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Kullanılan Dil
ICM (Uluslararası Ebeler Konfederasyonu) savunuculuk araç kiti anlaşılır, kullanımı
kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.
Elinizde bulunan bu doküman, ebeler ve ebelerin oluşturduğu meslek örgütleri ile işbirliği
yapılarak hazırlanmış olup, amacı ebelik mesleğini icra edenlerin küresel ölçekte daha
fazla kaynağa erişimini sağlamaktır. Amacı, çeşitli sağlık sorunları ile ilgili olarak
toplumda farkındalık yaratma, toplumu eğitme, ebelere sunulması gereken hak ve
koruma mekanizmalarını savunma, ebelerin seslerinin duyulmasını sağlama ve küresel
ölçekte ebelerin lider ve karar verici merciler olarak kilit rol üstlenmelerinde ebelere
yardımcı olmaktır.
Bir eğitim araç kiti olarak düşünüldüğünde ise bu araç kiti mesleğe dair hem bilgilendirici
bir doküman hem de savunuculuk enstrümanı olarak görülebilir. Bir savunuculuk
mekanizması olarak Ne? Nerede? Kim? Neden? ve Nasıl? gibi belli başlı sorulardan
faydalanmaktadır.
Elinizdeki araç kitinden en fazla faydayı sağlamak adına her bölümün dikkatlice
okunması, ebelik mesleğini savunan ana unsurların kavranması, konu ile ilgili
savunuculuk planları oluşturulurken bu dokümana atıfta bulunulması yerinde olacaktır.
Unutmayın ki küçük ölçekte de olsa halihazırda ebelik mesleğine dair savunucu
faaliyetler yürütüyor olabilirsiniz. Savunucu faaliyetlerimize katkıda bulunmak isterseniz;
bu araç kiti size ebelik mesleğine dair ortaya koymakta olduğunuz çaba, etki ve
sonuçların etkililiğini arttırarak hedef kitlenizi, kullandığınız mesajın dilini ve yürütmekte
olduğunuz savunuculuk faaliyetlerini gözden geçirmenize yardımcı olabilir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’na sunmuş oldukları destek ve ortaklıktan ötürü teşekkürlerimizle…
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1. Savunuculuk Nedir?
SAVUNUCULUK: Bu sözcüğü duyduğunuzda aklınıza ne geliyor?
Savunuculuk, değişim yaratmak amacıyla bir mesele ya da davayı destekleme eylemidir.
Bir mesele ya da konuyu tutkulu bir şekilde desteklediğimiz ve bu konu hakkında
farkındalık yaratmak ve çözüm bulmak istediğimizde savunuculuk faaliyetleri yürütürüz.
Bazı kişiler kurumsal ölçekte değişim yaratmak amacıyla en üst düzey politikaları ve
siyasetçileri etkileyebilir, öte yandan pek çoğumuz bu meseleleri kendi aramızda
tartışarak ve etrafımızdaki bu önemli hususlarda konuşmaya teşvik ederek en alt
seviyede savunu faaliyetleri yaparız.
Pek çok savunuculuk tanımı mevcuttur:
‘Belli bir dava ya da politikaya dair kamu desteği ya da önerisi’. Oxford Dictionary
‘Kitlelerin seslerini duyurmalarına ve güçlenmelerine yardımcı olacak, kamu politikalarını,
sosyal yaklaşımları ve sosyo-politik süreçleri etkilemeyi hedefleyen bir dizi örgütlenmiş
eylem.’ John Samuel, Hindistan Savunuculuk Çalışmaları Ulusal Merkezi Başkanı
Kısacası savunuculuk; değişim yaratmak maksadıyla iletişim kurma eylemidir.
Savunuculuk (İngilizcede advocacy) sözcüğü, Latince “advocare” sözcüğünden
gelmekte ve “add+voice” (ses vermek) olarak çevrilebilmektedir.

2. Savunuculuk Faaliyetleri
ve Ebelik
Etkili savunuculuğun uygulamada ne olduğunu kavrayabilmek bazen güç olabilir. Ebelik
bağlamında ele alındığında ne tür savunuculuk faaliyetleri yürütülebilir? Ebelik
mesleğine dair savunuculuk faaliyeti yürütenlerin vermek istedikleri mesajı etkili bir
şekilde iletmeleri için hangi beceri ve kavramlardan faydalanmaları gerekmektedir?
Ebelik konusunda önde gelen savunuculuk grupları ile temasa geçtik ve savunuculuk
faaliyetleri söz konusu olduğunda onlara en fazla yardımcı olan on adet ipucu belirledik.
İşte bu ipuçları:

1. SORUMLULUK ALIN
“Problemli bir durum ile karşı karşıya kalındığında bu durumu çözmek için söz
konusu durumun ortaya çıkmasına yol açan faktörlerin iyice irdelenmesi
zorunludur. İnsanoğlu olarak muazzam şeyleri yaratabilme kapasitesine sahibiz
ancak üzerimize düşen sorumluluğu kabul etmediğimizde başarısız olmaya
mahkumuz”.
~ Suzanne Stalls, Kıdemli Teknik Danışman, Jhpiego
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PES ETMEYİN
2. ASLA
“Politikacıların ve karar verici mercilerin bizim savunmakta olduğumuz hususlar
konusunda bilgili oldukları varsayımına kapılmayın. Politikacı ve karar verici
mercilerin bilgiye ihtiyacı vardır ancak söz konusu bilginin basit ve kesin olması
gerekmektedir. Onlara yazılı bilgi sunun. Her ne kadar onları değişime zorluyor
da olsanız, Hükümet ile işbirliği yapın. Vatandaşları – elbette onların güvenliğini
tehlikeye atmadan – sürece dahil edin. En önemlisi: asla vazgeçmeyin!”
~ Rose Mlay, Ulusal Koordinatör, White Ribbon Alliance (Beyaz Kurdele İttifakı),
Tanzanya

DESTEĞİNİ ALIN
3. KADINLARIN
“Kadınların desteği olmaksızın herhangi bir şey başarmak mümkün değildir.
Kadınlar istemediği sürece ebelik mesleğine dair hak ve koruma sağlamaya
yönelik savunuculuk faaliyeti yürütmenin bir anlamı olmayacaktır. Kadınların
ebeliği bilmeleri ve talep etmeleri gerekmektedir. Ebelerin en temel tabanı
oluşturması gerekmektedir.
~ Petra ten Hoope-Bender, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Hakları konusunda
Teknik Danışman, UNFPA Cenevre Ofisi

SESİN YÜKSELDİĞİ BİR EKİP OLUN
4. TEK
Tüm ebelerin, ortaya koymuş oldukları çabayı, sahip oldukları nitelikleri, bilgi
birikimini ve becerilerini uyumlaştırabilmeleri için Ebelik Meslek Örgütleri ve
Kuruluşlarına üye olmaları gerekmektedir. Ebelerin tek bir sesle kendini ifade
eden bir ekip anlayışı ile çalışması esastır.
~ Andre Nyamabaji, Rwanda Ebeler Derneği

YAPIN
5. İŞBİRLİĞİ
Bunu tek başımıza yapmamız mümkün değil! Kilit ortaklarla olan ilişkilerimizi
geliştirmemiz gerekmektedir. Bu bağlamda işbirliği yapmak esastır. Bugün
elimizde, yirmi yıl önce var olmayan sosyal medya platformu ve araçları
bulunuyor. O halde bu platformlardan verimli bir şekilde faydalanabilir, farkındalık
yaratabilir, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp ve benzeri platformları
kullanarak sesimizi duyurabiliriz. Ebeler, sesinizi duyurun!
~ Felicity Mapuvire Ukoko, Ebelik Programları Sorumlusu, Wellbeing Foundation,
Afrika

