Kadınların Güçlenmesi Prensipleri
CEO Destek Beyanı İş Dünyası Liderlerinin ve Şirketlerinin
Katılımını Sağlıyor
Kadınların Güçlenmesi Prensipleri CEO Destek Beyanı (aşağıya bkz.), iş dünyasının
liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya
yönelik açıkça taahhütte bulunmasını sağlıyor. Bu beyanı imzalayarak CEO’lar,
Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’ni, yönetim kurulu odasından işyerlerine ve tedarik zinciri üzerinden
topluma varana kadar her noktaya dâhil etme ve uygulama konusundaki niyetlerini ortaya
koymaktadırlar.
Yerkürenin dört bir yanında faaliyet gösteren iş dünyası liderleri olarak bizler, aşağıdaki amaçlara
ulaşılabilmesi için, erkekler ve kadınlar arasında eşitliğin ön plana çıkarılması amacıyla,
■ En geniş kapsamlı yetenek havuzunu geliştirmek
■ Şirketlerimizin rekabet becerisini ilerletmek
■ Kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik yükümlülüklerimizin gereğini yapabilmek
■ Şirketlerimiz bünyesinde, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve ailelerimize layık gördüğümüz toplumu
yansıtan bir davranış modelini oluşturmak
■ Kadın ve erkekler, kız ve oğlan çocukların eşit fırsatlara ulaşmasını sağlayacak ekonomik ve sosyal
koşulları desteklemek ve
■ Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak için desteklerimizi ifade
ediyoruz:
Dolayısıyla, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ve
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi tarafından geliştirilen ve yaygınlaştırılan Kadınların Güçlenmesi
Prensipleri – Eşitlik İş Demektir hükümlerini memnuniyetle karşılıyoruz.
İlkeler, iş dünyası ile diğer sektörlerin kadınların durumunu geliştirmek ve onları güçlendirmek için
atmaları gereken yedi adımı sunmaktadır. Bu adımların takip edilmesinin birçok fırsatın hayata
geçirilmesi anlamında bize büyük yardımı olacaktır. Zira kadın ve erkeklere eşit muamele edilmesi doğru
bir davranış olduğu kadar şirketlerin performanslarının güçlenmesine destek veren doğru bir yöntemdir.
Ayrıca, şirkete ve topluma kadınların tam olarak katılımlarının sağlanması için yapılan girişimler şirketlere
toplum önünde saygın bir duruş kazanacaktır.
Dolayısıyla, kadınların güçlenmesi anlamında kilit öneme sahip hedeflerden olan sürdürülebilirlik ve
kurumsal sorumluluk kavramlarının hepimize büyük faydalar getireceğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’nin 7 adımı bu fırsatları gerçeğe çevirmek için bize yardımcı olacaktır.
İş dünyasının liderlerini bizlere katılmaya ve söz konusu ilkeleri, kadınları güçlendirmek için iş
yerlerimizde, pazarda ve toplumda gerçekleştireceğimiz eylemlerde rehber olarak kullanmaya davet
ediyoruz. Sürdürülebilirlik raporlarımızda cinsiyete göre ayrıştırılmış veriler kullanarak paydaşlarımıza bu
konudaki ilerlememizi bildireceğiz.
LÜTFEN BİZE KATILIN.

