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Çeşitli ülkelerden 56 kişinin katıldığı konferans Polonya Öğretmenler Sendikası 

(ZNP) binasında, 11 Eylül 2012 tarihinde ETUCE Avrupa Direktörü Martin Romer’in 

açılış konuşmasıyla başlamıştır. Martin Romer, 1990 yılından beri Avrupa Konseyi’nin 

eşitlik,1997’den beri cinsiyet ayrımcılığı, 2000 yılından beri de cinsiyete bağlı 

basmakalıplarla ilgili çalışmaları olduğundan bu konuyla ilgili anketler ve araştırmalar 

yapıldığından bahsetmiştir. Kasım 2011’de söz konusu projenin başlatıldığına değinen 

Martin Romer bu konferansın projenin kapanış konferansı olduğunu ifade etmiştir.      

9 ve 10 Mayıs 2012’de yapılan önceki iki seminerin sonucunda, işgücü piyasasında 

öğretmen sendikalarının cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyete bağlı basmakalıplarla nasıl 

mücadele edeceğiyle ilgili tavsiyeler taslağı hazırlandığını ve bu seminerle buna son 

şeklinin verileceğinden söz etmiştir. 

 

Polonya Öğretmenler Sendikası (ZNP) Başkanı Slawomir Broniarz Polonya’da 

eğitimde eşitlik ve cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili sunum 

yapmıştır. Proje Danışma Kurulu üyesi ve Eşitlik Komitesi Başkanı Bulgar Kounka 

Damianova ise 9 ve 10 Mayıs 2012 tarihlerinde Brüksel’de yapılmış olan seminerlerin 

raporlarını sunmuştur. Avrupa Komisyonu’ndan Anne Marie Faradji, “Eğitimde ve İş 

Gücü Piyasasında Cinsiyete Bağlı Basmakalıplarla Mücadele ve Avrupa 

komisyonunun bu konuda yaptığı yasal düzenlemelerin” yanı sıra cinsiyete bağlı 

basmakalıplarda toplumun etkisinden ve önyargılardan bahsetmiş bu konuda eğitimde 

yapılan çalışmalarla ilgili Portekiz, Finlandiya gibi bazı ülkelerden örnekler vermiştir. 

Programın devamında “Milli eğitim sistemlerindeki cinsiyete bağlı basmakalıplarla 

mücadele” konulu panel gerçekleştirilmiştir. Panelde, önce Paris Quest Nanterre 

Üniversitesinden Nicole Moscani konuşma yapmıştır. Konuşmasında iki konuya 

değinmiştir; 1. Cinsiyetçilik ve cinsiyete bağlı basmakalıplar nelerdir? 2. Fransa’daki 

durum (deneyimler). İkinci konuşmacı, Polonya ‘Kızlara Destek Derneği’ başkanı  

Dr.Anna Wolosik  toplumdaki cinsiyet ayrımcılığına değinmiş, eğitimde cinsiyete 

duyarlı  müfredat ve eğitim materyalleri olması gerektiğine değinmiştir. Polonya’da 

kadınların %8’inin cinsel tacize uğradığını, okullarda ise kız öğrencilerin şiddet ve 

cinsel tacize maruz kaldığından bahsetmiştir. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalara da 

değinen Wolosik birtakım özel standartların feminist pedagojiden elde edilmesi 

gerektiğini savunmuştur. Eğitimde basmakalıplarla mücadele eden öğretmen 

sendikalarından örnek olarak Almanya ve İspanya’dan gelen sendikacılar sunum 

yapmıştır. Alman öğretmen sendikası GEW’den gelen Melanie Bittner ‘Ders 

Kitaplarındaki Cinsiyete Bağlı Basmakalıplar ve Seksüel Farklılıklarla Mücadele’ 

konusunda, İspanyol öğretmen sendikaları FETE-UGT’den Nieves Martinez ve Laura 

Lopez Machin ortak yaptıkları projeyle ilgili bilgi verip okul sisteminde kurallar ve 

eşitlik konusunda sunum yapmıştır. Daha sonra, Polonya ZNP sendikasından Barbara 

Kutrowska  sendikasının hak eşitliğini sağlamak için yaptığı aktivitelerle ilgili bilgi 

vermiş, İngiltere NUT sendikasından Rosamund McNeil ise ders kitaplarıyla ilgili 

yaptıkları çalışmalardan ve öğretmenlerin de görev aldığı projelerinden bahsetmiştir. 

 



“Eğitimde ve İş gücü Piyasasında Cinsiyete Bağlı Basmakalıplar” konulu 

sunumu ise Yeni Bulgaristan Üniversitesi (New Bulgarian University) Siyasal Bilimler 

Bölümü’nden Anna Krasteva yapmıştır.  

 

Seminer programı devamında ise 3 gruba ayrılan katılımcılar 3 soru üzerinde 

çalışmışlardır; 

 

 1. Basmakalıplarla mücadelede örnek oluşturan hangi sunum/sunumlar size ilham 

verici gelmiştir? Neden?  

2.  Bu sunumlar kendi ülkenizdeki eğitim sisteminde uygulanabilir mi? Nasıl? Hangi 

yaklaşımın  en çok uygulanabilir olduğunu tahmin ediyorsunuz?  

3. Sendikanız eğitimde basmakalıplarla mücadeleye nasıl katkı sağlayabilir?  

 

Kuzey Kıbrıs’taki toplumsal durum, göçmenler ve onların aile yapıları, ayrıca 

sendikalardaki üye oranıyla yönetim kadrolarındaki oran ifade edilmiş, cinsiyete bağlı 

basmakalıplarla mücadelenin kolay olmadığı ortaya konmuştur. Bunun yanında 

KTÖS’ün Eğitim-Sen’in cinsiyete bağlı basmakalıplarla mücadele konulu 

seminerlerine katıldığı ve buna bağlı olarak ders kitaplarını inceleme çalışmaları 

olduğu bilgisi verilmiştir. 

 

Konferansın ikinci gününde, Anna Krasteva (Yeni Bulgaristan Üniversitesi, 

Siyasal Bilgiler Bölümü)’nın başkanlık ettiği ‘Eğitimde Cinsiyete Bağlı Basmakalıplar 

ve İşgücü Piyasasında Cinsiyet Ayrımcılığı’ konulu panel gerçekleştirilmiştir. 

ETUCE’dan Kounka Damianova, ETUC/EIGE (European Institute of Gender 

Equality)’den Jo Morris, EUROFOUND’dan Isabella Biletta, Avrupa Konseyi’nden 

Anne Marie Faradji, ve EFEE (The European Federation of Explosives Engineers)’den 

Charles Nolda sunum yapmıştır.  

 

Daha sonra katılımcılar 3 çalışma gurubu oluşturarak 3 soruyu tartışıp cevap 

aramıştır; 

 

1. Yerel/ulusal/Avrupa düzeyinde yasam, müfredat ve politik hangi koşul veya 

değişiklikler gereklidir?  

2. Bu değişikliklerin gerçekleşmesine sendikanız nasıl katkı sağlayabilir?  

3. Taslak olarak verilen ve sunumu yapılmış ETUCE tavsiyeleri bunları kapsar mı? 

Dikkate alınıp eklenmesi gereken noktalar var mı? 

 

 


