RIGHTS OF NON-STATUS

WOMEN NETWORK

KANADA’DAKİ STATŰSŰZ KADINLAR: GERÇEKLER TABLOSU
Kanada’da insanların statűsűz olma nedenleri
• Bir çok insan geçici oturum izni ile Kanada’ya geliyor. Oturum sűrelerini aştıkları zaman
statűsűz konumuna dűşűyorlar. Bazı insanlar Kanada’da 10, 20 ya da daha uzun yıllardır hiçbir
statűleri olmadan yaşıyorlar. Bunların bir kısmı çocukluklarından beri burdalar ve sınır dışı
edilme riskiyle karşı karşıya kaldıkları asıl űlkelerine tamamiyle yabancılar.
• Bir çok insanın iltica talepleri red ediliyor fakat belirsiz bir geleceğe ya da ölűme geri
dönmektense illegal bir şekilde burada kalmayı tercih ediyorlar.
• Bir çok kadın Kanada’ya yasal olarak geliyor (patronu, eşi ya da aile űyeleri tarafından sponsor
edilerek) fakat daha sonra kendilerini sponsor eden kişi tarafından taciz edildikleri bir ilişkinin
içinde buluyorlar. Daimi oturum hakkını almadan önce kaçma durumunda statűsűz kalma
riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.
Kanada’daki statűsűz insan sayısıya ilgili istatistikler
• Yasal statűsű olmayan insanlar, otoriteler tarafından yakalanıp sınır dışı edilmemek için kaçak
yaşayıp masa altından çalışmak zorunda bırakılmaktadırlar. Bu yűzden, sağlıklı bir istatistik
bilgisine ulaşmak műmkűn değildir. Tahminler yaklaşık 20,000 ila 200,000 kişi arasında bir
rakamı gösterirken bir çok kişi bu rakamların daha yukarılarda olduğuna inanmaktadır.
Kanada’daki kadınlara uygulanan şiddetle ilgili istatistikler
(**Bu bilgiler sadece Kanada’da yasal statűsű olan kadınlarla ilgilidir. Statűsűz kadınların aşağıdaki listede
sıralanan bazı nedenlerle ilgili olarak, özellikle şiddete maruz kalma riski olmasına rağmen onlarla ilgili
olarak hazırlanmış bir istatistik çalışması yoktur.)

• Kanadalı kadınların yarısı 16 yaşından itibaren en azından bir kere fiziksel ya da cinsel taciz
tecrűbesi yaşamıştır.
• Kanadalı kadınların yaklaşık yarısına (% 45), tanıdıkları erkekler tarafından şiddet
uygulanmıştır.
• Her 4 Kanada’lı kadından 1’ine eşleri tarafından fiziksel ya da cinsel şiddet uygulanmıştır.
• Kadınların yűzde 63’ű şu anda ki eşleri, eski eşleri ya da hayatını paylaştıkları kişiler tarafından
bir defadan fazla saldırıya uğramışlardır.
• Eşleri tarafından saldırıya uğrayan kadınların űçte biri ilişkileri sırasında hayatlarının tehlikede
olduğunu hissettikleri bir an yaşamışlardır.
• Eşlerinden ayrılan kadınların hayatlarının tehlike altında olma olasılığı çok yűksektir.
• 1995 yılında sığınma evlerine gelen kadınların yűzde yirmi beşi tıbbi tedavi gerektiren
yaralanmalarla sığınırken, yűzde űçű hastaneye kaldırılmıştır. (Bunge ve Levett 1998,19)
• Özűrlű kadınların yűzde kırk ikisi geçmişte taciz edildikleri bir ilişkinin içinde bulunmuş ya da
hala içinde bulunmaktadırlar. (DisAbled Women’s Network 1989)
• Ontario’daki on Aborjin kadından sekizi kişisel olarak şiddete maruz kaldığını rapor etmiştir.
(Ontario Native Women’s Association 1987, 7)
İstatistik bilgilerinin bir çoğu aşağıdaki web sitesinden alınmıştır:
http://www.cafv.inet2000.com/handouts/vaw/ViolenceAgainstWomeninCanada.htm

