2. MenEngage Uluslararası Sempozyumu 2014
Cinsiyet Adaleti için Erkekler ve Oğlan Çocuklar
10-13 Kasım 2014 | Hindistan Habitat Centre | Yeni Delhi

CINSIYET ADALETI İÇIN ERKEKLER
VE OĞLAN ÇOCUKLAR:
DELHİ DEKLARASYONU VE EYLEM İÇİN ÇAĞRI
Büyük eşitsizliklerin yaşandığı, ilişkilerin dengede olmadığı, insanların nasıl davranması
gerektiği konusunda katı normların ve değerlerin olduğu, bunların adaletsizlikleri
arttırdığı ve şiddetlendirdiği bir dünyada yaşamaktayız. Bunu değiştirmek zorundayız.
Bu yüzden 94 ülkeden ve farklı örgütsel kökenlerden gelen 1200 aktivist/ profesyonel
10-13 Kasım 2014 tarihleri arasında Yeni Delhi, Hindistan’daki İkinci Uluslararası
MenEngage Sempozyumu’na katıldı.
Uluslararası sözleşmelerde açıkça belirtildiği gibi, cinsiyet eşitliği insan haklarının
önemli bir unsurudur. Başta insan Hakları Evrensel Bildirgesi olmak üzere;
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (the Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), Medeni ve Siyasi
Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (the International Covenant on Civil and Political
Rights) ve Çocuk Hakları Sözleşmesi (the Convention on the Rights of the Child)
aynı standartları kabul etmişlerdir. Bizler Nüfus ve Kalkınma Programı Uluslararası
Eylem Konferansı (the International Conference on Population and Development
Programme of Action) (1994), Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu (the Beijing
Declaration and Platform for Action) (1995), Geleneksel Birleşmiş Milletler Kadın
Statüsü Komisyonu’nun (2004 yılındaki 48. Oturumu dahil) sonuçlarını ve diğer benzer
anlaşmaları uygulamaya olan bağlılığımızı ve kararlılığımızı tekrarlıyoruz. MenEngage
Rio ve Johannesburg Eyleme Çağrı’ya (2009) olan bağlılığımızı uygulayacağımızı da
yineliyoruz. 2015 gündeminde, herkes için cinsiyet eşitliği ve cinsiyet adaleti sağlamak
adına, erkeklerin ve oğlan çocukların katılımlarının sağlanmasının bir anahtar öğe
olduğunu biliyoruz. Gelecekte bu konuda sorumluluk almalarını ve katkı sağlamalarını
dört gözle bekliyoruz.
Bu sempozyum, cinsiyet eşitliği meselesinin bütün karmaşıklığını ve çeşitliliğini
yansıtmıştır. Sempozyum, stratejik düşünmek, toplumsal engelleri etraflıca ele almak
ve ortaklıklarımızı güçlendirmek için düşünmemizi sağlamıştır. Hala eksikler, boşluklar
bulunmaktadır. Bu tarihsel etkinliğin sonucunda, paylaştığımız bağlılığı ve Eyleme
Çağrı (Call to Action) adına, endişelerimizi ve olumlamalarımızı sunuyoruz:
1