EDİCİ OLUN
6. İKNA
Ebelik savunuculuğunu

yürüten kişilerin dünyada, kendi ülkelerinde ve
bölgelerinde anne sağlığı ve yenidoğanların sağlık durumlarına dair bilgi sahibi
olmaları gerekmektedir. Ebeliğe dair ikna edici tespitlere ve bilgilere ihtiyaç
duyulmaktadır. Argümanlarımızı saha deneyimlerine dayanan örneklerle
destekleyebilmek için halihazırda savunuculuğunu üstlendiğimiz gerçek aileleri
olan gerçek kadınlara söz verebiliriz.
~ Nester T. Moyo, Ebelik Konusunda Kıdemli Danışman, ICM
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FAYDALANIN, OLUMLU MESAJ KULLANIN
7. KANITLARDAN
Değişim yaratabilmek için işbirliği yapılmalı, kadın ve ailelerin sesi yüksek
çıkmalı, kanıtlardan faydalanılmalı, siyasi açıdan uygun bir dil kullanılmalı,
medyadan akıllıca yararlanılmalıdır. Tüm bunların bir kombinasyonunu hayata
geçirmek kolay değildir. İnsanlar her zaman umduğunuz gibi hemfikir olmayabilir
ya da işbirliği yapmak istemeyebilir.
~ Professor Mary Renfrew, University of Dundee, İskoçya

8. STRATEJİK DAVRANIN

Deneyimlerime göre ebelik savunuculuk faaliyetleri yürütürken sıklıkla
karşılaştığımız güçlüklerden bir tanesi sorunu net bir şekilde ortaya koyamamak,
ya çok geniş ve karmaşık bir yaklaşım benimsemek ya da yalnızca referans
veren, hedef kitlenin veya değişim gerçekleştirilecek grubun ihtiyaçlarına yanıt
vermeyecek bir strateji benimsemek olmuştur. Aynı anda birden fazla ancak
daha küçük ve daha etkili kampanya yürütmek, hedefine ulaşmayacak, istenen
ivmeyi yakalayamayacak geniş kapsamlı tek bir kampanya yürütmekten daha
iyidir.
~ Rima Jolivet, Anne Sağlığı Görev Gücü

VE BEBEKLERE ODAKLANIN
9. KADINLARA
Ebelik alanında başarılı olan liderlere baktığınızda onların kendilerini kadınlara
adamış olduklarını görürsünüz. Kendimiz yerine kadınlara ve çocuklara
odaklandığımızda çok daha fazla yol etmek mümkündür.
~ Deborah Armbruster, USAID

OLUN, KORKMADAN KONUŞUN
10. CESUR
Bence karşımızdaki en büyük engel yine biziz. Bizler kendimizi tek bir ses olarak
ifade etmiyoruz. Kendi kendimizin savunuculuğunu üstlenme cesaretini
gösteremiyoruz. Belki de savunma konusunda gerekli bilgiye sahip değiliz. Bir
şeyleri değiştirme ve fark yaratma arzusu ve isteği ile işe koyulmalıyız.
~ Lennie Kamwendo, White Ribbon Alliance (Beyaz Kurdele İttifakı), Malavi
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3. Savunuculuk Düzeyleri

4. Mevcut Durumun Kavranması

Savunuculuk; en temel seviyede topluluk düzeyinde olabileceği gibi uluslararası düzeyde
de olabilir. Topluluk düzeyinde gerçekleştirilen savunuculuk faaliyetlerinde genellikle
sosyal ve kültürel yaklaşımları değiştirme, bir konu, mesele ya da grup hakkında
farkındalık yaratma hedeflenir.

Bir değişim yaratmak amacıyla savunuculuk faaliyetleri yürütmeyi hedefliyorsanız ilk
yapmanız gereken, içinde bulunulan durumu iyice irdelemek, böylece mevcut tespitlere
göre mesajınızı şekillendirmektir.

Ulusal düzeyde savunuculukta ise kurumsal ölçekte bir değişim yaratabilmek için
topluluk ve kuruluşlar içerisinde sosyal seferberlik başlatmak hedeflenir. Savunuculuk
faaliyetlerinin en sık gerçekleştirildiği mecralar bunlardır. Bunlardan çok azı en üst
düzeyde işleyerek lobi faaliyetleri ve politika değişikliği yapmak suretiyle etkili bir ortam
oluşturabilir.

Ebelik konusunda savunuculuk faaliyeti yürütenlerin hangi alanlara ilgi duyduklarını tespit
etmek için ebelerin sıklıkla karşı karşıya kaldığı güçlükleri bir liste halinde hazırladık. Belki
de siz, henüz tanımlanmamış bir alanda karşılaşılan bir güçlüğü ya da durumu tespit
ettiniz? Her iki durumda da herkesin, ebelerin işlerini yaparken ya da içinde bulundukları
topluluk içerisinde karşı karşıya kaldıkları güçlükleri dile getirme hususunda kendi yöntemi
mevcuttur.
Bu doküman herkesin kullanımına açık bir araç kiti olduğu için, bu
dokümanda sunulan temel mesajlar sayesinde dünyanın her
bölgesinde verilen mesajın yeknesak ve tutarlı olmasını, ebeleri
savunuculuğunu
üstlenecekleri
meseleler
hakkında
bilgilendirmesini temenni ediyoruz.

Uluslararası
Bölgesel
Ulusal
İl
Yerel yönetimler

Dünyanın her bölgesinde ebeler aynı mesajı yinelerse, bu
durum ebelerin vermek istedikleri mesajı daha kuvvetli bir
şekilde iletmelerini sağlayacaktır.

Topluluk

Savunuculuk; gücünü en temel seviyede gerçekleştirilen savunuculuk faaliyetlerini
küresel girişimlerle birleştirmekten almaktadır. Küresel savunuculuk faaliyetleri yalnızca
siyasi bir girişim olmakla kalmaz, sahada gerçekleştirilen savunuculuk faaliyetleri
genellikle bir dalga gibi yayılır, bir ivme kazanarak en üst düzeyde politika yapma ve karar
verme mekanizmalarında eyleme geçilmesini sağlar.
Savunuculuk faaliyetlerinin etkili olabilmesi için bu faaliyetleri yürütenlerin seslerini
duyurmaları ve eyleme geçmeleri sonucunda ortaya çıkan kapsamlı etkinin farkında
olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda; ebelik konusunda savunuculuk faaliyetlerine yer
açarak güçlü ve etkili sonuçlar doğurmak adına çaba göstermekteyiz.
Bireysel düzeyde verilen kararlar diğer düzeylerde insanlar üzerinde bir etki doğurur,
dolayısıyla sürekli etkinin yaratılabilmesi için savunuculuk faaliyetlerinin her düzeyde
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Örneğin, ulusal ebelik kuruluş ya da örgütlerinden bir
tanesi ebelerin kullanması için yeni ekipmanların satın alınması için kaynak ayırabilir. Bu
durum, söz konusu kuruluşun bölgesel düzeydeki ebelik okullarındaki tadilat giderlerine
kaynak ayıramaması anlamına gelebilir. Dolayısıyla, yereldeki ebelik okulları bina, tesis
gibi yerlerini tadil ettirerek daha fazla sayıda kişiye ebelik eğitimi verme yönündeki
hedeflerini yerine getiremeyebilir.
Bu senaryoda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde savunuculuk
faaliyetlerinin yürütülmesi gerekmektedir. Bu durum; mevcut ebelik eğitimi veren okullara
yeni ekipman alımı ile ebelik eğitimi veren okulların yaygınlaştırılarak daha fazla sayıda
kişiye bu eğitimin verilmesi hususları arasındaki bağdan kaynaklanmaktadır. Bireysel
düzeyde ebeler, daha üst seviyelerde alınan kararlardan etkilenmektedir. Bununla birlikte,
karar verici mercileri etki altına alarak bu kararları şekillendirmek de mümkündür.

