Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP),

Türkiye’de kadınların daha da güçlenmek ve haklarını öğrenmek
bakımından ihtiyaç duyduklarını dile getirdikleri bilgiler
temelinde hazırlanmış bir eğitim programıdır. Kadının İnsan
Hakları – Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ) tarafından 1995
yılında geliştirilen ve 20 yıldan uzun süredir aralıksız uygulanan
KİHEP, kadınların kendi yaşamlarında söz sahibi olup haklarını
hayatın her alanında eksiksiz kullanmalarını hedefler. Kamu
kurumları, belediyeler ve kadın örgütleri ile işbirliği içinde
uyguladığımız KİHEP, Türkiye’deki en yaygın ve kesintisiz
uygulanan programlardan biridir.
KİH-YÇ, daha fazla kadına ulaşmak amacıyla KİHEP’i 1998-2012
yılları arasında Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu ile ortak yürüttü. KİHEP şu anda çeşitli belediyeler ve
kadın örgütleri ile işbirliği içinde uygulanmaya devam ediyor.
Dokuz belediye ile işbirliği protokolü kapsamında uygulanan
KİHEP ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile
2008 yılından bu yana meslek eğitimi kurslarına katılan veya bir
işte çalışan kadınlara yönelik de uygulandı.
1995’ten bu yana kesintisiz uygulanan KİHEP'ten Türkiye'nin 56
ilinden ve Kuzey Kıbrıs'tan 15 bine yakın kadın yararlandı.
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KİHEP’İN ETKİLERİ
Genel etkilerine baktığımızda KİHEP
katılımcısı kadınların çok farklı alanlarda
kendini geliştirdiğini görüyoruz. KİHEP’e
katılan kadınlar ile 2005-2011 yılları
arasında yapılan bağımsız araştırma
raporuna göre:
Eğitimi yarıda kesilen kadınların yüzde
35’i (her 10 kadından 4’ü) okula dönmüş.
Daha önce ev dışında çalışmayan veya
iş yaşamına ara veren kadınların yüzde
33’ü (her 10 kadından 3’ü) iş hayatına
atılmış, bunların yüzde 7’si de kendi
işlerini kurmuş.
Katılımcıların neredeyse hepsinin,
yüzde 94’ünün özgüveni artmış.
Aile içinde alınan kararlarda kadınların
yüzde 89’u (her 10 kadından 9’u) daha
fazla söz sahibi olmaya başlamış.
Katılımcıların yüzde 67’si (her 10
kadından 7’si) çevresinde siyasi açıdan
daha aktif olmaya başlamış.
Kadın örgütlerine aktif olarak katılmaya başlayan kadınların
oranı ise yüzde 59 (her 10 kadından 6’sı).
KİHEP’e katılan kadınlar tabii ki hayatın çok farklı alanlarından,
çok farklı noktalarından. 1995 yılından bu yana 15 bine yakın
kadın bir araya gelmeyi, ortaklaşmayı, dayanışmayı başardı.
Bunu siz de yapabilir, bu etkileri siz de kendi hayatınızda
görebilirsiniz.
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