
 

 

ETUCE Daimi Eşitlik Komitesi Toplantısı 21-22 Ekim 2013 Brüksel 

 

 

Toplantı ETUCE başkanı Christine Blower, Avrupa direktörü Martin Romer, EI genel 

sekreter yardımcısı Haldis Holst ve daimi eşitlik komitesi başkanı Kounka Damianova'nın 

açılış ve karşılama konuşmalarıyla başladı. Daha sonra, 2013-2016  dönemi içinde görev 

yapacak olan daimi eşitlik komitesi başkan, başkan yardımcısı ve 8 kişilik çalışma grubu için 

aday tanıtımı yapıldı. Başkan ve başkan yardımcılığı için tek aday olduğundan, başkanlık için 

Kounka Damianova (SEB Bulgaristan) ve başkan yardımcılığı için Rosella Benedetti (UIL 

Scuola İtalya), bunlar için seçim yapılmadı. Sadece üyeler(8 kişi) 11 aday arasından ETUCE 

tarafından seminerden sonraki günlerde seçilerek katılımcılara bildirildi. Buna göre; Başkan 

Kounka Damianova (SEB Bulgaristan), başkan yardımcısı Rosella Benedetti (UIL Scuola 

İtalya) ve çalışma grubu üyeleri:1. Odile Cordelier (SNES-FSU Fransa), 2.Joan Donegan ( 

IFUT İrlanda), 3. Trudy Kerperien(AOb Hollanda), 4. Dorota Obidniak (ZNP Polonya), 5. 

Alexandra Cornea (FSLE Romanya), 6. Amaya Martinez de Viergol ( FECCOO İspanya), 7. 

Ann-Christin Hartman ( Lararförbundet İsveç) 8. Jennifer Moses (NASUWT İngiltere ). 

26 Mart 2012 tarihinde ETUCE daimi komitesinin yaptığı toplantının içeriği ve özeti 

sunulduktan sonra 2013-2016 süresi içerisinde ETUCE'un eşitlik programı anlatıldı. 2011 

yılındaki öneriler  ve 'kadın konferansı'ndaki tartışma konuları temelinde eylem ve metot 

planları, hedefler ve öncelikler incelendi. EI ve ETUCE 'un eşitlik programlarının 

güncellenmesi anlatıldı. Daha sonra ise daimi eşitlik komitesi üyesi Odile Cordelier tarafından 

eşitlik komitesinin öneriler doğrultusunda eşitlik politikalarını nasıl hayata geçirdikleri izah 

edildi 

 



 

Öğle yemeğinden sonra, kendi ülkelerinde eşitlik programı yürütülürken yaşanan başarılar ve 

zorlukların anlatıldığı örneklerin yer aldığı panel gerçekleştirildi. Kuzey Amerika Avrupa 

Bölgesi  sendikalarından NEA temsilcisi Princess Moss, ve Sırbistan TUS Sendikası'ndan 

Marina Milenkovich tecrübelerini katılımcılarla paylaştı ve sorulara cevap verdi.  

 

Kahve molasından sonra ETUCE daimi eşitlik komitesinin önerilerini hayata geçirirken 

ETUCE'a üye örgütlerin yararlanacağı somut önergelerin oluşturulması amacıyla grup 

çalışması yapıldı. Bu amaçla katılımcılar 3 gruba ayrıldı.  

1. Grup 'kadın öğretmenlerin ekonomik olarak güçlenmesi: maaş eşitsizliği ve bütçe kesintisi' 

konusunda 

 2. Grup‘eğitimde ve eğitimle cinsiyetçi basmakalıp yargılarla başa çıkma' konusunda  

3. Grup ise 'iş ve aile yaşamında uzlaşmanın sağlanması' konusunda tartışma gerçekleştirdi.  

Grup çalışmasından sonra her grubun raporunu sunmasıyla oturum kapatıldı. 