5. SAVUNUCULUK TÜRLERİ
GRUP, PROFESYONEL, SİYASİ SAVUNUCULUK

Bu araç kiti, savunuculuk faaliyetlerinin salt problem tespiti yapmaktan ibaret olmadığı
aynı zamanda çözümlerin paylaşılması anlamına da geldiği gerçeğinden yola çıkarak
farklı mesele/davalara dair farklı savunuculuk türleri için stratejiler geliştirmektedir.
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GRUP SAVUNUCULUK FAALİYETLERİ
Bu, toplumsal cinsiyet gibi belli bir grup ya da hedef kitleyi tanımlayan meseleleri ele alan
grup savunuculuk faaliyetleridir. Ebelik bağlamında grup savunuculuk faaliyetleri
genellikle insan hakları ile ilgili meselelerde yürütülür.
Örneğin:
• Saygıdeğer bir Anne Sağlığı ve Bakımı
• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Bir kadının doğum yapma deneyimini seçme hakkı
• Obstetrik şiddete ve gereksiz müdahalelere son verilmesi
Aşağıda her bir meselede ICM’in üstlenmiş olduğu rolü anlatan, ebelikle ilgili bir dizi
önemli konuya yer verilmektedir. Bu örnekler savunuculuk faaliyetlerinizi planlarken
sizlere yardımcı olmayı amaçlar:
- Hak istismarı
Savaş ve iç huzursuzlukların hâkim olduğu dönemlerde kadın ve çocuklar gibi hassas
gruplarda insan hakları ihlalleri çok daha sık görülmekte ve bu gruplar sıklıkla orantısız
bir şekilde bu ihlallerden mustarip olmaktadır. ICM; ebelerin en zor durumlarda dahi
kadınlara ve yenidoğanlara bakım hizmeti sunmaya devam ettiğini kabul eder. Ebelikle
ilgili kurum ve kuruluşları; dünya çapında STK’lar ve hükümetler bünyesinde lobicilik
faaliyetleri yürütmeleri ve böylelikle barış girişimlerini desteklemeleri konusunda
cesaretlendiriyoruz.
- Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
Kadınlar saygıdeğerdir ve her koşulda kadınlara saygılı davranılmalıdır. Bu sebeple ICM,
ebeler de dahil olmak üzere kadınları güçlendirecek, kadınların insan haklarını
koruyacak, bu hakların hayata geçirilmesi sonucunda ortaya çıkan her türlü
sorumluluğun anlaşılmasını sağlayacak her türlü çabayı destekler.
- Anne sağlığı ve bakımının tıbbileştirilmesi
Ebelik eğitimi salt hastaneler ve kliniklerle sınırlı olduğunda, ebeler, ICM’in Uluslararası
Ebelik Tanımı ve ICM Temel Ebelik Uygulamalarına Dair Gerekli Yetkinlikler başlıklı
dokümanlarında tanımlanan ebelik uygulamalarından mahrum kalmaktadır. Bu tür
deneyim ve uygulamalar ebelerin, kadınların normal doğum yapmalarını destekleme
becerilerini etkileyebilmektedir. Bu bağlamda, ebeler kadınlarla birlikte çalışarak
aşağıdaki hususlarda kadınlara yardımcı olmaktadır:
• Anne sağlığı ve bakımı hizmetleri kapsamında normal doğumun teşvik edilmesi
• Normal doğumda ebelerin en temel bakım veren ve uzman olduklarının teyit edilmesi

•Ebelere verilen eğitimin zenginleştirilerek normal doğuma dair becerilerinin ve
yetkinliklerinin arttırılması

PROFESYONEL SAVUNUCULUK FAALİYETLERİ
Ebeleri ve meslek olarak ebeliği etkileyen durumlarla ilgili olarak yürütülen savunuculuk
faaliyetleridir. Ebeler, toplumsal cinsiyet meselelerinin son derece baskın olduğu bir
ortamda mesleklerini icra ederler, çatışma bölgelerinde bazen ebelerin özerkliği
tehlikeye düşmektedir.
Örneğin:
• Kadın ve çocukların müdahalesiz bir doğum deneyimi yaşamalarını savunmak
• Kadın ve ailelerin ebe talep etmelerini sağlamak
• Kadınlar Ne İster Kampanyası: Kadınların anne sağlığı hizmetlerinin onlar için ne
ifade ettiğini dile getirmelerini sağlamak

Aşağıda her bir konuda ICM’in konumunu anlatan ve ebeliğe dair temel mesajları
barındıran konuların listesi sunulmaktadır. Bu örnekler savunuculuk faaliyetlerinizi
planlarken sizlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
- Ebelerin yapmakta olduğu işin kabul görmeyişi
Küresel ölçekte kadınların güvenli doğum yapmaları konusunda ebelerin üstlenmiş
olduğu sorumluluk maalesef yeterince kabul görmemektedir. ICM, ebelerin, kadınlara
hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemde beceri ve yetkinliklerle desteklenmiş bakım
sunan en önemli sağlık çalışanı olarak tanımlanması gerektiğini savunur. Bu sebeple
ebelerin, ebelik beceri ve yetkinliklerinin ICM ana belgelerinde tanımlandığı haliyle
kadınların ve yenidoğanların sağlık ve refahı için hayati olduğunu savunur ve kabul
ederiz.
- Ebeliğin ayrı bir meslek olarak kabul edilmeyişi
Bazı ülkelerde ebelik halen ayrı bir meslek olarak kabul görmemektedir. Özerk ebelik
uygulamaları ebelerin çocuk bakan kadın ve ailelerine ICM Ebelik Tanımına uygun bir
şekilde güncel, kanıta dayalı, yüksek niteliklerde ve etik bakım sunmalarını sağlar. Bu
sebeple ICM ebeleri mesleklerini özerk kılmaları böylece çocuk büyüten kadın ve ailelerine
daha iyi hizmet etmeleri hususunda cesaretlendirir ve destekler.
- Fon yetersizliği sebebiyle düşük ücret uygulamaları
Yetersiz istihdam politikaları ve koşulları ebelerin işini son derece güçleştirebilmektedir.
ICM, bu bağlamda, üye kuruluş ve dernekleri hükümetler nezdinde lobi faaliyetleri
yürütmek, böylelikle hükümetlerin, işverenlerin anne ve bebek dostu istihdam
uygulamalarını hayata geçirmelerini sağlayacak yasal çerçeveyi ve istihdam sistemlerini
kurmalarını hedeflemektedir. Ebelerin kadın ve bebeklere hizmet sunabilmeleri için
destekleyici ortamlara ihtiyaçları vardır.
- Aşırı iş yükü ile karşı karşıya olan ebelik işgücü
2011 yılında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu bir rapor yayınlamıştır. Bu rapor dünyada
2011 yılı itibariyle ebelik mesleğinin içinde bulunduğu durumu ortaya koymaktadır: sağlık
ve bakım hizmeti vermek, hayat kurtarmak gibi açılardan ebelik mesleğini küresel ölçekte ele
alan bir dokümandır. 58 ülkede gerçekleştirilen incelemeler göstermiştir ki en az üçte biri
dünyanın en fakir ülkelerinde olmak üzere yaklaşık 350.000 tane ebeye küresel ölçekte
ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu bağlamda, ICM daha fazla sayıda ve yetkin ebenin yetişmesini ve kendi ülkelerinde
çocuk bakımı veren anne ve ailelere daha iyi hizmet etmelerini sağlayacak bir dizi eğitim
programını yaygınlaştırmak ve düzenleyici çerçevelerin hazırlanmasını sağlamak
maksadıyla çevrimiçi bir dizi enstrüman hazırlamıştır.

