Ülkemizde kadýnlarýn ölümüne neden olan en yaygýn biçimlerden birisi aile içi
þiddettir. Hemþire olarak çalýþan 28 yaþýndaki Dilek Daþdanoðlu Saðlýk Emekçileri
Sendikasýnda örgütlü bir kadýndý. Boþanmak istediði eþi tarafýndan yüzüne
yastýk kapatýlarak tek kurþunla öldürüldü. Bu cinayetler sýradan cinayetler
deðil. Cinsel istismara karþý çýkmak, boþanmak, ekonomik baðýmsýzlýk, eþitlik
gibi taleplerde bulunmak kadýnýn þiddete uðramasý, öldürülmesi için yeterli
nedenler olarak görülebiliyor. Çünkü sistem kadýna yönelik þiddeti geleneklerle,
basýn yayýnla, toplumsal baskýlarla her gün yeniden üretiyor ve meþrulaþtýrýyor.
Yoksulluðun ve kadýna yönelik þiddetin kökenlerini ortadan kaldýrmak için,
kadýnlarýn yaþadýðý eþitsizliðin ve ayýrýmcýlýðýn bütün biçimlerine karþý mücadele
edelim.

BÜRO EMEKÇÝSÝ KADINLAR SENDÝKA YÖNETÝMLERÝNE
Kamu kurumlarý kadýn çalýþanlarýn yaygýn olarak istihdam edildikleri ve kadýnlarýn
tercih ettikleri alanlardýr.
Sendikamýzda 22.177 bin
üyenin, 9747i kadýn üyedir.
Oransal
olarak,
Üyelerimizin %56.04ü
erkek, % 43.95i kadýndýr.
Büro emekçisi kadýnlar,
öncesi bir yana, son yirmi
yýllýk sendikal mücadelenin
motor güçlerindendir. Her
eylem ve özellikle iþ
býrakma ve direniþlerde en
ön saflarda olmuþlardýr.
Ne var ki yönetimlerde
yeterince temsil edildikleri
söylenemez. Sendikamýzda 367 Þube ve Temsilcilik Yöneticilerinin, 70i kadýndýr.
Oransal olarak Yöneticilerimizin %80.3ü erkek; %19.07si kadýndýr. 7 Merkez
Yönetim Kurulu Üyemizden 3ü kadýndýr. Oransal olarak merkez yöneticilerimizin
%42.8i kadýn, %57.2si erkektir. Merkezi düzeyde kadýn yöneticiler bakýmýndan
temsiliyette bir denge ve adalet söz konusu olmakla birlikte, þube ve temsilcilik
yönetimlerinde kadýnlarýn görev almalarý teþvik ve desteklenmesi gereken
bir düzeydedir.
8 Martýn 100. yýlý vesilesiyle, büro emekçisi kadýnlarýn daha inisiyatifli ve daha
cesaretle sendikal görevlere sarýldýklarý ve mücadeleyi örgütledikleri bir dönem
olmasý dileðiyle..

Onlar, 4/B, 4/C sözleþmeli çalýþma,
taþeronlaþtýrma ile biz çalýþanlarý
tasfiye etmek istiyorlar.

Biz, kadrolu, iþ güvenceli
istihdam, eþit iþe eþit ücret,
insanca yaþam istiyoruz.

Onlar, tüm kamu hizmetlerini
ticarileþtirmek istiyorlar.

Biz; nitelikli, etkin, ulaþýlabilir,
eþit, parasýz kamu hizmetini
istiyoruz.

Onlar, emekçilerin kendi
içlerinde dayanýþmayý ortadan
kaldýracak rekabete dayalý
çalýþma sistemini dayatýyor.

Biz, Toplam Kalite ve Performans
Yönetiminin emekçiler arasýnda
rekabeti körükleyerek iþ barýþýný
bozduðunu ve kadýn emekçileri
çemberin dýþýna ittiðini
söylüyoruz.

Onlar ikramiyelerimize göz dikip
emekli aylýklarýnýn fazla olduðunu
söylüyorlar.

Biz, ek ödemelerin maaþlarýmýza
dahil edilerek emekli
aylýklarýmýza yansýtýlmasýný
istiyoruz.

Onlar, toplu görüþme
aldatmacasýna devam etmek
istiyorlar.

Biz, toplu sözleþme ve grev
hakkýný istiyoruz.

Onlar, kadýna yönelik þiddeti,
tacizi ve her gün yüzlerce kadýnýn
öldürülmesini seyrediyor,

Biz, Kadýna Þiddete karþý kamusal
koruma, kadýn barýnma ve
danýþma merkezlerinin
yaygýnlaþtýrýlmasýný talep
ediyoruz.

Onlar kreþleri kapatýyor

Biz tüm kamu kurumlarýnda ve
ortak mekanlarda, kreþ, gündüz
bakým evleri ve ebeveyn izni
istiyoruz.

