DAVRANIŞ İLKELERİ
Bu belgede aşağıda adı geçen etkinlik süresi boyunca ve etkinlikle ilgili hazırlık ve takip toplantıları
dahil olmak üzere, katılımcıların uyması gereken Davranış Kuralları sıralanmıştır.
Etkinlik ismi: Etkiniz Forum – Neyi İzlemiyoruz? Kesişimsellik: İklim, Toplumsal Cinsiyet, Yoksulluk
Etkinlik yeri: Seferihisar, İzmir, Türkiye
Etkinlik tarihleri: 4-5 Haziran 2022
Etkiniz AB Programı (Etkiniz) ve paydaşları, başkalarına öğütledikleri ilkeleri kendileri de uygular:
İnsan hakları, ayrımcılık yapmama, katılım, kesişimsellik ve korumacı yaklaşım, başından beri
yaptığımız işlerin merkezinde yer almıştır. STÖ temsilcileri, Etkiniz’in çeşitli süreçlerine dahil olup,
bugüne kadar yapılan etkinliklerde danışmanlık sağlamıştır. Etkiniz Forumu, bugüne kadar Etkiniz
bünyesinde elde edilen iyi uygulamalara sadık kalarak devam edecek ve insan haklarını, ayrımcılık
yapmamayı, katılımı, kesişimselliği ve korumacı yaklaşımı destekleyecektir.
Hepimizin anlamlı, güvenli ve olumlu bir deneyim yaşayabilmesi için aşağıdaki kurallara uymanızı
önemle rica ediyoruz:
1. Birbirimize ve birbirimizin işlerine karşı destekleyici, saygılı ve takdir eden bir tavır
takınmayı unutmayalım, etkin dinlemeyi uygulayalım ve herhangi bir şekilde şiddet içeren
veya küçümseyici olarak algılanabilecek bir dil kullanmayalım;
2. Ayrımcılık yasağı ilkesine saygılı olalım: Hepimizin güvende hissettiği ve dahil edildiği bir
ortam yaratmaya katkı sağlayalım. Yaşa, ırka, ten rengine, cinsiyete, dile, dine, siyasi veya
diğer görüşe, milli, kültürel, etnik veya sosyal kökene, mülke, engelliliğe, doğum veya diğer
statülere bakmaksızın, her katılımcıya daima saygıyla yaklaşalım;
3. Birbirimizi hak sahibi olarak tanıyalım: Hepimizin, tüm insan haklarına sahip kişiler
olarak, kendine has ihtiyaçları, ilgi alanları ve özel hayatları bulunan benzersiz ve değerli
insanlar olduğumuzu ve bundan kaynaklanan saygınlığımızı tanıyalım ve saygı gösterelim;
4. Bazı katılımcılar için toplantı dilinin ikinci dil olduğunu unutmayalım: İletişim kurarken
açık ve net bir şekilde konuştuğumuzdan emin olalım. Herkesin anlayabileceği sade sözcükler
kullanalım ve herkesin görüşlerine saygıyla yaklaşalım;
5. Sosyal medyayı kullanırken başkalarına saygılı olmayı unutmayalım: Sosyal medyada
başkalarının fotoğraflarını veya önceden onay almadan özel bilgilerini paylaşmayalım;
6. Herhangi biri için risk oluşturan durumların farkında olalım ve bu durumları rapor
edelim: Şeffaf ve güvenli bir ortama katkı sağladığımızdan emin olalım ve oluşacak herhangi
bir endişeyi dile getirelim.

Herkesin kendini güvenli ve saygı duyulan bir ortamda hissetmesi için hepimizin sorumlulukları
olduğunu unutmayalım. Yukarıdaki ilkeler hakkında endişeleriniz veya gözlemleriniz varsa, lütfen
Etkiniz AB Programı’nın çalışanlarına başvurunuz:
İrtibat:
forum@etkiniz.eu