SİYASİ SAVUNUCULUK FAALİYETLERİ
Ebeleri ve ebeliği bir meslek olarak etkileyen bir dizi meseleyi ele alan savunuculuk
faaliyetidir. Ebeler, işlerini etkileyen bir dizi siyasi mesele ile karşı karşıya kalmaktadır,
ancak bu meseleler ebelerin çalışmalarını yürüttükleri bölge ya da ülkeye ya da ebelik
mesleğinin küresel anlamda içinde bulunduğu duruma göre değişiklik göstermektedir.
Yürütülecek savunuculuk faaliyetleri de haliyle dünyanın farklı bölgelerinde mesleğini
icra etmekte olan ebelerin farklı beklentilerine göre değişiklik gösterecektir.
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Örneğin:
• Topluluk temelli/evde doğum uygulamalarını yasallaştırmak
• Özerk ebelik uygulamalarını koruma altına almak
• Kadın sünneti uygulamalarına son vermek
Aşağıda genç bir Ebelik Lideri Massoma Jafari’nin 2018 yılında Afganistan’da bir ebelik
okuluna düzenlenen saldırı ile ilgili sözleri yer almaktadır:
“Birkaç hafta önce Celalabad’da bir ebelik okuluna isyancılardan oluşan bir grup saldırı
düzenledi – 70’den fazla ebe ve hemşire okul personelinin de yardımıyla kaçmayı
başarabildi, ancak maalesef 3 erkek destek görevlimiz bu saldırıda hayatını kaybetti.
Ebelik okulumuz hala kapalı ve ne zaman açılacağını bilmiyoruz. Topluluk ebelik eğitim
programları yatılı konaklama imkânı da sundukları için gerçekten benzersiz nitelikte,
ailelerin kızlarını, eşlerini, kız kardeşlerini okulumuza yollayarak ebelik eğitimi almalarını
ve eğitim tamamlandıktan sonra kendi topluluklarına dönerek hizmet etmelerini teşvik
ediyoruz. Güvenlik koşulları her geçen gün kötüleşirken, böylesine uzak bölgelerde belli
bir eğitim düzeyine sahip yeni adaylar bulmak gittikçe zorlaşıyor.”
Afganistan’da gerçekleşen bu olayın ardından ülkedeki ve dünya çapındaki ebeler birlik
içinde hareket ederek sosyal medya üzerinden birlik ve beraberlik mesajları paylaştılar,
olayın basına yansımasını ve okullarının bu elim saldırının ardından tekrar ayağa
kalkmasını sağladılar. Söz konusu saldırıya verilen tepki/yanıt eyleme dökülmüş siyasi
savunuculuk faaliyetinin güzel bir örneğidir.
Tutku ile bağlı olduğunuz ya da sıklıkla şahit olduğunuz meselelerin grup ebelik
savunuculuk faaliyetlerine mi, profesyonel ebelik savunuculuk faaliyetlerine mi yoksa
siyasi ebelik savunuculuk faaliyetlerine mi dahil olduğunu tespit etmek vermek istediğiniz
mesajı ve savunuculuk faaliyetlerinizi daha isabetli bir çerçeveye oturtmanızı sağlar.
Siyasi meseleler söz konusu olduğunda lobi faaliyetleri en etkili faaliyet türü olabilir, öte
yandan kişisel meseleler söz konusu olduğunda etrafınızdaki bireylerin ya da spesifik
toplulukların yaklaşımını değiştirmek daha isabetli olabilir.

Fotoğraf: Ian Macharia, Unsplash
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HEDEFLERİN BELİRLENMESİ
Kutucuk: iyi bir stratejinin temelleri:
Savunuculuk Faaliyetlerinizin aşağıdaki sorulara yanıt vermesi gerekmektedir:
Mesele& Konu: Hangi sorunu tanımladınız? Bu soru kimi etkilemektedir?
Çözüm(ler): Bu problemin tamamıyle ya da kısmen çözülmesine yardımcı olabilecek
unsurlar nelerdir?
Hedeflenen sonuç: Savunuculuk faaliyetlerinin sonucunda ne elde etmeyi
planlıyorsunuz?
Hedef kitle: Bu mesele ya da durumun önemli olduğu hususunda kimi etkilemeyi
hedefliyorsunuz?
Harekete geçirme: Hedef kitlenizi nasıl harekete geçireceksiniz?
İletişim Yöntemi:Argümanınızı en iyi nasıl sunabilirsiniz?
Kaynaklar: Elinizdeki kaynaklar nelerdir? Neye ihtiyacınız var?
Lojistik destek: Kim hangi eylemi ne zaman gerçekleştirecek?
Etki Değerlendirmesi: Başarılı olduğunuzu nasıl
anlarsınız?