Seminerin ikinci gününde EI'ın 'Kaliteli Eğitim için Birlik Olmak' kampanyası ile ilgili bilgi 

verilerek bu çerçevede  üye örgütler tarafından gerçekleştirilen tema çalışmaları, katılım ve 

etkinliklerle ilgili bilgi verildi. 7-9 Nisan 2014 tarihinde Dublin'de gerçekleştirilecek olan 2. 

Dünya Kadın Konferansı ile ilgili bilgilendirmenin ardından kahve molası verildi. Daha sonra 

grupların hazırladığı raporların birleştirilmesiyle oluşturulmuş somut önergeler Kounka 

Damianova tarafından katılımcılara sunuldu ve tartışma ve katkılarla son şekle dönüştürüldü. 

 

2014 yılında yapılacak olan daimi eşitlik komitesi toplantısının tarihiyle ilgili katılımcıların 

görüşlerinin alınmasıyla birlikte kadın Konferansı'ndan sonraki bir tarihte yapılması 

kararlaştırılarak toplantıya son verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ETUCE 

EI Avrupa Bölgesi için Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi 

2013 ETUCE Daimi Eşitlik Komitesi 

2011/12 Eşitlik Önerilerinin uygulanması rehberi 

23-24 Ekim 2013 ETUCE Komitesi tarafından kabul edilen metin 

 

ETUCE Daimi Eşitlik Komitesi 2013 toplantısında ETUCE Komitesi tarafından kabul edilmesi için 

aşağıdaki yönergeleri ortaya koymaktadır. Verilen kılavuz 2011/12 Daimi Eşitlik Komitesinin eğitimde 

ve eğitimle toplumsal cinsiyet kalıplarının aşılması, kadın öğretmenlerin ekonomik güçlenmesi, iş ve 

aile yaşamında uyumlaşma konularında önergelerin ETUCE üye kuruluşlar tarafından benimsenmesi 

ve başarılı bir şekilde yürürlüğe konmasında yardımcı olmasını hedeflemektedir. Daimi Eşitlik 

Komitesi üç konunun farklı şekilde işlev gördüğünün, sık sık ırk, özürlülük, etnik köken, yaş, cinsel 

yönelim, kültür veya sınıf temelinde ayrımcılıkla karşı karşıya olan kadın öğretmenlerin yaşamlarında 

farklı boyutlarda ve farklı etkiye sahip olduğunun bilincindedir.   

Üye kuruluşların düzenli bir şekilde ETUCE Sekreterliği ile iletişim kurmaları ve 2011/12 Daimi Eşitlik 

Komitesinin Önerilerini uygulamak için geliştirdikleri faaliyetleri, stratejileri ve somut eylem planlarını 

paylaşmaları teşvik edilmektedir. 

 

 

 



Bu kılavuz genel olarak öğretmenler ve eğitim personeli için tasarlanmıştır. 

1.  Kadın Öğretmenlerin Ekonomik Güçlendirilmesi  

Daimi Eşitlik Komitesi birçok ülkede öğretmenlik mesleğinin çöküşünün iş gücünü etkilediğini, bu 

durumun ise daha çok kadınları etkileyen bir fenomen olduğunu, buna ek olarak ise Kamu hizmeti 

hükümlerine yaygın kesintilere gidilerek kadın öğretmenlerin günlük hayatları üzerinde dramatik bir 

etki yarattığını; neticesinde eğitim sistemleri içerisinde cinsiyet önyargılarının kadınların düşük ücretli 

ve yarı zamanlı çalışmalarına etken olduğu saptanmıştır.  

Önerilen Eylemler 

Üye kuruluşların aşağıdaki alanlarda harekete geçmeleri teşvik edilmektedir : 

 Öğretmenlik mesleği hakkında kamuoyunun görüşünü değiştirmek için daha iyi iletişim 

stratejilerinin kullanılması  

 Başarılı müzakere süreçlerine katkı sağlayabilecek yararlı bilgi ve deneyimlerin  ( diğer 

sendikalara ) yayılması için mümkün olan tüm araçların kullanılması  

 Ulusal hükümetlerle tutarlı ve saygılı istişare sürecinin korunması için çok çalışılması, 

politikaların geliştirilmesinde etkili olunması ve de erkek ile kadın öğretmenler arasında 

ekonomik eşitsizlikleri arttırmadan çalışma şartları ve koşulları üzerinde daha kolay müzakere 

edilmesi için kapasitelerinin arttırılması.  

