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B
undan 156 yıl önce 8 Mart 1857 yılında New 
York’ta tekstil işçisi kadınların “eşit işe eşit 
ücret” insanca çalışma koşulları talepleriyle 
başlayan direnişi bugünde geçerliliğini koru-

yor. Kadınlar hala güvencesiz esnek ve kayıt dışı çalış-
maktadır. Şiddet, taciz ve tecavüz devam etmekte. Her 
geçen gün  vahşet boyutu değişen yöntemlerle kadınlar 
katledilmekte.

1857 yılında New York’ta tekstil işçisi yüzlerce kadın, 
düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık 
dışı çalışma koşullarını protesto etmek için greve gitti. 
Greve müdahale edilmesi sonucu 129 kadın işçi yanarak 
öldü. 1910 yılında II. Enternasyonal Kadın Konferansın-
da, 17 Mart 1970 yılında ise Birleşmiş Milletler tarafın-
dan 8 Mart ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak ilan edilmiştir. 

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülke-
lerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü’nün, 
1960’lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nde 
de anılmaya başlanmasıyla daha güçlü bir şekilde gün-
deme geldi. Dünya kadın hareketinin de etkisiyle, Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 
Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü” olarak anılmasını kabul 
etti. Ancak Birleşmiş Milletler’in web sitesinde günün 
tarihine ilişkin bölümde, kutlamanın New York’ta ölen 
işçilerin anısına yapıldığı yazılmamıştır.

8 Mart günü, ne sevgililer günü gibi kadının sevimli, 
uysal yanına, ne de  anneler günü gibi kadının şefkatli, 
korumacı, kollayıcı ve bakıcı tarafına vurgu yapan ve he-
diyelerle avutulduğu bir gündür. 8 Mart  DİRENİŞTİR, 
kadının direnişini anlattığı için politik bir gündür.

Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yı-
lında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya baş-
landı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nden sonra dört yıl 
süreyle kutlamalar yasaklandı.

8 MART'ın TARİHİ  DİRENİŞTİR!
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Ceylanpınar, Bursa da yaşanan işçi kadınların katli-
amı  şimdi de  iş yerlerinde “iş kazası” adı verilen 
cinayetlerle sürüyor.

Novamed direnişindeki kadınların bayrağını, Tekel İşçi-
si Kadınlar, THY direnen kadınlar ,Billur Tuz işçisi ka-
dınlar, ZEGNA ve İSMACO Tekstil firmalarında çalışan 
kadınlar, Yurtiçi Kargo’da direnen kadınlar ve Trabzon 
Farabi Hastanesi’nde işten atılan kadın işçiler taşıyor, 
kadınların emek mücadelesi  durmadan devam ediyor.

İşgücünün Kadınlaşması, Kadının 
Yoksullaşması

Sermayenin yayılma coğrafyaları ge-
nişledikçe, kadınlar küresel ölçekte  
ücretli işçilere dönüşüyor. Güvence-
siz, küçük atölyelerde,havasız bara-
kalarda  düşük ücretlerle çalıştırılıyor-
lar. Ekonomik daralma dönemlerinde 
ilk işten çıkarılanlar kadınlardır.

Sermaye, karını yükseltmek için cin-
siyetçi stratejilere ihtiyaç duyarken 
bugün de esnek emek arayışındadır.
Yoksullaşmayla  çalışmak zorunda 
kalan vasıfsız kadın emeği, sermaye-
nin  ihtiyaç duyduğu düşük ücretli, 

vasıfsız,düzensiz ve güvencesiz çalışmaya denk düş-
mektedir.

Hem evde hem işte,hem ücretli hem ücretsiz,hem gö-
rünen hem görünmeyen kadın emeği  kapitalizmin dö-
nemsel ihtiyaçlarına göre uyarlanmaktadır.

Eğitim ve sağlığın özelleştirilmesiyle  kadının ev içi yükü 
artıyor,tarım politikaları, artan göç,savaş yoksullaşmayı 
getirirken kadınların eğitim ve vasıflı  işgücüne katılıma 
olanaklarını da giderek azaltıyor. Gelir dağılımındaki 
adaletsiz artıkça yoksulluk kadınlaşarak devam ediyor.

KADINLAR  DİRENİŞTE!...
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K
adına yönelik şiddeti önlemede birinci derecede 
sorumlu olan hükümet, politikalarıyla, söylemle-
riyle günde 5 kadının öldürülmesini görmezden 
gelip “ bunlar münferit olaylar” diyebiliyor.

Şiddeti önleme yasasından sonra da  kadına yönelik 
şiddet ve kadın cinayetleri artarak devam etmiştir. Ko-
ruma talebinde bulunan kadınları korumayan devlet 
bir yandan da yargıda  verdiği cinsiyetçi kararlarıyla 
taciz, tecavüz ve cinayet davalarında “tahrik indirimi” 
devletin resmi söylemi “münferit  olaylar “ kavramıyla 
da  desteklenmesi  cinayet ve şiddetin artmasının temel 
nedenleri arasındadır.