Genel hedefleriniz nelerdir? Kısa dönem hedefleriniz nelerdir?
Vurgulamak ve değiştirmek istediğiniz hususları belirledikten sonra bu güçlüklerle başa
çıkabilmek adına bir dizi çözüm üretmek yerinde olacaktır. Ancak bu şekilde saygısızlık
ve adaletsizliğe salt karşı çıkmakla kalmaz aynı zamanda olumlu bir şeyleri savunmuş
da olursunuz.
Çözüm üretmek ve neleri başarmak istediğinizi önceden belirlemek sizin savunuculuk
faaliyetlerinizi şekillendirmenizi ve yapılandırmanızı sağlayacaktır.
Ebelikle ilgili bulunacak çözümler arasında:
Daha iyi çalışma koşulları
Ebeleri ve ebeliği destekleen politikalar
Temsil ve birlik içinde hareket etmek için Ebelikle ilgili meslek kuruluşlarına üyelik
Topluluk içerisinde çalışmalarını sürdüren ebeler
Kadın odaklı bakım
Net ve anlaşılır uygulamalar
Hedeflerinizi, neyi başarmak istediğinizi ve vermekte olduğunuz mesajı tam anlamıyla
anlamanız hedef kitleniz ile etkileşime geçerken en iyi hangi mesajın işe yarayacağına
karar vermenizi sağlar. Böylece savunuculuk faaliyeti ile koymuş olduğunuz hedef
arasında doğrudan bir bağlantı kurmuş olursunuz.
Şayet koyduğunuz hedef ya da öne sürdüğünüz çözümünüz Fkapsamında Yürüteceğiniz
faaliyetler arasında farkındalık yaratmak da mevcutsa savunuculuk faaliyetlerinizi ‘bilgi
vermek’ üzerine yapılandırabilirsiniz. Her bir hedefe uygun bir dizi faaliyet aşağıda
sunulmaktadır:
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Kamuoyundan gazeteci ve medya mensuplarına dek her bir hedefin ayrı bir hedef kitlesi
olduğunu unutmayın.
Kamuoyunu ebeler hakkında bilgilendirin:
• Toplantı, yürüyüş, toplu gösterim, koşu maratonu ya da görünürlüğü yüksek bir eylem
düzenleyin.
• Sosyal medyada bir kampanya düzenleyin, takipçilerinizi ebelik ve ebelerin verdikleri
bakımla ilgili kendi deneyimlerini paylaşmaları konusunda cesaretlendirin.
• Yerel radyo istasyonunuz ile temasa geçin, yerelde ebelerin karşı karşıya kaldıkları
güçlükler konusunda onları bilgilendirin ve hedef kitlenizle bunları paylaşın.
Ebelik hizmetlerine dair farkındalığı arttırın:
• Ücretsiz antenatal, postnatal ve diğer üreme sağlığı ve bakım hizmetleri sunun, böylece
kadınların ebelik hizmetlerinin faydaları konusunda hassasiyetlerini arttırın.
• Halkın ücretsiz serviks ya da meme kanseri taraması yaptırabileceği, aile planlaması
vb. konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti alabileceği güvenli bir alan yaratın.
• Siyasileri ve karar verici mercileri ebelik hizmetlerini yerinde görebilmeleri ve bir ebenin
gün içerisinde yaptıklarını yerinde tetkik edebilmeleri için ilgili yerlere davet edin.
• Yapmış olduğunuz çalışmaları sosyal medyada hashtag kullanarak paylaşın. Kilit
savunuculuk gün ve faaliyetlerine göre bu hashtag’ler değişebilmektedir, bununla birlikte
ICM tarafından en sık kullanılan hashtag’ler: #ebe, #ebeler, #ebelik, # HealthforAll
(Herkesiçinsağlık) ve #NormalBirth (NormalDoğum)
Ebelere yönelik destek sistemini geliştirin
Ebelerin bir araya gelerek kutlama yapabilecekleri, ebelik mesleğini layıkıyla yerine
getirmelerine yardımcı olan uygulamaları birbirleriyle paylaşabilecekleri kutlama benzeri
etkinlikler düzenleyin.
Diğer sağlık profesyonelleri ile işbirliği yapın
• Sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi alanlarda çalışan paydaşları bir araya getirerek
ebelerin ortaya koyduğu benzersiz çabanın duyurulmasını sağlayın.
• Ebeler ile bir başka savunu grubunu bir araya getirerek ebelerin yapmakta oldukları işi
desteklemelerini ve kutlamalarını sağlayın.
• Ebeler ya da üreme sağlığı hizmetlerini konu alan bir video gösterimi yapabilir,
katılımcılar arasında ebelik konusunda daha fazla bilgilendirme yapabilir, ebelik
hizmetlerinin öneminin tartışılması için bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyebilirsiniz.
Ebe sayısını arttırın
• Ortaokullara giderek orta okul öğrencileri arasında kariyer olarak ebeliği düşünmelerini
sağlayacak etkinlikler düzenleyebilir, uzun vadede yeni öğrencileri bu alana
yönlendirebilirsiniz. Üst düzey yetkililer ile toplantılar gerçekleştirerek öğrencileri bu alana
yönlendirmeye yönelik stratejileri görüşebilirsiniz.
Bir politika değişikliği yaratın
• Kamu görevlilerini panellere davet edin, yapılması gereken değişiklikler hususunda
onları bilgilendirin.
• Farklı raporlarda yer alan bulgulara değinin. Örneğin; Ebelerin Sesi, Ebelerin Karşı
Karşıya Oldukları Gerçekler, Dünyada Ebelik Konulu Rapor, Ebelik Üzerine Tespitler
Serisi ve ülkenizde ebelik hizmetlerine dair mevcut diğer yerel/bölgesel dokümanlar
• Kamu görevlilerinizi işyerinize davet edin, böylece bir yandan ebelerin sağladıkları
kazanımları anlamalarını sağlayın ve öte yandan ebelerin karşı karşıya oldukları
güçlüklerin üstesinden en kolay nasıl gelebilecekleri hususunda görüş alışverişinde
bulunun.
• Ebelerin mesleklerini icra etmelerini sağlayacak bir ortam yaratmaları için karar verici
merciler için savunuculuk faaliyetleri yürütün.
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Hedef kitlenizin kim olduğuna karar vermeniz ve hedef kitlenizi tanımanız;
savunuculuğunuz faaliyetlerinizi şekillendirmeniz ve hedeflerinize ulaşmanız açısından
büyük bir önem taşır. Savunuculuk faaliyetlerini kime yapıyorsunuz?
Hedef kitleniz, ele aldığınız konunun önemli olduğuna ikna etmek istediğiniz kişilerdir.
Bu kişiler; aşağıdaki belirtilen grupları da içerebilir, ama bu gruplarla sınırlı değildir:
• Kadınlar
• Aileler
• Topluluk liderleri
• Diğer ebeler
• Politika yapıcılar
• Akademisyenler / araştırmacılar
• Doktorlar ve hemşireler
• Medya
Öte yandan ebeler; genel olarak aşağıda belirtilen grupları güçlendirmeye ve temsil
etmeye çalışırlar:
• Kadınlar
• Yenidoğanlar
• Aileler
• Ebeler
• Ebelik öğrencileri
Savunuculuk faaliyetleri, kitlelere harekete geçmeleri için ilham verdiğinde başarılı olur.
İnsanlara veya gruplara yönelik savunuculuk faaliyetlerini yürütmek güç olabilir, çünkü
her insanın farklı öncelikleri vardır ve aynı mesajlar, bazı insanlara ilham verirken
bazılarına vermeyecektir. Hedef kitlemizi motive etmek için durumu onların bakış
açısından görmeye çalışmalıyız ve hedef kitlemizi nelerin motive edebileceğini
kendimize sormalıyız.

MESAJI İLETME

İLETİŞİM ARAÇ VE KANALLARI
Hükümetler /
Kurumlar /
Uzmanlar

Yazılı

Sözlü

Uzman
olmayan,
fakat bilgi
sahibi kişiler

• Politika
çalışmaları
• Araştırmalar
• Makaleler
• Politika raporları
• Politika odaklı
dergi
makaleleri

Uluslararası, ulusal ve yerel yönetimler
Sivil toplum kuruluşları ve yardım kuruluşları
Topluluk liderleri ve dini liderler
Anneler ve genel halkın diğer ilgili üyeleri
Sağlık çalışanları ve dernekleri
Diğer ebeler

Dijital

• Bilgi notları ve veri
tabloları
• Bültenler
• Politika raporları

• Savunuculuk
faaliyetlerine
özel
internet
siteleri

Kalite: Kampanyaya katılan herkesin kampanyaya katabilecekleri bir şey olacak. Her
bireyin güçlü yanlarına, mevcut kaynaklara ve ağlara hitap edin!
Eşitlik: Çeşitli seslerin duyulmasını ve temsil edilmesini sağlayın. Gruplarınızın
mesajlarına
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Genel halk

• Gazete haberleri
• Gazetelere mektuplar
• Reklamlar, afişler,
posterler, tişörtler,
çıkartmalar

• Radyo ve TV programları
• Halka açık
toplantılar ve açık
oturumlar
• Halka yapılan konuşmalar

• Belgesel videolar
• Savunuculuk temelli
reklamlar

Mesajları paylaşmak için doğru kişiyi seçmek de mesajınızı iletmek istediğiniz hedef
kitleyi belirlemek kadar önemlidir.
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• Politikalara ilişkin bilgi
notları

• Konferans
sunumları
• Birebir
toplantılar veya
lobi faaliyetleri
sırasında resmi
olmayan
sunumlar
• Çalışma
toplantılarında
ya da açık
oturumlarda
sunumlar

Videolar

Hedef kitlenizi ve amaçlarınızı net bir şekilde anlamanız, savunuculuk mesajınızı
oluşturmanızda kilit bir rol oynayarak aşağıda belirtilen çeşitli hedef kitlelere etkili bir
şekilde iletişim kurmanızı sağlar.
-

Liderlik: Ortak bir bakış açısı bulunması ZORUNLUDUR. Tüm paydaşlar ve işbirliği
ortakları; savunuculuk faaliyetlerinde benzer bir bakış açısı sunmalı ve bunun
faaliyetlerin amacını desteklediğinden emin olmalıdır.

İLETİŞİM TÜRLERİ
İLETİŞİM

HEDEF KİTLEYİ TANIMA

kolektif
bir şekilde karar verilmesi gerekir. Bunun için hedef mesajlar konusunda uzlaşma
• .
sağlanması gerekebilir. Böylece hedef kitlenizin çok sayıda mesajı değil, tek bir mesajı
alması sağlanabilir. Zira aynı anda birden fazla mesaj alınması, kafa karıştırıcı
olabilmektedir.