EKMEK, GÜL, EÞÝTLÝK VE ÖZGÜRLÜK
KADINLAR HÝÇ BÝRÝNDEN VAZGEÇMEYECEK
GELECEK KOLLARIMIZDA YÜKSELECEK
BÜRO EMEKÇÝSÝ KADINLAR GÜÇLERÝMÝZÝ BÝRLEÞTÝRELÝM
BESTE ÖRGÜTLENELÝM
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YOKSULLUÐA, SAVAÞA, AYRIMCILIÐA VE
SÖMÜRÜYE KARÞI SENDÝKALARIMIZDA
BÝRLEÞEREK MÜCADELE EDELÝM

SIN

100. yýl

A

Þiddetin her türlüsü kadýnlarýn
yaþamýnýn bir parçasý olarak
d e v a m e d i y o r. D ü n y a
genelinde her 3 kadýndan biri
yaþamý boyunca þiddete maruz
kalýyor. Ülkemizde kadýnlarýn
yarýsý fiziksel þiddete maruz
kalýrken, her 10 hamile
kadýndan biri bu süreçte
þiddetle karþýlaþýyor, %35.6sý
bazen, %16.3ü sýk sýk aile içi
tecavüze uðruyor.

8 MART RESMÝ TATÝL ÝLAN EDÝLSÝN!

Y AÞ

KADINA YÖNELÝK ÞÝDDET ve TECAVÜZ
ÝNSANLIK SUÇUDUR

M

Dünya emekçi
kadýnlar gününüz kutlu olsun
kýz kardeþlerim. Tekel iþçileri, tüm
ülkede direnen emekçiler, onlarýn kýzlarý,
eþleri analarý sizin de 8 Martýnýz kutlu osun.
Sözleþmeli, sözleþmesiz, örgütlü, örgütsüz
kamu emekçileri. Eðitimciler, saðlýkçýlar,
postacýlar, tezgahtarlar, dokumacýlar, büro
emekçileri, tütün iþçileri, basýmevlerinin, adýný
bilmediði iþlerin emekçileri . Hasat
dönemlerinde þehir þehir dolaþanlar, pamuk
toplayýcýlar, nohut, fýndýk toplayýcýsý kadýnlar 8
Martýnýz kutlu olsun.
8 Martýnýz kutlu olsun, sabah çocuðunu kime
býrakacaðýný bilemeden üstünden kilitleyip tasayla
iþe gidenler, zorunlu olarak 12 saat çalýþanlar, iþten
tazminatsýz atýlanlar, yarýný belirsiz ev emekçileri,
evlerinin çaresiz emekçileri.
Zorunlu göç yüzünden dilini, yaþayýþýný bilmediði þehirlerde zor
koþullara tutsak edilenler.
8 Martýnýz kutlu olsun Bu hepinizin günü, bu bir bayram deðil ki,
bir hesap günü Kadýnlarýn hesap sorma günü...
S. Sezer

BES

YÜZÜNCÜ YILINDA YAÞASIN 8 MART

Toplam Kalite ve Performans Yönetimi emekçiler arasýnda Rekabeti
Körüklüyor, Kadýn Emekçiler Çemberin Dýþýna Ýtiliyor

Ankaranýn orta yerinde iki ayý
aþkýn bir süredir coþkuyla,
kararlýlýkla devam eden bir
direniþin içinde karþýlýyoruz 8
Martýn 100. yýlýný Tekel iþçisi
ka d ý n l a rd a n , 2 5 Ka s ý m d a
iþyerlerinde toplu sözleþme hakký
için kitlesel olarak greve çýkan
kamu emekçilerinden Selam olsun
8 Martý yaratan Newyorklu
dokuma iþçisi kadýnlara
Bursada bir yorgan fabrikasýnda kapý üzerlerine kilitlendiði için yanarak,
Ceylanpýnarda traktör römorkunda süt saðýmýna götürülürken traktörün
dereye yuvarlanmasý sonucu boðularak, Ýstanbulda yaþanan selde fabrikaya
ait yük taþýmak için kullanýlan araçta kilitli kalarak can veren iþçi kadýnlar, anne
olma haklarý engellenmeye çalýþýlan ve buna karþý mücadele edip kazanan
Novamedli kadýnlar, Desada mücadeleyi kazanan Emine Arslan, ,grevli toplu
sözleþmeli sendikal haklarý için inatla, sabýrla mücadele eden kamu emekçisi
kadýnlardan bugün direniþin simgesi olan TEKEL iþçisi kadýnlara selam...
Günlerdir kara, ayaza raðmen, devam eden TEKEL direniþinin baþýndan beri
en ön saflarýnda yerlerini aldýlar TEKEL iþçisi kadýnlar. Kadýnýn sadece eþ ve
anne olmadýðýný emek mücadelesinde ateþleyici ve sürükleyici rolü olduðunu
gösterdiler. Haklarý için mücadele ve direniþ çaðrýsýný yükselttiler.