Necla YILDIZ ve diğer kadınları korumadığı gibi, aldığı 
tehditler üzerine devletten koruma talep eden Gülşah 
öğretmenin katledilmesinde onu korumayan devlet-
te suç ortağıdır, BES Adliye İş yeri temsilcimiz Necla 
YILDIZ’ın davası kadınların verdiği mücadele sonucu 
davaya hem sendikamız hem de kadın kurumlarının 
müdahil olması ve davanın  ağırlaştırılmış müebbetle 
sonuçlanması kadınların vermiş olduğu ısrarcı mücade-
lenin sonucudur.

ERKEK ADALET DEĞİL
GERÇEK ADALET İSTİYORUZ…

ŞİDDET HERYERDE...
Şiddete, taciz ve tecavüze karşı mücadelemiz sürüyor….
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D
evletin biz emekçi kadın-
lar üzerindeki eril şiddeti ile 
muhafazakâr politikaları her ge-
çen gün yaşam alanımıza daha 

çok müdahale etmeye hizmet ediyor. 
Geçmişte sendikal örgütlenme ve de-
mokratik hak arama mücadelemizi en-
gellemek için geliştirilen soruşturma ve 
sürgün politikaları bugün gözaltı, baskı 
ve tutuklama terörüne dönüştürülmüştür.

Örgütlü kadına tahammül edemeyen AKP, iktidar oldu-
ğu 10 yıla aşkın bir süredir muhafazakar ve eril zihniyet 
ürünü olan politikalarıyla kadınları toplumsal yaşamın 
dışına çıkartmak için var gücüyle çalışıyor. Görünürde 
yasal olarak olumlu gösterilen düzenlemeler yapılsa 
da, kadından  en az  3 çocuk doğurmasını isteyen,  kadı-
nı kutsal anne, itaatkar eş olarak gören, kadına yönelik 
şiddet, tecavüz  ve katliamları yargı ile meşrulaştıran bir 
zihniyet kadınlar için ne kadar olumlu yasalar yapar? 
Ülkemizde yaşadığımız gerçekler  bu olumlu sözde ya-
saların  kimin için olduğunu net olarak göstermektedir.
Kadınlar lehine olan uluslar arası anlaşmaları imzala-
maktan çekinen yada imzalanan anlaşmaları uygula-
mayan  bir hükümetin kadınlar lehine politikalar üretip 
hayata geçirmesi de  beklenemez.

Ve KESK’li kadınların mücadelesine tahammül edeme-
yen AKP baskı ve tutuklamalarını örgütlü kadınlar üze-

rinden yoğunlaştırmıştır. Toplumsal 
cinsiyet eşitliği için mücadele eden, 
performansa dayalı, güvencesiz esnek 
çalışmaya itiraz  eden, yaklaşık 30 yıldır 
devam eden Kürt sorununun demokra-
tik ve barışçıl yollardan çözümünden 
ve halkların eşit özgür birlikteliğinden 
yana olan, parasız sağlık, parasız ana-
dilinde eğitimi savunan, kadına yönelik 

şiddet, taciz ve tecavüze isyan eden KESKLİ KADINLAR 
bugün cezaevinde 8 Martı karşılıyor.

Ve biz kadınlar tüm bu baskı, yıldırma, şiddet ve tutuk-
lama politikalarına karşı New York’lu dokuma işçisi kız 
kardeşlerimizin yaktığı meşaleyle  mücadelemize de-
vam edeceğiz.
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S
avaşın yıkıcılığı ve kirinin tüm dünyaya  hızla 
yayıldığı bugünlerde; ülkemizde barış için mü-
cadele etmenin, içerde ve dışarıda savaşa karşı 
bir tutum alarak barışa kadın rengini vermemiz 

gereken bir dönemden geçiyoruz. Çünkü barış olmadan 
demokrasi olmaz, barış olmadan eşitlik olmaz, barış 
olmadan geleceğe bırakabileceğimiz yaşanabilir bir 
dünya kalmaz. Geleceğimizi yeniden yazabilmemiz için 
barış genelde insanlık için özelde biz kadınlar için ol-
mazsa olmazımızdır.  

Şiddet ve baskı politikaları ile çözülmeye çalışan Kürt 
sorunu tüm yakıcılığıyla devam etmekte Türk ve Kürt 
gençlerin bedenleri her gün toprağa düşmektedir. Biz 
biliyoruz ki anaların gözyaşlarının rengi aynıdır. Robos-
kili analar hala karalar içinde çocuklarını devletin savaş 
uçaklarıyla katledenlerin hesap vermesini bekliyor.   
Çocukların, gençlerin öldüğü topraklarda, kimin yaşamı 
güvende olabilir?

Savaş ve militarist politikalar kadınlara; göç, tecavüz, 
şiddet, çatışma ortamlarında insanlık dışı uygulama-
lar ve ölüm getiriyor. 

Savaş demek, biz kadınlara daha az bütçe, daha az sı-
ğınma evi, daha az sağlık ve eğitim hizmeti, daha az 
ücret demek. 

Savaş demek kadının özgürlüğüne bir kez daha pranga 
vurulması demek.  