1

2

2

Ataerkillik (patriarchy) ve cinsiyet
adaletsizliğin dünya toplumlarının
üzerinde belirleyici özellikleri
görülmekte, herkesin günlük
yaşamında yıkıcı etkileri devam
etmektedir. Kim olursak olalım ve
dünyanın neresinde olursak olalım,
bu güçler ilişkilerimizi daha az tatmin
edici, daha sağlıksız ve daha güvensiz
kılmaktadır. Erken yaşlardan itibaren
bu durum ailelerimizde ve yaşadığımız
toplumda acılara, nefrete ve ölümlere
yol açmaktadır. Bu güçler (güç ilişkileri)
bizim en temel insan haklarımızı
söküp atmakta ve sevgi, itibar, yakınlık
ve karşılıklı saygı ile yaşamamızı
engellemekte, eekonomimizin
gelişimini ve uluslararası sosyal
yaşamın gelişmesini baltalamaktadır.
Bu güçler dünya çapında sürdürülebilir
bir yaşamın gelişmesinin önünde
engellerin oluşmasına neden
olmaktadır.
Biz acilen insanların yaşamlarında
tehdit yaratan bu durumun üstesinden
gelmeliyiz.
Ataerkillik herkesi farklı şekillerde
ama olumsuz olarak etkiler.
Kadınlar ve kızlar devamlı cinsiyet
eşitsizliği ve insan haklarının ihlali
ile yüzleşmektedirler. Erkekler
ve oğlan çocukları ise bu konuda
ayrıcalıklıdırlar ama nadiren bile
olsa onlar da ataerkillik tarafından
hasar görmüşlerdir. Erkekler ve oğlan
çocuklar da cinsiyeti olan varlıklardır.
Cinsiyet eşitliği, kadına, erkeğe ve diğer
cinsiyetlere fayda sağlamaktadır.
Biz acilen cinsiyet eşitsizliğinin,
her kime yapılırsa yapılsın, kabul
edilemez olduğunu görmeli ve bunu
onaylamamalıyız.
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Biz, değerli bir mirasın üzerine inşaa
edildik. Biz cinsiyet adaletsizliği
hakkındaki farkındalığımızı, eşitliği
teşvik edici çabalarımızı ve bu
Sempozyumun var oluşunu; cesaretin
ve öngörünün öncüsü olan feminist ve
kadın hakları hareketlerine borçluyuz.
Kadın hakları organizasyonlarının
çalışmaları ve ataerkil yapıyı koruyan
sosyal, kültürel, yasal, finansal ve
politik kalıpları değiştirmeyi başaran,
bunu fark eden, görenlerle omuz
omuza durmaktayız.
Tarihsel içeriğini de göz önünde
tutarak biz, , feminist ve insan
hakları ilkelerinin organizasyonları ve
hareketleri olarak dayanışma ruhu ile
erkekleri ve oğlan çocuklarını cinsiyet
eşitliği hakkında bilgilendirmeye devam
edeceğiz.
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Cinsiyet adaletini oluşturmak için
kapsayıcı bir yaklaşıma inanmaktayız.
Bilindiği üzere, erkeklerin ve oğlan
çocukların katılımı adına olan çabaların
önemi sıklıkla göz ardı edilmiştir.
Biz erkeğiz, kadınız ve transseksüel
insanlarız. Herkesi cinsiyet adaleti
hareketine katılmaları için çağırıyoruz.
Biz, erkek ve oğlan çocukların cinsiyet
eşitliğine katılımının, sadece bir araç
olarak kullanılmamasını, onların
katılımının en etkili şekilde, en yüksek
görünürlükte olmasını sağlamaya
çalışmaktayız.
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Ataerkil güç, yapılanmış adaletsizliği
ve sömürücülüğü yükselten en büyük
güçlerin arasında olan baskın erkeklik
ile ifade edilmektedir. Özellikle
önemsediğimiz, kaygı duyduğumuz
konular militarizm ve neoliberal
küreselleşme, savaş da dahil olmak

üzere, silahların çoğalması; küresel ve
yerel ekonomik eşitsizlik; siyasal ve dini
köktenciliğin şiddetli belirtileri; devlet
şiddeti; sivil topluma karşı şiddet; insan
kaçakçılığı ve doğal kaynakların tahribi
gibi birçok tezahürlerdir.
Biz acilen ataerkillik ile insan ve doğa
istismarı arasındaki bağlantıyı ortaya
çıkarmalıyız. Erkek ve oğlan çocukların
‘birisi üzerinde güç kullanma’ yerine
‘birisi ile birlikte gücünü olumlu
kullanma’ kavramı ile davranışlarını
değiştirmelerine yardım etmeliyiz.

