çares�z h�ssetmes�ne neden olan b�r ş�ddet türüdür. Ps�koloj�k ş�ddete özell�kle uzun
süre maruz kalan k�ş�lerde stres bozukluğu, bağımlılık ve depresyon g�b� etk�ler� çok uzun seneler devam eden durumlar ortaya çıkab�l�r. İnsanın ruhsal sağlığını
tehl�keye atan ps�koloj�k ş�ddet, araştırmada çıkan sonuçlara göre f�z�ksel ş�ddetten daha fazla uygulanıyor. Her 3 k�ş�den 1’� hayatında en az b�r defa ps�koloj�k
ş�ddete maruz kaldığını bel�rtt�. Ps�koloj�k ş�ddet gördüğünü bel�rten kadınların oranı, erkekler�n 2 katı.

Araştırmanın ortaya çıkardığı b�r d�ğer nokta �nsanların ps�koloj�k ş�ddet� günlük yaşamlarında tanımlayamamaları. Ps�koloj�k ş�ddete uğrayanların %10’u bunu
tanımlayamadıkları �ç�n yaşadıklarının tam olarak farkında değ�ller.

Ps�koloj�k ş�ddet gören k�ş�ler�n arasında en yaygın görülen durum, bu konuyu k�mseyle paylaşmamaları. Ps�koloj�k ş�ddet gören her 10 k�ş�den 4’ü bundan k�mseye
bahsetmezken yaklaşık olarak 4 k�ş� de yakın arkadaşlarıyla paylaşıyor. Yaklaşık olarak her 3 k�ş�den 1’� �se durumu a�les�ne anlatıyor. Devlet kurumlarına (pol�s, yargı
g�b�) konuyu �letme durumu her 25 k�ş�den 1’�nde ve s�v�l toplum kuruluşlarına �letme de her 100 k�ş�den 1’�nde görülüyor.

Her 10 k�ş�den 6’sı ps�koloj�k ş�ddet� nasıl engelleyeceğ�n� ve böyle b�r durumda nereden yardım alacağını b�lm�yor. F�z�ksel ş�ddete oranla daha çok ps�koloj�k
ş�ddete maruz kalınmasına rağmen, nasıl b�r çözüm bulunacağı ve neler yapılab�leceğ� hakkında daha az b�lg�ye sah�p olduğumuz görülüyor.

 

Sen ş�ddet uyguluyor musun?

 

Ş�ddet gördün mü yaklaşımı yer�ne ş�ddet uyguladın mı ded�ğ�m�zde ortaya çıkan tablo daha farklı oluyor.

Kadınların %20’s� eş�nden veya sevg�l�s�nden hayatında en az b�r defa f�z�ksel ş�ddet gördüğünü bel�rt�rken f�z�ksel ş�ddet uyguladığını bel�rten erkekler�n oranı yalnızca
%9.

Erkekler�n %6’sı eş�nden veya sevg�l�s�nden hayatında en az b�r defa f�z�ksel ş�ddet gördüğünü bel�rt�rken, f�z�ksel ş�ddet uyguladığını bel�rten kadınların oranı %8.

Eş�ne veya sevg�l�ne ps�koloj�k ş�ddet� sen uyguluyor musun d�ye baktığımızda karşımıza y�ne �lg�nç b�r tablo çıkıyor. Kadınların %43’ü hayatında en az b�r defa
ps�koloj�k ş�ddet gördüğünü bel�rt�rken, ps�koloj�k ş�ddet uyguladığını bel�rten erkekler�n oranı yalnızca %16.

Erkekler�n %22’s� eş�nden veya sevg�l�s�nden hayatında en az b�r defa ps�koloj�k ş�ddet gördüğünü bel�rt�rken, ps�koloj�k ş�ddet uyguladığını bel�rten kadınların oranı
%16.

 

İş hayatındak� kadın sayısı değ�şmel� m�?

Günümüzde kadınların eğ�t�m olanaklarının geçm�şe oranla artması ve toplum yapısının değ�şmes�, �ş hayatında yer alan kadınların sayısını ve oranını da arttırdı. Pek�
gel�nen noktada �ş hayatına katılan kadınların oranı yeterl� görülüyor mu?

Her 4 k�ş�den 3’ü daha fazla kadının �ş hayatına katılması gerekt�ğ�n� düşünüyor. Her 10 k�ş�den 1’� �se �ş hayatına katılan kadınlarının sayısının azalmasını gerekt�ğ�n�
düşünüyor.

 

Kadınların �ş hayatındak� en büyük sorunu

İş hayatının herkes �ç�n b�rçok zorluğu var. Fakat bazı sorunlarla daha çok kadınlar karşılaşıyor.

Her 20 k�ş�den 9’una göre kadınların �ş hayatında yaşadığı en büyük zorluk, �şyer�ndek� temponun yanı sıra ev �şler�n�n de sorumluluğunu üstlenmes�. Her 20
k�ş�den yaklaşık 4’ü �ş hayatında kadınların f�z�ksel tac�ze maruz kalmalarını 2. en öneml� sorun olduğunu bel�rtt�. 3. sırada gelen sorun �se her 20 k�ş�den 2’s�n�n
bel�rtt�ğ�, erkeklere göre daha fazla ps�koloj�k ş�ddet görmeler� oldu. Hem erkekler hem de kadınlar bu sorunların sıralamasında hemf�k�r.

Benzer Haberler


