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AB'DE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ KAĞIT ÜZERİNDE KALIYOR  
2009 yılında yapılan son seçimlerde Avrupa Parlamentosu’ndaki kadın 
milletvekillerinin sayısı rekor düzeye çıktı. Milletvekillerinin yüzde 35’i 
kadınlardan oluşuyor. Bu, tüm milletvekili sayısının üçte birinden fazlasına 
tekabül ediyor. Ancak Avrupa Kadın Lobisi bu sayıyı yeterli bulmuyor. AB 
nüfusunun yarıdan fazlasının kadın olduğuna da gönderme yapan Avrupa 
Kadın Lobisi temsilcisi Myria Vassiliadou "Kadınlar Avrupa nüfusunun 
yüzde 52’sini oluşturuyor ama kadınlar Avrupa Parlamentosu'nda yani 
yasama düzeyinde yüzde 35'lik bir oranla temsil ediliyorlar. Bu da hak ve 
demokrasinin eksik olduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullanıyor. Avrupa 
Parlamentosu’ndaki kadın kotasına bakıldığında, ülkeler arasında büyük 
fark olduğu görülüyor. Kuzey-güney farklılığı ise özellikle göze çarpıyor. 
En fazla kadın milletvekiline yüzde 61 ile Finlandiya ve yüzde 55 ile İsveç 
sahip. Almanya, yüzde 37’lik oranla ortalamanın biraz üzerinde bulunuyor. 
Malta’nın yanı sıra Kıbrıs, Polonya, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Portekiz de 
en az kadın milletvekili çıkaran diğer ülkeler. Vassiliadou, kadın kotasının 
bir çözüm olabileceği görüşünde. Örneğin Fransa’da Avrupa 
Parlamentosu seçimlerinde parti listelerindeki her iki adaydan birinin 
kadın olması gerekiyor. İsveç’te ise bu uygulama gönüllü olarak tatbik 
ediliyor. Vassiliadou, kota fikrini "Kotaya ihtiyacımız var çünkü tarih, 
gelenekler ve de sosyal faktörler nedeniyle bazı üye ülkelerde adalet ve 
demokrasinin iyi işlememesine göz yumulamaz. Tüm bu faktörlerden 
bağımsız olarak kadınlara fırsat eşitliği kazandıran bir sisteme ihtiyacımız 
var. O zaman istediklerini yapabilirler" sözleriyle savunuyor. Avrupa 
Parlamentosu’ndaki kadın milletvekillerinin sayısı sadece ülkeler değil 
siyasi partiler arasında da farklılık gösteriyor. Örneğin Parlamento’daki 
Yeşiller Grubu, yaklaşık yüzde 47 oranında kadın milletvekilline sahip. 
Yeşilleri açık farkla Liberaller, Sosyal Demokratlar, Sol Parti ve 
Muhafazakârlar izliyor.  
Kaynak: DW 
 
AB'DEN YENİ HİBE DESTEĞİ 
Avrupa Komisyonu, Batı Balkanlar ve Türkiye’de Katılım Öncesi Yardım 
Aracı (IPA) tarafından mali destek verilecek ortaklık projeleri için teklif 
çağrısı yayımladı. Teklif Çağrısının amacı, STK ve vatandaş katılımını 
arttırmak ve onların, süreci sahiplenmelerine yardımcı olmak amacıyla 
örgütler arasında kalıcı ortaklık ve ağların oluşturulmasını desteklemektir. 
Projeler, azınlıklar ve hassas grupların sosyal, ekonomik ve kültürel 
açıdan dâhil edilmeleri konusunu (kadın, engelliler vb.nin toplumla 
bütünleşmeleri) ele alarak AB müktesebatı kapsamındaki öncelikler 
üzerinde odaklanmalıdır: IPA Yararlanıcıları ve AB’ye Üye Ülkelerin yanı 
sıra Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (AKOA) ortakları (Cezayir, İsrail, 
İşgal Altındaki Filistin Toprakları, Ermenistan, Ürdün, Suriye, Azerbaycan, 
Lübnan Tunus, Beyaz Rusya, Libya, Ukrayna, Mısır, Moldova, Gürcistan, 
Fas) veya Avrupa Ekonomik Bölgesi’ne üye bir ülke (İzlanda, 
Lichtenstein, Norveç) ya da uluslararası düzeyde hükümetler arası 
örgütler de bu projelerde yer alabilir. Başvuru Rehberi için tıklayınız. 
Tekliflerin son teslim tarihi 1 Temmuz 2010'dur. Bu Teklif Çağrısı’na ilişkin 
sorular e-posta yoluyla (Teklif Çağrısının yayın numarasını belirtmek 
kaydıyla: EuropeAid/129897/C/ACT/Multi) suzan.arslan@ec.europa.eu 
 adresine iletilebilir.  
Kaynak: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
 