• E-posta
kampanyaları
• Özel savunuculuk
faaliyetlerine yönelik
web siteleri veya
sayfalar
• Sosyal Ağ platformları
• SMS mesajları /
Mesajlaşma
uygulamaları

Medya Raporu Şablonu

7. Medya ile işbirliği

Medya raporu-hemen yayımlanabilir.
Tarih
Dünya Ebeler Günü, 5 Mayıs

Hem halkı bilgilendirmek hem de halkın farkındalığını artırmak için medyayla işbirliği
yapmanız, mesajlarınızın daha çok kişiye ulaşmasını sağlar ve görünürlüğünüzü büyük
ölçüde arttırır.
Medya önemli olsa da, gazetecilerin faaliyetleriniz hakkında yazmasını sağlamak her
zaman kolay değildir, çünkü görünürlük için çok fazla rekabet vardır. Gazeteciler; okurları
ya da izleyicileri için ilginç olabileceğini düşündükleri takdirde çalışmanız hakkında haber
yapmaya karar verirler ve bu kararı verirken faaliyetinizin kendi yerel bağlamları için
önemli olup olmadığını da göz önünde bulundururlar.

GAZETECİ BRİFİNGİ
Gazetecileri, gazeteci brifingine davet edebilirsiniz (bu brifing, ebelik servisine yapılan bir
turu da içerebilir) ya da anneleri hamilelikleri ve doğumları sırasında bir ebeden yardım
alan gazetecilerle iletişim kurabilirsiniz

Neler yapıyorsunuz?
Etkinlik, ne zaman gerçekleştiriliyor (Tarih ve saat)?
Haberle ilgili bir kişinin söylediklerinden kısa bir alıntı
İletişim bilgileri (ad ve telefon numarası)
Editörlere not: Dünya Ebeler Günü, her yıl 5 Mayıs'ta kutlanır ve annelerin, çocukların ve ailelerin
sağlığında ebelerin oynadığı rolü vurgular. Her yıl hamilelik ya da doğum sırasında yaşanan ve
önlenebilir komplikasyonlar nedeniyle 340.000'i aşkın anne ve 3 milyondan fazla çocuk hayatını
yitiriyor. Dünya çapında yeterli sayıda, nitelikte ve yeterli kaynaklara sahip ebeler olsaydı, bu
ölümlerin çoğu önlenebilirdi. Ebeler, doğumla ilgili hizmetlerin %87'sini sağlama becerisine
sahipler. Bu da onları annelere yönelik sağlık hizmetlerinde kadınları destekleyen ideal sağlık
görevlileri kılıyor.
Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler'in çok sayıda kuruluşu ve diğer uluslararası kurumlar,
ebelerin, küresel olarak anne ve yenidoğan ölümlerini ve engelleri azaltma konusunda kilit bir rol
oynadığını tespit etmiştir. Ebelere yapılan yatırım, on altı kat getiri sağlamaktadır. Sağlık alanında
alınan sonuçların iyileştirilmesi sayesinde, katlanarak artan bir etki yaratabilmektedir. Ebeler
hayat kurtarır.

HABERLERİN TAKİP EDİLMESİ
Basın bülteninizi kaleme almanıza yardımcı olabilecek en faydalı dört öneriyi bir listede topladık:

Medyadan faydalanmanın basit bir yolu da güncel yerel ve ulusal haberleri takip ederek
ilgileriniz ve amacınızla ilgili güncel haberleri tespit etmektir.

BASIN AÇIKLAMALARI
Etkinlikten iki hafta önce, yerel gazetecilere bir medya raporu gönderin. Etkinlikten bir hafta
önce, gazetecileri arayarak durumu takip edin. ICM, genelde etkinlikten beş gün önce bir basın
açıklaması paylaşır. Olumlu bir karar almalarına yardım etmek ve onları ikna etmek için
gazetecilere bilgi sağlayın:
• Ne tür bir etkinliği veya faaliyet düzenliyorsunuz?
• Bu etkinliği, okuyucular veya izleyiciler için ilginç kılan nedir?
• Bu etkinlik neden önemlidir ya da özgündür?
• Etkinliğe kimler katılıyor ya da davetli?
• Etkinlik, ne zaman ve nerede gerçekleştirilecek?
Bunun yanı sıra aşağıdaki bilgileri de ekleyiniz:
• Etkinliğin/günün anlamına ve önemine işaret eden ve insani bir bakış açısını
vurgulayan kısa bir alıntı. Bu alıntı, yerel bir ebenin ya da annenin söylediklerinden
alınmış bir kısım olabilir. Amacınızı destekleyen bir beyanda bulunması için bir ünlü ya
da önemli bir topluluk lideri bulabilirseniz, bu, daha da iyi olur.
• Kutladığınızın savunuculuk günü ve kuruluşunuz hakkında kısa bir açıklama
• Daha fazla bilgi almak istedikleri takdirde iletişim kurabilecekleri irtibat sorumlusunun
iletişim bilgileri
ICM, Dünya Ebeler Günü etkinliği için aşağıda medya raporu örneği oluşturmuştur. Yerel
gazetecileri ikna etmek ve savunuculuk faaliyetlerinize ilgi uyandırmak için medya
raporunuzu yerel gazetecilere gönderin.

1. MEDYADAKİ HEDEFİNİZİ BELİRLEYİN: Hedef kitlenize göre bir gazeteyi mi, bloğu mu, yerel
radyoyu mu yoksa televizyon kanalını mı hedeflediğinizi belirleyin. Her birinde ne tür haberler
çıktığını ve haberinizin bunlarla hangi açılardan ilgili olduğunu tespit edin. Bir e-posta yazarken,
gazetecilerle konuşurken ya da onlara bir basın açıklaması gönderirken, her zaman çalışmanızı
haberleriyle ilişkilendirin ve faaliyetinizin onlar ve çalıştıkları medya kanalları için neden önemli
olduğunu ortaya koyun.

2. KISA VE ÖZ YAZIN: Basın açıklamalarınız kısa ve öz olmalıdır-bir sayfayı geçmemelidir ve gereksiz
hiçbir bilgiye yer vermemelidir. En önemli bilgiyi başlığa ve metnin başına ekleyiniz. Gazeteciler; kim,
ne, neden, ne zaman ve nasıl sorularının yanıtlarını bilmek isterler. Dolayısıyla basın açıklamanızın ilk
paragrafında bu sorulara yanıt verin. Daha önemsiz detayları sona bırakın.

3. BASIN AÇIKLAMASINI DOĞRUDAN E-POSTA METNİNE EKLEYİN: Bir e-posta
gönderiyorsanız, basın açıklamasını ekte göndermekten ziyade, e-postanın gövdesine ekleyin.
E-postanın konu bölümüne bilgi verici ve ilgi çekici bir başlık ekleyin, fakat abartıdan uzak durun.
Zira abartmak, gazeteci nezdindeki itibarınızı yitirmenize neden olabilir. E-posta eklerini açmak
için fazladan bir tıklama daha yapmak gerekir ve gazetecilerin hayatını mümkün olduğunca
kolaylaştırmayı hedeflemelisiniz.

4. TAKİP EDİN: Haber masasını ya da e-posta gönderdiğiniz gazeteciyi telefonla arayın. Onlara
haberinizi açıklamaya başlamadan önce, konuşmak için uygun olup olmadıklarını sormayı
unutmayın. Tüm gazetecilerin yetiştirmeye çalıştığı işler olur, dolayısıyla onları öğleden sonra geç
bir saatte arayın. Konuşmak için uygun olduklarını söylediklerinde, kendiniz ve haberiniz hakkında
hızlıca bilgi verin. Kısa ve öz konuşun ve onlara haberinizin kendileri ve hedef kitleleri açısından
neden önemli olduğunu açıklayın.
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2019 Dünya Ebeler Günü’nde verilen mesajların bir örneği aşağıda sunulmaktadır:

8. Hükümetle İşbirliği

Temel Mesaj: EBELER, KADIN HAKLARI SAVUNUCULARIDIR.
Destekleyici Mesajlar:

Lobicilik; kısaca, başta politika yapıcıları ya da kanun yapıcılar gelmek üzere
politikacıların faaliyetlerini, politikalarını ya da kararlarını etkileme girişimidir. Hükümetle
işbirliği, bütün savunuculuk faaliyetleri için gerekli olmayabilir ve politika yapıcıları
hedeflemeden savunuculuk faaliyetleri yürütmek de mümkündür. ICM; uluslararası ve
ulusal düzeyde anne, yenidoğan ve üreme sağlığı alanında politika değişiklikleri
yapılması için savunuculuk ve lobi faaliyetleri yürüterek savunuculuk faaliyetlerini en üst
seviyeye taşımak isteyen paydaşları teşvik eder ve destekler.