Biz kadınlar savaş politikalarında ısrar edenlere bir 
kez daha sesleniyoruz; bombalarla, tanklarla, tüfek-
lerle hiç bir sorun çözülmez.

KADININ ADI BARIŞ...
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T
üm dünyada kapitalist ekonomik sistemin te-
mel istihdam biçimi haline getirilen güvencesiz, 
esnek çalışma koşullarının en fazla kadınları 
mağdur ettiğini ve kadın emeğinin sömürüsünün 

arttığını, ülkemizde de AKP Hükümetinin çıkardığı torba 
yasa, GSS, KHK’lar ile güvencesiz çalışmanın en fazla 
da kadınları etkilendiğini biliyoruz.

Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi politikalarıyla, ça-
lışma ve sosyal hayatımız yeniden şekilleniyor. Kanun 
hükmünde kararnamelerle bir taraftan kurumlarımız 
tasfiye edilirken diğer taraftan ücret adaletsizliği ar-
tarak devam ediyor. Bununla birlikte iş güvencemiz, 
emeklilik ikramiyemiz, sosyal haklarımız gibi mücade-
lemiz sonucu kazanılmış haklarımız gasp edilmeye ça-
lışılıyor. Hükümetin  “Eşit işe  eşit ücret” aldatmasıyla  
performansa dayalı esnek çalışma uygulamaları hayata 
geçiriliyor. 

İş güvencesini ortadan kaldırmanın en iyi  araçlarından 
olan performansa dayalı  çalışma, izni, tatili belli olma-
yan bir  iş düzenine boyun eğmemiz isteniyor. Kadınla-
rın  hamilelik, doğum sonraki dönem  ve benzeri durum-
larda  çalışma yaşamına verdikleri aralar  performans 
değerlendirmelerinde  aleyhlerinde kullanılabileceğin-
den , çalışma yaşamının dışa atılması da kolaylaşacak-
tır.

BİZ KADINLAR,
GÜVENCELİ  İŞ,
GÜVENLİ GELECEK
ŞİARIYLA
MÜCADELEMİZİ
YÜKSELTMEYE
DEVAM EDECEĞİZ!

NE İŞ GÜVENCESİ NE GELECEK,
KADINLAR HİÇ BİRİNDEN VAZGEÇMEYECEK
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K
adına yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri, çalışma yaşamın-
da yer alan kadınların, evde, çocuk yaşlı bakımı ve ev işlerin-
den de birincil derece sorumlu tutulmasıyla kadının ev ve iş 
endeksli zorlu yaşamı biz-

leri sendikaların yönetimlerinde 
yer alma konusunda da zorluyor.

Sendikamızın üye sayısının nere-
deyse yarısına yakınını kadınlar 
oluşturuyor, eylemlerimizde ön 
saflarda hep kadınlar var. Ama 
sendika yönetim ve karar organ-
larına baktığımızda kadınların 
oranı oldukça düşük. Kadınların 
değil,sendikaların kadınlara göre 
programlarını düzenlenmesi, Kadın Sek-
reterliğiyle kadın politikalarının sendikal 
mücadeleyle birleştirilmesi, kadına ve ge-
nele yönelik toplumsal cinsiyet eğitim-
leriyle sendikal bilincin yükseltilmesi, 
yönetim ve karar organlarında kota uy-
gulanması  ve bunların tüzükle güven-
ceye alınması kadınların sendikalarda 
varlığını daha da büyütüp geliştirecektir.

BÜRO EMEKÇİSİ KADINLAR ÖRGÜTLENİYOR,
SENDİKAL MÜCADELE BÜYÜYOR...
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BİZ KADINLAR
Kadrolu, güvenceli iş,

Kadın istihdamı önündeki engellerin kaldırılarak , işe almada, terfi ve yükselmelerde pozitif ayrımcılık 
uygulanmasını ,

İnsanca bir yaşam için eşit işe eşit ücret; ek ödemelerin maaşlarımıza dahil edilerek emekli aylıklarımıza 
yansıtılmasını ,

Hem iş, hem de evde çifte mesai  yapan kadınların  fiili hizmetten yararlanmasını; ev kadınlarına zorunlu 
sağlık sigortası getirilmesini, ücretli doğum ve ebeveyn  izinlerinin artırılmasını, 

Şiddete uğrayan kadınların korunmasını, kadına yönelik şiddet ve cinayetlerinin engellenmesi için yargı 
sisteminin, yasaların kadınların lehine düzenlenmesini, 

Başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere her türlü ayrımcılığa son verilerek eşit, demokratik ve özgürlükçü 
bir anayasa hazırlanmasını, 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kaldırılarak  Kadın Bakanlığı’nın kurulmasını,

Kamu kurumlarında ve ortak mekanlarda kreş, gündüz bakımevlerinin oluşturulmasını, 

Nitelikli, etkin, ulaşılabilir, eşit, parasız anadilinde  kamu hizmetinin sağlanmasını,  

Savaşa değil halk için eşit adil ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe düzenlenmesini,

   İSTİYORUZ






