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Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ,
TÜSİAD, Türkiye’de kadõn- erkek eşitliğini, kadõnlarõn gerek çalõşma yaşamõnda,
gerek siyasal yaşamda daha fazla rol üstlenmelerini, eğitim konusundaki
eşitsizliklerin giderilmesini uzun zamandan beri desteklemektedir.
TÜSİAD olarak, kadõnlarõn her alanda söz sahibi olmalarõnõn Türkiye’nin
ekonomik, sosyal ve siyasi hayatõna olumlu katkõlarõnõn olacağõna inanõyoruz.
Kadõnlarõn erkeklerle eşit şartlarda eğitim almalarõnõn, ekonomik alanda fõrsat
eşitliğinin sağlanmasõnõn ve siyasi karar alma süreçlerine etkin katõlõmlarõnõn hem
bir hak hem de gereklilik olduğunu düşünüyoruz.
Bu düşünce ayrõca modern toplum anlayõşõnõn en önemli unsurlarõndan birini de
oluşturuyor. En temel insan haklarõndan biri olarak, herkes, içinde yaşadõğõ
toplumun sağladõğõ bütün şartlardan eşit olarak faydalanma hakkõna sahiptir. Ancak
bugün içinde bulunduğumuz şartlarda bunun tamamen böyle olmadõğõnõ biliyoruz.
Toplumsal yapõmõz, geleneksel aile yapõmõzõn da etkisiyle, daha ziyade erkeklerin
belirleyici olduğu bir ilişki biçimini içeriyor. Ama geleneksel ilişkilerin yerini her
alanda modern toplumun getirdiği ilişkilere bõrakmaya başladõğõ günümüzde,
kadõn-erkek ilişkisinin ve kadõnõn toplumda durduğu yerin yeniden
tanõmlanmasõnda fayda olduğu da bir gerçektir.
Kadõn-erkek eşitliğinin her alanda sağlanmasõ, toplumsal yaşamõmõza yeni bir
anlayõş ve uslup kazandõracak, hep hayal ettiğimiz uygar ve demokratik yapõya bizi
bir adõm daha yaklaştõracaktõr. Bunun belki de uzun ve zahmetli bir süreç
olacağõnõn ve toplumsal yapõlarõ değiştirmenin zorluğunun bilincindeyiz. Ancak
ekonomiden siyasete hep reformdan ve köklü değişikliklerden sözettiğimiz ve
bunun için çaba gösterdiğimiz bu dönem, kadõn-erkek eşitliğine giden yoldaki
engelleri temizlemek için de uygun bir zamandõr diye düşünüyoruz.
TÜSİAD bu düşüncelerden yola çõkarak hazõrladõğõ ve Ocak 2001’de kamuoyuna
sunduğu “Kadõn-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalõşma Yaşamõ ve
Siyaset” başlõklõ raporla ortaya önemli bulgular koyarak kamuoyunun dikkatini bu
yöne çekmeyi amaçlamõştõr. Rapor, konuyu sadece Türk toplumu açõsõndan ele
almõyor, özellikle çalõşma yaşamõ, siyaset ve eğitimi ilgilendiren konularda, Avrupa
Birliği başta olmak üzere uluslararasõ alanda oluşmuş bulunan kadõn-erkek eşitliği
politikalarõnõ da dikkate alarak çözüm önerileri sunmaya çalõşõyordu.
TÜSİAD bünyesinde kurulan ve başkanlõğõnõ Sayõn Meltem Kurtsan’õn yürüttüğü
Kadõn-Erkek Eşitliği Çalõşma Grubu, bu konunun düzenli olarak ele alõnmasõna

büyük katkõlarda bulunmuştur. TÜSİAD, kadõn girişimcileri bir çatõ altõna
toplamayõ amaçlayan KAGİDER’in, bu çalõşma grubunun çalõşmalarõ sõrasõnda
şekillenmiş olmasõndan dolayõ mutluluk duymaktadõr.
KAGİDER’in, Türkiye’de kadõnlarõn özellikle iş yaşamõnda karşõlaştõklarõ
sorunlarõ saptamaya, somut çözüm önerileri getirmeye önemli katkõlarda
bulunacağõna inanõyoruz. KAGİDER Yönetim Kurulu’na ve Başkan Sayõn
Kurtsan’a teşekkür ediyor, KAGİDER’e çalõşmalarõnda başarõlar diliyorum.

