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Değerli dostlarımız,
Ülkemizde ve dünyada bir yandan kadınlara ve kız çocuklarına karşı kaygılandırıcı düzeydeki şiddetin
devam etmesi ve diğer yandan şiddeti yok etmeye yönelik alınan birçok önlemle kadınların ve kız
çocuklarının statüsünün son birkaç on yıldır belli bir ölçüde iyileştirilmiş olması, bugünkü küresel
durumu nitelendiren ve karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan iki eş zamanlı süreci gözler önüne
sermektedir: Birincisi dünyanın her yerinde ve insan yaşamının her alanında geçerliliğini yitirmiş aile
ve evlilik gibi kurumların ve insan ilişkilerinin, eskimeye yüz tutmuş doktrinlerin ve normların ve
gözden düşmüş geleneklerin güçsüzlüğünü açığa vuran ve toplumsal düzende kargaşaya ve çöküşe yol
açan bir ayrışma ve dağılma sürecidir. İkincisi ise farklı grupları birbirine yaklaştıran, işbirliği ve
birlikte çalışmak için fırsatlar ortaya çıkaran, insanlığın ilerlemesini durduran engelleri silip süpüren
yapıcı bir birleşme sürecidir. Bu süreçte uluslararası standartlarla kökleşmiş ve dünyada kadın
çabalarının artan bir dayanışmasıyla, yerel, milli ve küresel kadın ağlarının, kadınlara ve kız
çocuklarına karşı şiddet sorununu dünya gündemine taşımayı başardıklarına ve kaygılarını ele alacak,
yasal ve kurumsal mekanizmaların oluşturulmasına vesile olduklarına tanık olmaktayız.
Söz konusu her iki süreç kendi usulünce insanlığı, eşiğinde bulunduğu olgunluk seviyesine taşımaya
hizmet etmektedir. Türkiye Bahai Toplumu ise çabalarını, güç kazanmaya devam edeceğinden emin
olduğu yapıcı ve birleştirici sürecin güçleriyle aynı hizaya getirmeye çalışmaktadır.
Dünyanın her köşesinde kadınlar ve kız çocukları kendilerine yönelik şiddete imkân veren ve
sürdüren bir kültürün ağına düşmüş durumdadırlar. Bu durum yalnızca kadınları ve kız çocuklarını
etkilemez; bu, sonuç itibarı ile toplumun bütününe yönelik bir saldırıdır. Kurbanlarını, bu suçu
işleyenleri, aileleri ve toplumun tamamını küçük düşürür. Bu nedenle şiddetin yok edilmesi için
sadece yasalarda ve politikalarda değişiklikler yapılması yeterli değildir; kültürde, yaklaşımlarda ve
inanışlarda daha köklü değişimler ve neticede dönüşümler olması gerekir. Bu tür dönüşümler, kadın
erkek eşitliğinin yalnızca ulaşılması gereken bir hedef değil, fakat insan doğası ile ilgili kabul edilmesi
ve benimsenmesi gereken bir gerçek olduğu inancı üzerine inşa edilmelidir. Zira bizi insan yapan asıl
şey ne erkek ne de kadındır.
Bu anlayışla yola çıkarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve
Mücadele Günü vesilesiyle Türkiye Bahai Toplumu olarak kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddeti
önleme ve cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırma çabalarına katkıda bulunma sorumluluğumuzun
bilincinde olduğumuzu belirtmek ve çözüme yönelik tüm samimi gayretlerimizin hep beraber el ele
artarak devam edeceğine dair ümidimizi ifade etmek isteriz.
En derin saygı ve sevgilerimizle,
Suzan Karaman
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