Ebeler, her gün kadınların haklarını korur ve savunur.
Ebelerin güvenli ve destekleyici çalışma ortamlarına ihtiyacı vardır.
Kadınlar, kız çocukları ve ebeler; zarardan, şiddetten, istismardan ve ayrımcılıktan
uzak bir şekilde yaşama hakkına sahiptir.
Kadınlar ve kız çocukları, dünyanın herhangi bir yerinde cinsel sağlık ve üreme
sağlığı hizmetlerine erişim hakkına da sahiptir.
Kadınlar, kendi bedenleri konusunda seçme özgürlüğüne ve gücüne sahiptir.

9. Mesajlar

Her kadının, herhangi bir türde ayrımcılığa maruz kalmama hakkı vardır.
Her kadının sağlıkla ilgili güncel bilgiler alma hakkı vardır.

Amaçlarınız ve savunuculuk faaliyetlerinizin hedef kitlesi doğrultusunda, paylaşmaya
karar verdiğiniz mesajlar, göz önünde bulundurulması gereken en önemli hususlardan
biridir. İster halkı bilgilendirmeyi ister tartışma yaratmayı isterseniz de bir uygulamayı
teşvik etmeyi amaçlayın, temel mesajlar; hedef kitlenizin hatırlamasını ve ilgi
göstermesini istediğiniz mesajlardır.
Temel mesajlar, kısa ve net olmalıdır. Hedef kitleniz bu mesajları kolaylıkla anlayabilmeli
ve hatırlayabilmelidir.

Kadınlar, doğum sırasında bakımları konusunda seçim yapma hakkına sahiptir.
Ebeler, tüm uygulama alanlarında bakım sağlama hakkına sahiptir.
Kadınlar, eğitimli ve yetkin ebelere erişme hakkına sahiptir.
Her kadın nerede doğum yapacağını seçme hakkına sahiptir.
Lütfen dikkat: Yerel açıdan anlamlı bilgilerin ve rakamların eklenmesi, mesajlarınızın
gücünü arttıracaktır.

Temel mesaj; tek başına olabilir ya da ana hususu güçlendirmek için daha fazla kanıt
sağlayan yan mesajlarla desteklenerek güçlendirilebilir.
Temel mesajlarınızın nasıl sunulacağı etkinliğinize göre belirlenir, örneğin: Bir sosyal
medya kampanyası kapsamında, mesajınız, diğer insanlar tarafından kopyalanabilecek
ve paylaşılabilecek bir slogan ya da hashtag olabilir ya da sosyal bir etkinlikte,
katılımcılara gösterilen kısa ve açıklayıcı bir video olabilir.
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Fotoğraf: Kelly Sikkema, Unsplash

Mesajınızın gücünü arttırmak ve tutarlılık sağlamak için, temel mesajlarınız; faaliyetinizle
ilgili tüm materyallerde (basın açıklamaları, beyanlar, konuşmalar, bilgi tabloları ve diğer
dokümanlar ve afişler, tişörtler ve şapkalar gibi görünürlük materyalleri vb.)
kullanılmalıdır.

Twitter
10.Sosyal Medyadan Yararlanma

Bu sosyal medya aracı, farklı bir kitleye hitap etmektedir - Facebook ve Instagram'dan
farklı olarak güncel konuları tartışan gazetecilerin ve politika yapıcıların tercih ettiği bir
platformdur.

Çeşitli sosyal medya kanalları; etkili bir şekilde kullanıldığında, daha çok kişiye
ulaşmanıza, savunuculuk faaliyetleriniz hakkında bilgileri ve mesajlarınızı yaymanıza
yardımcı olabilir. Facebook, Instagram ve Twitter; kitlenizle etkileşimde bulunmak ve
etkinliklerinizin görünürlüğünü arttırmak için çeşitli şekillerde kullanılabilir. Aşağıda bu
kanalların nasıl kullanılabileceğine ilişkin örnekler sunulmaktadır. Uygulamaya dönük
fikirler ve ebelerle ilgili ortak konuların nasıl iletileceğine ilişkin örnekler için önerilen
sosyal medya gönderilerine ilişkin bölüme de bakınız.

Halkla bağlantı kurmak ve halkın farkındalığını artırmak için ideal bir araçtır. Hashtag’ler,
insanların diyalogunuzu takip etmesini sağlamak açısından büyük bir öneme sahiptir.
Birçok insan hashtag’ler (# ile başlayan sözcükler veya ifadeler) kullanır, böylece diğer
insanlar ile çevrimiçi bir sohbete katılırlar. Gönderilerinizin ve tweetlerinizin bu konuyla
her gün ilgilenen kişiler tarafından görülmesi için #Midwives (Ebeler) hashtag’ini
kullanmanız gerekir.

• Görsel materyaller, ilgi çeker ve daha fazla katılım sağlar. ICM, basılabilecek ve sosyal
medyada paylaşılabilecek grafikleri ve posterleri düzenli olarak paylaşmaktadır. Bu
görsel materyallerden herhangi birini talep etmek için lütfen talebinizi
communications@internationalmidwives.org adresine gönderiniz. Alternatif olarak,
ICM’in bültenine kaydolduğunuz takdirde, bir sonraki ayda düzenlenecek savunuculuk
günleri hakkında her ay yayımlanan grafikleri alabilirsiniz.
• Sosyal medyada hangi gönderilerin paylaşılabileceği konusunda fikir edinmek için
temel mesajlarla ilgili bölüme ve bu araç setinde önerilen sosyal medya gönderilerine
bakınız.

TWITTER'I ŞUNLAR İÇİN KULLANIN:
• #Midwives hashtag’ini kullanarak temel mesajlarınızı gönderin.
• Görsel materyalleri paylaşın.
• Profil fotoğrafınızı ve başlık fotoğrafınızı ebelik temalı fotoğraflarla değiştirin.
• Bir etkinliği duyurun.
• Etkinliğiniz/ faaliyetiniz / amacınızla ilgili güncellemeleri ve fotoğrafları paylaşın.
• Ebelikle ilgili makalelerin ve haberlerin bağlantılarını paylaşın.
• Diğer insanların #Ebeler hakkında neler söylediklerini görün, retweetleyin, yorum yapın ve
beğenin.
• ICM'in @world_midwives hesabından gönderdiği tweetleri, retweetleyin.

Facebook

Instagram

Bu sosyal medyada platformu; ebelikle ilgili temel konular hakkında paydaşlarınıza daha
kişisel bir şekilde bilgi vermek istediğinizde idealdir. İnteraktif bir platform olduğu için
bilgileri paylaşabilir ve tartışma başlatabilirsiniz, diğer taraftan sizi ve amacınızı nasıl
destekleyebilecekleri hakkında rehberlik de sağlayabilirsiniz. Sayfanızda gönderinizi
paylaşarak "arkadaşlarınız"la -gönderilerinizi görüntülemeyi seçmiş olan kişilerle-iletişim
kurabilirsiniz.
İnsanlar genelde Facebook'u sadece hâlihazırda tanıdıkları insanlarla iletişim
kurmak için kullanır. FACEBOOK'U ŞUNLAR İÇİN KULLANIN:
• Profil fotoğrafınızı ve kapak fotoğrafınızı ebelik temalı fotoğraflarla değiştirin.
• Amacınız hakkında bir sayfa oluşturun.
• Temel mesajlarınızı gönderilerinizde paylaşın.
• Görsel materyalleri paylaşın.
• Bir etkinlik oluşturun.
• Arkadaşlarınızı / hayranlarınızı bu etkinliğe katılmaya davet edin.
• Etkinliğinizin fotoğraflarını yükleyin.
• Soru sorarak takipçilerinizle etkileşime geçin.