 

 

 

 

 



2 . İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması 

Daimi Eşitlik Komitesi, birçok ülkede kadın öğretmenlerin sorumlulukları nedeniyle birçok kez ek 

ödeneksiz görev üstendikleri belirtilmiştir;  bazı işverenler yarı zamanlı annelik izni empoze etmekte, 

böylece kadın öğretmenler analık izinleri hakkında özgür karar verememektedir; bu nedenle birçok 

kadın öğretmen iş ve ev hayatlarını etkileyen yüksek düzeyde stresle karşı karşıya kalmaktadır. 

Önerilen Eylemler 

Üye kuruluşların aşağıdaki alanlarda harekete geçmeleri teşvik edilmektedir: 

 İş / yaşam dengesi sorunlarının çözülmesi için ulusal sosyal diyalog mekanizmalarının ve toplu 

sözleşmelerinin güçlendirilmesi için çalışmak. Bu konuların Avrupa Parlamentosu seçim 

gündemlerinde üst düzeylerde yer almasını sağlamak.  

 Kadın öğretmenlerin mesleki ve ev içi iş yükü hakkında daha fazla bilgi toplamak amacıyla 

anket ve araştırma yapmak, böylece bu konuda toplum farkındalığını arttırmak.  

 Yarı zamanlı çalışma hakkında öğretmenleri koruyan mevcut yasal hakların güncellenmesi, 

şartlar gerektirdiğinde tam zamanlı işe döndürülebilmesi ve bunun ceza tehdidi olmadan 

yaptırılması.   

3. Eğitimde ve Eğitimle toplumsal cinsiyet kalıplarını aşmak 

Üye kuruluşlar, mevcut güç yapılarının cinsiyetler arasında eşitsizlik yarattığını, bunun ise kız 

çocuklarının eğitime katılmalarında ve kamusal yaşamda kadınların katılıma engel teşkil ettiğini vurgu 

yapılmaktadır. Buna ek olarak sert ve çatışmacı maskülen modellere dayalı bir yapının olması ve 

kültürel uygulamaların kaderle bağdaştırılarak cinsiyet basmakalıpların güçlendirilmesi neticesiyle 

kadın ve erkek toplumsal rolleri üzerinden yapılan basmakalıplar kadın ve kız çocuklarının maruz 

kaldığı şiddeti hiddetlendirmektedir. Bu basmakalıplar ayrıca birçok ders kitapları ve diğer öğretim 

materyallerinde de görülmektedir.  

Önerilen Eylemler 

Üye kuruluşların aşağıdaki alanlarda harekete geçmeleri teşvik edilmektedir: 

 Hizmet içi öğretmen eğitimi ve mesleki gelişim programları aracılığıyla öğretmenlerin kendi 

öğretimlerinde basmakalıplardan arındırılmış bir eğitimi nasıl verebilecekleri konusunun 

eğitilmeleri. Müfredat ve öğretim materyallerinde basmakalıpların ve de kadın ile kız 

çocuklarının cinselleştirilmesini önlemek için neler yapılabilir konusunda lobicilik yapılması.  

 Sınıfta kız ve erkek öğrenciler üzerinde kadın ve erkek öğretmen tutumları konusunda 

araştırma yapılması, ayrıca basmakalıplardan arındırılmış yeni öğretim metodolojisi ve 

pedagojisinin geliştirilmesi.  

 Yerel, ulusal ve bölgesel düzeyde bu tür eşitlik konularının ele alınması için öğretmen 

sendikalarının nasıl müzakere edeceği ve lobicilik yapacağı konusunda eğitilmeleri için 

kaynakların kullanılması.  

 