 
AVRUPA BİRLİĞİ 'YUNANİSTAN' KARARINI VERDİ  
Yunanistan'ı kurtarma paketine son halini vermek için telekonferans 
toplantısı yapan Avro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanları anlaştı.. İki 
saatten fazla süren telekonferansın ardından Olli Rehn açıklama yaptı. 
Avro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanları, yüzde 5 faiz oranıyla 30 
milyar avro kredi taahhüdünde bulundu.  AB Komisyonunun ekonomik 
ve parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, iki saatten fazla süren 
telekonferansın ardından Avro Grubu başkanlığını yürüten Lüksemburg 
Başbakanı Jean-Claude Juncker ile düzenlediği basın toplantısında, 
Uluslararası Para Fonunun (IMF) "prensipte üçte bir oranındaki 
katkısıyla" 45 milyar avroya çıkabilecek Yunanistan'ı kurtarma 
paketinin, bu ülkenin başvurusu halinde 16 avro ülkesinin onayıyla aktif 
hale geleceğini söyledi. Rehn, Avro Bölgesi üyelerinin Yunanistan'a 
açacakları ikili kredilerde aynı faiz oranının uygulanacağını belirterek, 
bunun 3 yıl vadeli kredilerde yıllık yaklaşık yüzde 5 düzeyinde 
olacağını, IMF'nin ise daha düşük olan kendi faiz oranını 
uygulayacağını kaydetti.  Yunanistan'ın geçen yıl gayri safi yurtiçi 
hasılasının yüzde 12,7'sine ulaşan bütçe açığını bu yıl daha önce 
taahhüt ettiği şekilde yüzde 8,7'ye indirmesini yeterli gördüklerini 
bildiren Rehn, Avro Bölgesinin IMF ile ortak kurtarma paketinin Atina 
yönetiminin bütçe açığını 2012 yılına kadar yüzde 3'ün altına düşürmesi 
koşuluyla uygulanacağını ifade etti.  Rehn, kurtarma paketinin 
koşullarını belirlemek için yarın IMF ve Yunan yetkilerle Brüksel'de 
görüşeceklerini sözlerine ekledi.  AB liderlerinin 25-26 Marttaki 
zirvesinde Yunanistan'ın kurtarılması için, üçte ikisi avro ülkelerinin 
açacağı kredilerden ve kalanı Uluslararası Para Fonundan karşılanmak 
üzere 20-22 milyar avroluk yardım paketi üzerinde prensipte görüş 
birliği sağlanmış, faiz oranı ve kredi vadesi gibi detayların daha sonra 
belirlenmesi kararlaştırılmıştı. Yunanistan'ın geçen yıl toplam ekonomik 
büyüklüğünün yüzde 12,7'sine ulaşan rekor bütçe açığını düşürmek için 
açıkladığı önlemlerden tatmin olmayan piyasalarda 10 yıl vadeli Yunan 
tahvillerinin faiz oranı geçen hafta yüzde 7,58'e kadar yükselince, bu 
ülkenin artık kendi başına borçlanamayacağı ve dış yardım almadan 
iflastan kurtulamayacağı görüşü ağırlık kazanmıştı. Yunanistan'ın 300 
milyar avroya ulaşan borçlarını çevirebilmek için Mayıs ayı sonuna 
kadar 22 milyar avroluk tahvil satması gerekiyor.  
Kaynak: AB haber 
 
EUROSTARS HİBE PROGRAMI PROJE BAŞVURULARI 
BAŞLADI 
Avrupa Komisyonu ve EUROSTARS üye ülkelerinin Avrupa’daki 
KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için başlattıkları KOBİ’lere özel, 
hızlı ve etkin bir destek programı olan EUROSTARS, herhangi bir 
teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler 
yürüten KOBİ’lerin projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu 
amaçla, 30 Eylül 2010 tarihinde kapanacak olan EUROSTARS 
Programı 5. Çağrısı proje başvuru sistemi açılmıştır. EUROSTARS 
Programına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.eureka.tubitak.gov.tr veya 
www.eurostars-eureka.eu adreslerinden ulaşabilirsiniz.  
Kaynak: TÜBİTAK 
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