Adaletsizlikle karşılaştığımızda hem
özel hem de kamusal olarak sesimizi
duyurmamız gerekmektedir. Sessiz
bir izleyici olmak, haksız bir eylemde
suçlu olmaktan farksızdır. İnançlarımız,
davranışlarımız, ilişkilerimiz ve
örgütsel yapılarımız dünyada görmek
istediklerimizi yansıtır.
Bu amaçla kendimizi, arkadaşlarımızı
ve akrabalarımızı bu konuda sorumlu
tutmak gereklidir.
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Cinsiyet eşitsizliği; ırk, yaş, sınıf/
sosyal sınıf, etnik kimlik, milliyet, cinsel
yönelim, cinsiyet kimliği, din, yetenek
ve diğer etkenlere dayanarak yapılan
eşitsizliğe bağlıdır. Biz dünyamızda olan
farklılığa değer veriyoruz ve kesişen
adaletsizlikleri işaret etmeden, izole bir
şekilde devam edemeyiz.
Bizler, sosyal ve ekonomik anlamlı
katılıma, derinleşen ortaklık ve
sosyal adalet hareketlerinin ortaklaşa
gerçekleşmesinin teşvik edilmesi için
çalışacağımızı taahhüt ediyoruz.
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Hepimizin cinsiyet adaletinin
değerlerine sahip çıkarak yaşamamız
çok önemlidir. Bu erkek ve oğlan
çocuklarının özellikle kendi güç ve
ayrıcalıklarına eleştirel yaklaşmaları ve
cinsiyet açısından adil kişisel görüşler
geliştirmeleri gerektirmektedir.
Çalışmalarımızı derin kişisel ve
siyasi inançların üzerine kurmamız
gerekmektedir. Çünkü zaman ve
mekan farketmeksizin herhangi
birimiz söylediğinden farklı davransa,
bu amacımızı zayıflatmaktadır.

Erkeklere ve oğlan çocuklara yönelik
cinsiyet eşitliği çalışmalarına olan
yatırımlar bu çalışmaları daha
kapsamlı kılmaktadır. Bu durum
etkili diğer stratejilere yatırım
yapmanın önemini -özellikle kadın
hakları organizasyonları konularını
üstlenmiş olanların- azaltmamalıdır.
Biz işbirlikçilerimizi zayıflatacak ya
da birbirini tamamlayan cinsiyet
eşitlikçi yaklaşımları kendi aralarında
yarıştıracak girişimleri reddediyoruz.
Biz bütünleyici bir yaklaşımı sürdüren
pek çok farklı kuruluşun temsilcileriyiz.
Birbirimizle dayanışma içinde duran
ve kapsamlı bakış açısı olan toplumsal
cinsiyet eşitliği çalışmalarında ortak
vizyonumuzun güçlendirilmesini
taahhüt eden kuruluşlarız.
Politikacılara ve bağışçılara (fon
sağlayıcıları) tüm cinsiyet eşitliği
çalışmalarını artırmaları ve gelişim
programlarına etkili cinsiyet adaleti/
eşitliği stratejilerini dâhil etmeleri için
kaynaklarını önemli ölçüde arttırmaları
için çağrıda bulunuyoruz.
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Erkek ve oğlan çocuklarına yönelik
cinsiyet eşitliği çalışmaları ve eylemler
için siyasi/toplumsal alanlarda belirgin
öncelikler şunlardır: Cinsiyete dayalı
şiddet; kadınlara, kız, oğlan ve transçocuklara, erkekler ve oğlan çocuklar
arasındaki şiddet; silahlı çatışmada
şiddet; insan hakları savunucularına
karşı şiddet; bakıcılık ve babalık;
cinsiyet ve küresel politik ekonomi;
cinsel ve üreme sağlığı ve hakları;
cinsiyet farklılıkları ve cinsel haklar
(LGBTIQ ); erkek ve erkek cinsiyet
hassasiyeti ve sağlık ihtiyaçları; cinsel
istismar; HIV ve AIDS; gençlik ve
ergenler; eğitim sektörü; dini ve
diğer liderlerle çalışmalar; çevre ve
sürdürülebilirlik; ve kanıtlara dayalı
temelleri güçlendirmek.

10 2015 sonrası Gelişim Gündemi, insan
hakları yaklaşımı içinde olmalı ve eşit
olmayan güç ilişkilerini değiştirmelidir.
Cinsiyet eşitliğine ulaşmak için erkek
ve oğlan çocukların katılımı gereklidir.
Bu katılım eşit, güvenli ve sürdürülebilir
bir dünyanın yararına olduğu gibi.
kadın ve kızların hem erkek ve oğlan
çocukların kendilerinin ve tüm cinsel
yönelimleri ve cinsiyet kimliklerin de
yararınadır.
Hepimiz, tüm aktivistler olarak, sivil
toplum örgütleri, özel sektör ortakları,
hükümetler ve BM kuruluşları için bu
ilkeleri teşvik etmek ve yeni uluslararası
kalkınma gündeminin eşit ve bütüncül
olmasının güvence altına alınmasını
savunuyoruz.