Instagram, görsel materyallere odaklanan bir platformdur. Bu platformda profesyonel
bilgilerden ziyade, kişisel ve ilham verici içerik paylaşır. Eğitimle ilgili ya da ilham veren
kısa videoları ve yüksek kaliteli fotoğrafları Instagram'da paylaşabilirsiniz. Hedef
grubunuz için anlamlı olan çeşitli hashtag’leri gönderilerinize eklemeyi unutmayın.
İnsanlar, içerik aramak için popüler hashtag’leri kullanır. Dolayısıyla hashtag’leri burada
kullanarak daha çok insanın gönderilerinizi bulmasını sağlayabilirsiniz. İçeriğinizin daha
geniş bir kitleye ulaşabilmesi için hem konuyla ilgili özel sözcükleri hem de daha genel
etiketleri kullanın.
'Takipçiler' -gönderilerinizi görüntülemeyi seçmiş insanlar-genelde ya tanıdığınız insanlar
ya da sizinle aynı konuya ilgi duyan insanlar olacaktır.
INSTAGRAM'I ŞUNLAR İÇİN KULLANIN:
• İlgi çekici fotoğraflarla etkinlikleri önceden tanıtın.
• Etkinliğiniz ya da faaliyetiniz sırasında çekilen kaliteli fotoğrafları ve videoları paylaşın.
• Takipçilerinizden gönderinizle ilgili görüşlerini paylaşmalarını isteyin, örneğin ebelikle
ilgili sorular sorabilirsiniz.
• Temel mesajlarınızı paylaşırken #Midwives (Ebeler), #GenderEquality (Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği) gibi etiketler kullanın.
• Ebelikle ilgili mesajları ve görsel materyalleri paylaşın.
• Profil fotoğrafınızı ebelik temalı bir fotoğrafla değiştirin.
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11. İzleme ve değerlendirme

Blog yazıları
Blog yazıları, çevrimiçi olarak kaleme alabileceğiniz ve yayımlayabileceğiniz kısa yazılar
veya gönderilerdir. Özellikle de kişisel bir hikâyenin anlatılmasında etkilidir, çünkü bir
haberden ziyade hikâyeyle benzerlik gösterir. Blog yazısını kendi bakış açınızı kullanarak
kaleme alabilir ya da "ben" veya "biz" gibi ifadeler kullanabilirsiniz ya da Ebeler
Derneğinize odaklanarak daha genel bir bakış açısı kullanabilirsiniz. Paylaşmak
istediğiniz bir blog yazıları varsa, bu yazıları her zaman ICM'e gönderebilir ve
platformlarımız üzerinden paylaşabilirsiniz. Aşağıda adresi kullanarak bize kısa
yazılarınızı (en fazla 500 sözcük) kaliteli fotoğraflarla birlikte gönderebilirsiniz:
communications@internationalmidwives.org.

Savunuculuğu, temel mesajlarınızı ve savunuculuk faaliyeti seçiminizi anlasanız da
başarınızı düzenli olarak ölçmeniz gerekir. Bu ölçümler; amaçlarınızı ve hedeflerinizi,
savunuculuk yaptığınız kişilere daha iyi hizmet edecek şekilde gözden geçirmenize ve
mesajlarınızı kitlenize en iyi şekilde iletmenize yardımcı olabilir.
Savunuculuk faaliyetleri ile elde edilen sonuçların kaydını tutmak, fon sağlayıcıları
cezbetmek ve amacınıza fazla destek toplamak için faydalı verileri de sağlayacaktır.
Savunuculuk faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek için etkili bir yol sunan, ölçüm
araçlarının bir listesi aşağıda sunulmaktadır:
Savunuculuk faaliyetlerinizi adım adım planlayın: Başarılı olmak için, tüm paydaşların
bireysel sorumluluklarını, belirli adımların atılacağı zaman çizelgelerini ve başarı
ölçütlerini net bir şekilde anlaması gerekir.
Başarı ölçütlerini belirleyin: Herkes başarı ölçütlerinin neler olduğunu (temel performans
göstergeleri olarak da bilinir) bilirse, adımlarının onları hedeflerine yaklaştırıp
yaklaştırmadığını da bilecektir.
Sonuçları paylaşın: İlerlemeyi
Paydaşlarınızla bilgi paylaşın.

kaydedin.

Mevcut

olduğunda

verileri

ölçün.

İlerlemenizi takip edin: Herhangi bir aşamada, savunuculuk faaliyetleri hakkında bilgiye
erişebilir ve ilerlemenizi analiz edebilirsiniz.

Fotoğraf: Yee Vonn Tanon,
Unsplash

Raporlama: Parasını, zamanını ya da diğer kaynaklarını amacınıza ayıran insanların
düzenli olarak güncel bilgiler alması büyük bir önem taşır, böylece destekçilerinizin ilgileri
ve katılımları devam edebilir.

26

27

ICM'in internet sitesi vasıtasıyla faydalı kaynaklara erişebilirsiniz: www.internationalmidwives.org.
İnternet sitesinde bir dizi raporun yanı sıra ICM'in ebelikle ilgili temel konularda tutumuna ilişkin
açıklamaları da ekledik. Savunuculuk faaliyetlerinize yön vermek için aşağıdaki kaynakları da
kullanabilirsiniz:
Dünyada Ebeliğin Durumu Raporu 2014(SoWMY),

DERNEKLER VE KURULUŞLAR
Ulusal derneğinizle ilgili bilgilere ICM'in internet sitesi aracılığıyla erişebilirsiniz:
www.internationalmidwives.org.
Bir savunuculuk faaliyeti planlıyorsanız, ilave destek almak için derneğinizin ve bölge kurulu
üyelerinizin katılımını sağlayabilirsiniz.

Ebeliğe ilişkin Lancet Serisi

BÖLGE KURULU ÜYELERİ

Dünya Bankası: Sağlık Verileri
Ülkenizdeki Sağlık Bakanlığı'ndan daha fazla veri alınabilir.

Mevcut bölge kurulu üyeleri ve iletişim bilgileri hakkında ayrıntılara ICM'in internet sitesi
vasıtasıyla erişebilirsiniz. Kurul üyeleri, size ve bölgenize hizmet etmek için oradalar;
dolayısıyla ihtiyaç duyduğunuzda onlardan yardım istemekten çekinmeyin.

Savunuculuk faaliyetleri için hibelerin araştırılabileceği yerler:

ICM EKİBİ

https://formidwifery.org/apply-forgrants/
http://www.midwife.org/Scholarships-Fellowships-Awards-Grants

Ebelerin ve derneklerin savunuculuk faaliyetleri hakkında bilgi almak ICM’i her zaman
memnun eder. Her zaman, elimizden gelen her türlü yardımı sağlamaya devam edeceğiz.
Lütfen bizimle iletişime geçin: communciations@internationalmidwives.org

Sosyal medya mesajlarını oluşturmanıza yardım etmek için Ebeler için Savunuculuk Araç Kiti:
https://www.internationalmidwives.org/assets/files/advocacy-files/2019/07/icm-advocacytoolkit---july-2019.pdf
Ebelerin sesleri, Ebelerin gerçeklikleri
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250376/978924151
0547eng.
Dünya Sağlık Örgütü Ebelik Eğitim Modülleri
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241546662/en/

Kapak fotoğrafı: Juliana Wiklund
Arka kapak fotoğrafı: Bonnie Kittle, Unsplash
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Uluslararası Ebeler Konfederasyonu
Koninginnegracht 60, 2514AE
Hollanda
Telefon: +31 (0) 70 3060520

