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NEDEN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ BELGESİ?
C�ns�yet, kadın ve erkek arasındak� doğal, b�yoloj�k farklılıkları �şaret ederken, toplumsal c�ns�yet �se toplum

tarafından ver�len erkekl�k ve kadınlık hakkında kültürel görüşler, �nanç s�stemler�, �majlar ve beklent�lerle

yapılanmıştır. 

Toplumsal c�ns�yet normları, özelde kadınların ve kız çocuklarının genelde �se tüm toplumun sosyal, s�yasal,

ekonom�k, kültürel alanlarda �lerlemes�n� engelleyen kalıp yargılar bütünüdür. Prat�k uygulama alanlarında �se

kadınların ve kız çocuklarının haklara er�ş�m�n� engelleyen sınırlayıcı ve ayrımcı pol�t�kalara sebeb�yet vermekted�r. 

Rengarenk Umutlar Derneğ� (RUMUD) olarak, yaşamın her alanında kadınların, kız ve LGBTİ+ çocuklarının katılımının

arttırılması ve toplumda c�ns�yet eş�tl�ğ� �le farkındalığı önce kend�m�zden başlatarak tüm hedef k�tlem�zde b�r

etk�leş�m alanı yaratmayı hedeflemektey�z.

Bu kapsamda;

RUMUD bu pol�t�ka belges�yle, amaç ve hedefler� doğrultusunda tüm çalışma ve yaşam alanlarında Toplumsal

C�ns�yet Eş�tl�ğ�n� �lke ed�n�r. B�yoloj�k temell� c�ns�yet ayrımcılığının sosyal b�r norm olarak örgütlend�r�lmes�n� tasv�p

etmemektey�z. 

RUMUD, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� konusunda yönet�m kurulu,yürütücü ek�pler ve gönüllüler olarak temasta

bulunduğu çocuk ve çocuk bakımı verenlerle toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� �lkes�yle �l�şk� kurar. Toplumsal c�ns�yet

perspekt�f�n� b�r pol�t�ka belges�ne dönüştürerek, toplumsal bağlamda gel�şt�r�len c�ns�yet temell� ayrımcılığı önlemek

ve olası �hlal durumunda �se gerekl� önlem ve müdahale yöntemler� gel�şt�rmey� hedeflemekted�r. B�r d�ğer öneml�

amaç �se toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n yaygınlaşması ve farkındalığın artmasına destek olmayı amaçlamaktadır.

Bu belge, salt toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�ne vurgu yapmak �ç�n değ�l aynı zamanda toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�

çalışma ve yaşam alanlarımızda uygulamak �ç�n oluşturulmuştur.



Rumud, çalışma alanlarında kadın katılımını önceler,

Kadınların özel günler�nde (regl, ham�lel�k, doğum sonrası vb.) çalışanların, özlük hakları belges�nde

de tanımlanmış olan çalışma koşullarını sağlar.

Etk�leş�m �ç�nde olduğu grupların tamamı �le toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� atölyes�ne katılımı esas alır

ve yaşamında da bu �lkeler� ben�msemes� beklen�r.

Her türlü er�l ş�ddet, tac�z, �st�smar g�b� olaylarda f��lde bulunan, adı bu olaylarla �lg�l� resm�

kayıtlarda veya beyanlarda geçen k�ş�ler RUMUD’un h�çb�r faal�yet alanında yer alamaz.

Faal�yetler esnasında gel�şeb�lecek her türlü er�l ş�ddet, tac�z, �st�smar g�b� f��ller�n gerçekleşmes�

durumunda f��l� gerçekleşt�ren k�ş� veya k�ş�ler faal�yet alanlarından uzaklaştırılır ve et�k kurula sevk

ed�l�r. K�ş� veya k�ş�ler �le �lg�l� alınan kararların sonuçları �lg�l� b�r�mlere ve k�ş�lere b�ld�r�l�r. Bu

süreçte zarar gören k�ş�n�n taleb� doğrultusunda yasal sürec�n başlatılması ve her türlü hukuk� ve

ps�ko-sosyal destek almasına da�r koşullar sağlanır.

Kurum �ç�nde toplumsal c�ns�yet kalıplarını pek�şt�ren rol dağılımlarından uzak durulur (Söz gel�m�;

erkekler odun taşır; kadınlar bulaşık yıkar g�b�…).

8 Mart Dünya Emekç� Kadınlar Günü kadınlar ve LGBTİ+’lar �se Onur Haftasında resm� �z�n kullanır.

Atölyelerde ve kurum �çer�s�nde etk�nl�klere katılımda faydalanıcıları c�nsel yönel�m ve c�ns�yet

k�ml�kler�ne göre ayrıştırma yapmaz ve ayrıştırıcı d�l/üsluptan uzak durur.

Çalışmalar planlanırken toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� normlarına/kurallarına ve d�l�ne uygun �çer�kler

gel�şt�r�lerek planlamalar yapılır.

Etk�nl�klere katılacak faydalanıcılar bel�rlen�rken kadınlar ve kız çocuklarına öncel�k sağlar ve

eş�tl�ğ� temel �lke olarak ben�msen�r.

Kadınların, kız çocuklarının ve c�nsel yönel�m ve c�ns�yet k�ml�kler� farklı olan k�ş�ler�n, farklılaşan

�ht�yaç ve hakları olduğunu kabul eder ve çalışmalarını ona göre planlar. 

İşe alımlarda ve gönüllü katılımlarında toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� gözet�lerek bel�rlemeler ve alımlar

yapılır.

Mal� kaynakların dağılımında toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� �lkes�n� esas alır. 

Kurumsal görüşmelerde eş tems�l�yet sağlanır. 

Bu kapsamda, yönet�m kurulu, yürütücü ek�p ve gönüllüler;



Şeh�r dışında yapılacak toplantı, eğ�t�m vb. programlara katılma taleb� olan veya görevlend�r�lm�ş

çalışanın bebekler�n�n (0-3 yaş aralığında olan bebek) ve bebeğe bakacak k�ş�n�n tüm masrafları

davet eden kurum tarafından karşılanmıyorsa dernek tarafından karşılanır.

Dernek merkez�nde bebek bakım odası bulunur. 

Toplantı, eğ�t�m vb. etk�nl�klere katılmak �steyen b�reyler�n katılımını arttırmak ve sürec�

kolaylaştırmak �ç�n etk�nl�k saat�nde merkeze bağlı oyun odasında eğ�t�c� tarafından güvenl� b�r oyun

grubu oluşturulur ve etk�nl�k b�t�m�ne kadar eğ�t�c� çocukların bakımından sorumlu olur.

Ortak çalışma yürütülecek olan kurumlarda da toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� pol�t�kası veya stratej�

belges�n�n olmasını önemser. Toplumsal c�ns�yet belges� olmayan kurumlardan �se RUMUD’un

belges� bağlayıcıdır.

Annel�k ve babalık �z�nler� yasal olarak tanımlanır (Annen�n 6 ay, babanın �se kadının lohusa

sürec�nde refakat edeb�lmes� �ç�n 40 gün). Aynı zamanda kadının gebel�k sürec�n�n son 2 ayında

esnek çalışma saatler� uygulanır. 

Dernek çalışanı bakım sorumluluğu olanlar �ç�n;