DELHI EYLEM İÇİN ÇAĞRI:
EKSİKLERİ KAPATMAK İÇİN ÖRNEKLER
PROGRAMDAN, PROJE SEVIYELERINDEN, POLITIKALARA VE KURUMLARA
ERKEK VE OĞLAN ÇOCUKLARLA BIRLIKTE ÇALIŞMAK
Kişisel olan politiktir ve politik olan kişiseldir. Değişimi hızlandırmak, kişiselden
yapısala değişmek daha çok erkek ve oğlan çocuğa ulaşmak demektir. Kurumları ve
bireyleri cinsiyet eşitliliği uygulamaları hakkında sorumlu tutacak bir sistem kurmak
gereklidir. Devlet, okul, aileler, sağlık sektörü ve çalışma yerleri gibi sistemleri ve
kuruluşları değiştirmemiz gerekmektedir. Çünkü onlar cinsiyet kurallarını oluşturan
ve sürdüren en önemli kritik rolleri oynamaktadırlar ve bu sistemler potansiyel
olarak çok insana ulaşabilirler. Bu sistemlerin ve kurumların tekrar incelenmesi için
çağrı yapıyoruz. Eğitim ve kurslar, iş yeri davranışları ve politikalar, yasama, kamusal
alanların idaresi, inanç temelli kurumların işleyişi ve yerleşimi, toplumsal normların
yönetimi de tekrar incelenmesi gereken sistemler arasındadır.
Politikalar ve hukuki reform, cinsiyet-uyumlu ilişkileri evlerde, ofislerde, fabrikalarda
ve diğer alanlarda, devlet içi yerlerde ve sokaklarda daha kurumsallaştırılabilir.
Böylelikle bizim yapmamız gereken:
»»
»»
»»
»»

Erkek ve oğlan çocukların cinsiyet eşitliği hakkında politika geliştirmelerini,
uygulamaları ve izlemelerini sağlamak için harekete geçirmek ve bu politikaları
harekete geçirecek devlet kapasitesi oluşturmak,
Aktif olarak kurumsal ve hükümet politikalarını ilerletmek ve bununla
savunuculuk çalışmaları da dahil olmak üzere cinsiyet eşitsizliğinin sosyal ve
yapısal belirleyicilerine değinmek,
Bu politikaları uygulayacak personel yetiştirmek/eğitmek,
Cinsiyet rolleri hakkında bakış açılarını değiştirecek toplumsal bilinç yaratacak
kampanyalar yapmak.

CINSIYET EŞITLIĞINE DUYARLI TOPLUMSALLAŞMA
Çok erken yaşlardan itibaren kız ve oğlan çocukları cinsiyet rolleri ile
toplumsallaşırken çocukların tüm potansiyellerinin ve haklarının engellenmesi
nedeniyle derin bir kaygı hissediyoruz. Tüm ebeveynlerin ama özellikle babaların ve
yine özellikle oğlan çocuklarına karşı bu konuda ev ve okuldan başlayarak duyarlı,
adil davranmaları gerektiğine son derece inanıyoruz.
Oğlan çocuklarına, onların hayatlarının şekillendiği kritik önemdeki dönemlerde
ulaşmak, kadınlara, çocuklara, erkeklere ve translara karşı daha olumlu davranışlara
sahip bir neslin oluşmasına katkıda bulunacaktır. Kız ve oğlan çocukların erken
çocukluk döneminden ergenliğe dek bu konularda hassasiyet geliştirmelerini ve
müdahil olmalarını sağlamak, toplumsal cinsiyet konusuna duyarlı, adil ve önem
veren yetişkinler olarak hazırlanmaları için yaşamsaldır.
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Toplumsal cinsiyet adaleti konusunda erkekleri ve oğlan çocukları toplumsal/siyasi
alanda ve eylemlerde dahil edilmeleri için somut örnekler:
»»
»»
»»
»»
»»

Şiddet döngüsünü kırmak ve değişimin aracıları olmaları için çocukları ve
gençleri toplumsal cinsiyet rollerini dönüştürme ve geliştirme konularında
güçlendirmek.
Okul müfredatına dahil edilecek insan hakları, cinsiyet eşitliği, cinsel-üreme
sağlığı ve haklarını da içeren cinsiyet temelli şiddeti (CTŞ) önlemek için temel
adımları ve kapsamlı bir cinsel eğitim ve geliştirmek.
Cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargılarla mücadele etmek ve eleştirel düşünme
becerilerini geliştirmek.
Toplumsal cinsiyet rollerine duyarlı öğrenme ortamlarını sağlamaları için
öğretmen ve yöneticilere eğitim vermek.
Erken çocukluk döneminden başlayıp ergenlikte devam eden cinsiyet eşitliğine
duyarlı, önem veren ve adil yetişkinlerin yetişmesi için yaşam döngüsü ve sosyoekolojik temelli stratejilerden yararlanmak .