Kanada’daki statűsűz kadın ve çocukların karşılaştıkları engeller
* Eğitime sınırlı ulaşım
(Örnek: İngilizce kursları ve halk
* Sınırlı/yetersiz sağlık eğitimi
* Sınırlı/uygun olmayan barınma
* Hizmetlere sınırlı ulaşım
* Ayrımcılık
* Önyargı
* Irkçılık

* Cinsiyet ayrımcılığı
* Taciz (fiziksel, cinsel, duygusal) eğitim)
* Dilden kaynaklanan engeller
* İşsizlik
* İş verenler tarafından kullanılma
* Sınır dışı edilme korkusu
* Soyutlanma
* 911 hizmetlerine ula şma korkusu

Statűsűz kadınların şiddete maruz kalma olasılıkları neden yűksek?
Statűsűz kadınlar diğer hemcinsleri gibi cinsiyetle ilgili şiddete maruz kalmaktadırlar; fakat içinde
yaşadıkları çaresiz durumdan dolayı daha yűksek risk altında bulunmaktadırlar.
• Bilgi, danışmanlık ve diğer sosyal hizmetlere ulaşım olanaklarının çok sınırlı olması; eğer bu
hizmetler varsa.
• Polisin, Göçmenlik Bűrosu adına insanları tutuklayıp sınır dışı etme hakkı olduğundan dolayı, risk
almamak için acil durumlarda bile polisi arayamama durumu
• Eğer kadının ilişkisinin olduğu kişi şiddet uygulamaktan dolayı ceza almışsa bu durum kadın için
daha olumsuz şartların doğmasına neden olmaktadır.
• Sağlık hizmetlerine kolayca ulşamamaları.
Neler yapılması gerekiyor?
• Kanada’daki tűm statűsűz insanlarla ilgili dűzenlemelerin yapılması.
• Polis ya da diğer hizmet veren kurumlar insanlara yasal statűleriyle ilgili sorular sormamalılar ya da
Kanada Göçmenlik Bűrosu’na rapor etmemeliler. Bir “Sorma, Söyleme” politikası şehir hizmetlerini,
aralarında yasal statűden kaynaklanan bir ayrımcılık yaratmadan tűm şehir halkının kullanımına
sunacaktır.
• Göçmenlik yasasında sponsor edildikleri kişiler ya da iş verenleri tarafından tacize maruz kalan
kadınları koruyucu değişiklikler yapılması.
Statűsűz kadınları destekleyen kampanyalar
STATUS, bireylerin ve derneklerin oluşturduğu geniş kapsamlı bir koalisyondur ve Kanada’da yaşayan
statűsűz göçmenlerin haklarının dűzenlenmesiyle ilgili olarak çalışma rolűnű űstlenmiştir. Email
status@ocasi.org ya da ara 416 322-4950 x239
“Sorma, Söyleme” kampanyası Toronto bölgesindeki grupların oluşturduğu bir koalisyon tarafından
organize edilmektedir. Resmi olarak Mart 2004’de No One Is Illegal Toronto tarafından ba şlatılmıştır.
Email info@dadttoronto.org

Bu gerçekler tablosu the Rights of Non-Status Women Network tarafından oluşturulmuştur. The

Rights of Non-Status Women Network, Toronto’da derneklerin ve halktan insanların oluşturduğu
organize olmuş bir ağdır. Amacımız, koordine edilmiş bir halk eğitimi ile statűsűz kadınların hizmetlere
ve kaynaklara ulaşımını engelleyen engellere dikkati çekmek, özellikle cinsiyete dayalı şiddeti
vurgulamak ve sistematik bir değişim amacına ulaşmaktır.
Daha fazla bilgi ya da katılmak için irtibat kurabileceğiniz kişiler: Andrea Gunraj, METRAC Outreach
Műdűrű (416-392-3135; outreach@metrac.org ) ya da The Woman Abuse Council of Toronto (416944-9242); wact@womanabuse.ca ).
Kriz içerisinde bir kadınsanız ya da tacize maruz kalan birisini tanıyorsanız lűtfen Tacize Uğrayan
Kadınlar Yardım Hattı (Assaulted Women’s Helpline) 1-866-863-0511 veya 1-866-863-7868 (TTY)
nolu telefonu arayın.

