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Dünyanın bilinen uzun tarihsel geçmişine kıyasla, son yarım yüzyılda, kadınların mesleki ve siyasal
alanlarda kaydetmiş oldukları gelişme, okuryazarlık ve eğitim oranı ile kişi başına gelirlerinin artmış
olduğu gözlenmektedir. Oysa tüm olumlu gelişmelere rağmen, kadınlara karşı sürdürülen amansız bir
şiddet salgını dünyanın her köşesinde olduğu gibi ülkemizde de maalesef büyük hasar vermeye devam
etmektedir. Bilhassa kadınlara karşı uygulanan yaygın şiddet, topluma bir saldırı niteliğindedir.
Uluslararası toplum da kadınlara karşı şiddetin, eşitliğe, gelişmeye ve barışa ulaşılması için önemli bir
engel oluşturduğu görüşünü savunmaktadır.
Şiddetten arınmış bir toplumun meydana gelebilmesi, kadın ve erkek tüm bireylerin, yaşamlarının
amaçlarına dair anlayışlarını geliştirerek aileye, topluma ve dünyaya karşı sorumluluklarını
biçimlendirecek yaklaşımları içselleştirmesi değişimin temelini oluşturmaktadır. Şiddetsiz bir toplum için,
muhalefet veya çatışmadan arınmış bir ortak karar alma sürecine katılım, etik prensiplere dayanan dürüst
bir davranış ile hareket etmek, insanın saygınlık ve kendine değer verme duygusunu geliştirmek gibi
temel kavramların benimsenmesini gerektirir.
Çocukların temel gereksinimlerini karşılamada aile ne kadar başarısız olursa, toplum da ihmal ve
istismarın sonuçlarının sıkıntılarını aynı oranda hissedecektir. Çocuklar gücün doğasını ve kişiler
arasındaki ilişkilerdeki ifadesini, çatışmayı çözümlemenin bir yolu olarak önerilen otoriter yönetimi ve
şiddeti kabul etmeyi veya reddetmeyi de önemli ölçüde ailelerinde öğrenirler. Hızla değişen dünya
koşullarında, aile bağının bütünlüğünü korumak önem taşımaktadır. Bununla birlikte alenin tüm
üyelerine karşı eşit saygı ortamının yaratılması ile çocuklar mutluluğu, güveni ve kendine değer verme
duygusunu geliştirebilecek şekilde olumlu duygularla beslenebilirler.
Uluslararası toplumun önündeki asıl meydan okuma, kadınların tüm potansiyellerini geliştirebilecekleri
sosyal, maddi ve yapısal koşulların nasıl yaratılacağı olmalıdır. Kadınlara karşı şiddet salgınını ortadan
kaldırma çabaları, bireyden uluslararası topluma kadar, toplumun her seviyesinden gelmeli ve onlar
tarafından güçlendirilmelidir. Çözümün sadece yasal ve kurumsal reformlarla sınırlı olamayacağı da
bilinmelidir. Bu amaçla, kadınları yücelterek insanlığın tümünün sağlıklı ilerlemesine yardımcı olabilecek
içsel, etik ve ahlaki boyutların güçlendirilmesi gereklidir.
Tüm toplumun dikkatini, kadınlara karşı şiddetin önlenebilmesi konusuna çekebilmek için anılan bu
anlamlı günde, Türkiye Bahai Toplumu olarak bizler de çözüme katkı sağlama sorumluluğu ve bilincinde
olduğumuzu içtenlikle belirtmek istemekteyiz.
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