CINSIYET TEMELLI ŞIDDETIN (CTŞ) ÖNLENMESI İÇIN ERKEK VE OĞLAN
ÇOCUKLARLA ÇALIŞMAK
Erkekler ve oğlan çocuklar CTŞ’nin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır, hatta
kendileri bile bazen zarar görmektedirler. Katı cinsiyet kuralları (normları) erkeklerin
ve oğlan çocuklarının sosyalleşmesinde anlaşmazlıklara şiddetle cevap vermelerine
ve partnerlerine baskı uygulamalarına neden olmaktadır. Erkek ve oğlan çocuklar
da aynı zamanda şiddetin ve şiddet uygulayanların kurbanı olmaktadır. Erkeklerin
sık CTŞ uygulamasına etki eden bir durum da çocukların büyürken şiddete tanık
olmasıdır. Erkek ve oğlan çocuklara etki eden bu duruma değinmek gereklidir. Temel
olarak, erkek ve oğlan çocuklarla CTŞ uygulamalarına neden olan sosyal kuralları/
normları değiştirmek ve cinsiyet eşitsizliğini anlamak ve asıl nedenlerine değinmek
önemlidir. Bu nedenler; eşit olmayan güç ilişkileri ve uygulamaları, önyargılar/ kalıp
yargılar yaratarak kadınlara ve kızlara karşı uygulanan ayrımcılık, cinsel azınlıklar ve
cinsiyeti çoğunlukla uyumlu olmayan kişilere ayrımcılık yapılmasına yol açmakta ve
oğlan çocuklara farklı rol modelleri teşvik etmektedir.
Erkeklerin ve oğlan çocukların cinsiyet eşitliği konusunda toplumsal/siyasi alanda ve
eylemlerde dahil edilmeleri için somut örnekler:
»»

»»
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Erkek ve oğlan çocukların kendi hayatlarında daha eşitlikçi olmaları için
etkileşime girmek ve onların aile içi şiddet, çocuk evliliği, zorla evlilik, cinsiyete
bağlı önyargılı davranma ve kadın sünneti gibi zararlı uygulamalar benzeri her
türlü şiddeti reddetmelerini sağlamak,
Erkek ve oğlan çocukların yaygın ve yapısal eşitsizlikleri sorgulamasını teşvik
etmek.

»»
»»
»»
»»

Erkek ve oğlan çocukların CTŞ’yi önlemeleri için politikalar oluşturmak,
Topluma açık alanlarda kadınlara ve kızlara uygulanan şiddetin sıfıra inmesi için
politikalar geliştirilmek,
Erkek failler için adli sektör, mağdur savunuculuğu, şiddetten kurtulanlar ve
şiddet tanıkları için hukuki, mali ve psiko-sosyal destek sağlayan programlar
tasarlamak,
Silah kontrolü uygulamak.

ERKEKLERI BABA VE BAKIM VEREN OLARAK DAHIL ETMEK VE ONLARIN
ÜCRETSIZ BAKIM İŞLERI İÇIN SORUMLULUK ALMALARINI SAĞLAMAK
Araştırmalara göre, doğum öncesi dönem dahil, babaların çocuklarının
hayatlarında erken yaşlarda etkin olmaları, hayatları boyunca daha çok iletişimde
kalma olasılıklarını artırmaktadır. Kadınların ve kız çocukların, erkeklerden ve
oğlan çocuklarından 2’den 10 kata kadar daha fazla çocuk bakımını üstlendiği
bilinmektedir. Bu yüzden erkek ve oğlan çocukların çocuk bakımına eşit katılımlarına
ihtiyaç vardır. Bununla beraber, kadınların ücretli çalışma gücünde eşit ücret alması
da bir o kadar önemlidir. Bu sadece bakım işleri eşit dağıtıldığında başarılı olabilir.
Erkeklerin ücretsiz bakım işlerinde eşit sorumluluk almaları için özel politika alanları
ve buna yönelik eylem örnekleri şunlardır:
»»
»»

