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999 yılında kurulan uluslararası kürtaj hakkı grubu Women on Waves (WOW)
kürtaja erişim ve bu erişimin kısıtlandığı ülkelerde yaşayan kadınlara gemi
kampanyası ile yardım ulaştırmayı amaçlıyor. Women on Waves aktivistleri,
zorla gebelik ve zorla doğumla karşı karşıya olan Suriyeli kadınlar için
Türkiye’ye geldi. Grup Dîlok (Antep) ve Riha’da (Urfa) savaş mağduru
kadınlarla görüşecek. Women on Waves aktivisti Dr. Marlies Schellekens ve
Hazal Atay çalışmalarını ve geliş nedenlerini anlattı.
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Marlies Schellekens, kürtaja erişim hakkını anlatmak için özellikle kürtajın
yasaklandığı ülkelere giderek bu konuda çalışmalar yaptıklarını, gemi
kampanyası kapsamında, gittikleri birçok ülkede karşılaştıkları kadınların
durumunun ciddi bir hal almaya başladığına işaret etti.
Tecavüz tehlikesi
Women on Waves aktivistlerinden olan Hazal Atay ise savaştan dolayı
Türkiye’ye gelmek zorunda kalan Suriyeli kadınların yaşadığı sorunları şu
şekilde özetledi: “Suriyeli kadınlar mağdur olmalarının birinci nedeni
ülkelerini terk etmek zorunda kalmaları ve başka ülkelere sığınmalarıdır.
İkinci nedeni ise, bu kadınların kaldıkları kamplarda kapalı bir ortamda
sosyal baskının ve kontrolün çok daha fazla olduğu bir yerde yaşamak
zorunda kalmalarıdır. Tecavüz tehlikesiyle karşı karşıyalar. Bununla birlikte
kadınların taleplerini dile getirebileceği kişiler de yok.”
30 bin çocuk doğdu!
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Atay, 2011 yılından bu yana Suriyeli kadınların 30 bin çocuk doğurduğunu
belirterek, “ 30 bin çocuk önemli bir rakamdır. Bunları kontrol edebilmek, bu
kadınların güvenli kürtaj hizmetlerini, korunma ve aile planlaması
hizmetlerine erişimini sağlamak için öncelikle kadınları bilgilendirmek,
kampların içinde kadın sağlığı ile ilgili birimler açmak, bu hizmetleri
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sağlayabilmenin yollarını aramak gerekiyor. Suriyeli kadınların yaşadığı en
önemli sorun zorla gebelik ve zorla doğumdur” dedi.
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