»»
»»
»»
»»

Evde ve ailede eşit sorumluluğu teşvik etmek, kamu hizmetleri ve sosyal koruma
politikaları sayesinde ailelere destek vermek,
Kadınlara kendi bakımlarını sağlamaları için daha çok zaman, eğitim, politik
katılım ve ücretli işgücü sağlamak için ücretsiz bakım işlerini azaltmak ve
sorumlulukları tekrar dağıtmak; sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı evlerin
bakımını, çeşitli servisleri finanse ederek, sağlayarak ve düzenleyerek devlete
tekrar dağıtmak,
İşgücünde eşitliliği sağlamak adına ücretsiz iş yükünün kadınlar ve erkeklere eşit
dağıtmak, böylece eşit paylaşımı teşvik etmek ve kadınların ve kız çocuklarının
orantısız ücretsiz bakım gücünde olmasını önlemek,
Daha yenilikçi babalık izin politikalarını teşvik etmek,
Toplumsal farkındalık yaratacak kampanyalar düzenlemek ve erkeklerin bakım
rolleri hakkındaki bakış açısını değiştiren eğitimler vermek,
Babalığa hazırlık derslerini desteklemek ve çocukların hayatlarında olan erkeklik
rollerine odaklanacak kampanyalar düzenlemek; erkeklerin babalığa hazır
olmaması hakkındaki duygularından bahsetmeleri için olanak sağlamak ve onlara
babalığa daha iyi hazırlanmanın faydalarıyla ilgili bir bakış açısı sunmak.
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ERKEKLERI, CINSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI VE HAKLARINDA (CSÜSH)
DESTEKLEYEN ORTAK VE DEĞIŞIMIN OLUMLU TEMSILCILERI OLARAK DAHIL
ETMEK
Erkeklerin çoğunun, kendilerinin, partnerlerinin ve ailelerinin CSÜSH ihtiyaçlarını
ihmal etmelerine rağmen, CSÜSH, dünyada çoğunlukla kadının sorumluluğu olarak
düşünülmektedir. Erkeklerin CSÜSH HIV testleri ve tedavileri gibi hizmetlerini daha
az kullanması, katı cinsiyet normlarının yanı sıra yapısal engellerin bir sonucudur.
Mesela erkeklere göre hazırlanmamış klinikler buna bir örnektir. Bunun sonucunda,
kadınlar ve kızlar sadece kendi başlarına kendi ve ailelerinin CSÜSH’lerinin yüküyle
baş etmektedirler. Erkeklerin sağlık- bakım sistemine katılımının eksikliği pahalı ve
gereksiz bir yük oluşturmaktadır. Erkeklere ve oğlan çocuklara CSÜSH müdahalesi,
erkeklerin hizmetleri kullanmasında, partnerlerine daha destek ve saygılı olmalarında
etkili olmuştur. Bu katılımın kadınların, çocukların ve erkeklerin sağlıklı olmalarında
etkili bulunmuştur.
Erkeklerin destekçi bir partner ve CSÜSH değişimi için olumlu temsilciler olmaları
adına belli politika alanları ve eylem örnekleri şunlardır:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Kadın hakları için ulaşılabilir cinsel ve üreme sağlığı hizmetlerini teşvik etmek,
Erkeklerin ve oğlan çocukların cinsel ve üreme sağlığı sonuçlarını etkileyen
katı cinsiyet kurallarını değiştirmek ve onların kendi cinsel ve üreme sağlığı
ihtiyaçlarını hakkında bilgi ve hizmet almalarını sağlamak,
Cinsiyet kuralları, sağlıklı ilişkiler ve güç eşitsizlikleri hakkında geniş çaplı cinsel
eğitim sağlamak ve bunlar hakkında insanların eleştirel düşünme yeteneklerini
geliştirmek,
Erkeklerin ve oğlan çocukların cinsel ve üreme davranışları ve hakları hakkında
paylaştığı sorumluluklara değinmek,
Erkeklerin doğum kontrol yöntemleri ve STI- önleme olanaklarını genişletmek,
Doğum öncesi ve çocuk bakım servisleri hakkında erkeklere sorumluluk
paylaşımı için alan yaratmak.

www.menengagedilli2014.net and www.menengage.org
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