TEKEL ÝÞÇÝSÝ KADINLAR
ÇOCUKLARIMIZIN GELECEÐÝ ÝÇÝN DÝRENÝYOR
Tekel iþçileri sadece iþleri,
ekmekleri için deðil,
çocuklarýmýzýn geleceði için
direniyorlar. Ýþ güvencesi, sosyal
güvenlik hakký için, kölelik
koþullarýnda çalýþmayý dayatan
kadrosuz, sözleþmeli personel
uygulamasýna son verilmesi için,
modern kölelik düzenine karþý
coþkuyla, kararlýlýkla direniyorlar.
Siyasi iktidarýn her türlü yalanýný,
bölme gayretlerini boþa çýkararak, sahte açýlým karþýsýnda din, dil, ýrk, kültür
ayrýmý yapmadan gerçek açýlýmý göstererek, her gün daha çok kenetlenerek,
çoðalarak direniyorlar. Tekel iþçilerinin mücadele ve direniþ ruhu, 8 Martý
yaratan mücadeleleri çaðrýþtýrýyor.

Bundan tam 100 yýl önce emekçi kadýn hareketi tarafýndan, Clara Zetkin'in
önerisiyle, 8 Mart uluslararasý Emekçi Kadýnlar Günü olarak benimsenir. Daha
iyi çalýþma koþullarý isteyen ve bu sebeple yaþamýný yitiren Newyorklu dokuma
iþçisi kadýnlarýn anýsýna ilan edilen 8 Mart, 1910 yýlýndan bu yana her yýl bütün
dünyada kadýnlarýn mücadele ve dayanýþma günü olarak kutlanmaktadýr.
100. yýlýnda 8 Marta yakýþacak olan, 8 Martý yaratan emekçi kadýn
mücadelelerinin önümüze koyduðu kadýnýn eþitlik ve özgürlük talebinin,
geliþtirilerek güçlü bir biçimde savunulmasý olacaktýr.

ESNEK VE GÜVENCESÝZ ÇALIÞMAYA HAYIR,
ÝNSANCA YAÞAM, GÜVENCELÝ ÝSTÝHDAM
Büro iþkolunda, devletin yeniden yapýlanmasý adý altýnda sürdürülen, esasen
cilasý kapitalist krizle birlikte dökülen piyasacý devlet anlayýþýnýn yerleþtirilmeye
çalýþýldýðý bir dönem yaþanmaktadýr. Ýþkolunda bulunan kamu kurumlarýnda,
son yýllarda yeni personel alýnmamasý nedeniyle iþ yükü sürekli artmaktadýr.

YOKSULLUÐA, SAVAÞA, ÞÝDDETE HAYIR
Diyarbakýr ýn Lice ilçesinin
Hambaz mezrasýnda hayvanlarý
otlatýrken, karnýna isabet eden
patlayýcý sonucunda paramparça
oldu Ceylan. Parçalanmýþ
cesedini eteðinde taþýyan
annenin acýsý yüreklerimizi
daðlarken, Ceylan gözlerini
gözlerimize býraktý gitti
Yoksulluðun ve çatýþmalarýn
ortasýnda býrakýlan Ceylan ve
onun gibi sayýsýz çocuða ölümden baþka seçenek sunulmuyor. Bugün her
þeyden daha çok birbirimizi anlamaya ve kardeþliðe ihtiyacýmýz var. Kalbimizin
kuyusunda yaralarýmýzýn kardeþ olduðunu* bilerek barýþ için ýsrar etmeliyiz.
Savaþlarýn yýkýcý özellikleri yanýnda cinsiyetçi karakterinin olduðunu biliyoruz.
Savaþ, kadýn üzerindeki taciz, tecavüz vb. cinsel ve cinsiyetçi þiddetin
boyutlanarak sürdürülmesi anlamýna geliyor. Dünyanýn neresinde savaþ varsa,
nerede insanlar asker ya da sivil kimlikleriyle ölüyor, öldürülüyorsa bunun
acýsýnýn ilk ve dolaysýz sahibi kadýnlar oluyor.

BARIÞI ÝLMEK ÝLMEK ÖRELÝM

8 MARTI YARATAN KADIN MÜCADELELERÝ
19. yüzyýl ortalarýndan itibaren, Avrupada ve ABDde kadýn iþçiler, 8 Martýn
kökenini oluþturan þiddetli emek mücadeleleri verdiler. Baþlýca hatýrlanacak
olaný 1857de New Yorklu kadýn tekstil iþçilerinin daha iyi çalýþma ve yaþam
koþularý için çýktýklarý grevdir. Bu direniþte 129 kadýn, fabrikanýn ateþe verilmesi
sonucu alevler arasýnda can verdi. Londralý kibritçi kadýn iþçilerin, on binlerce
Manhattanlý tekstil iþçisi kadýnlarýn grevleri de bu mücadelelerdendir. Bu
dönemde emekçi kadýnlarýn yükselttiði talepler giderek geniþler. Eþit iþe eþit
ücret, 8 saatlik iþgünü, kadýn saðlýðýna uygun çalýþma koþullarý, annelik yardýmý
ve bütün kadýnlar için oy hakký bu taleplerden bazýlarýdýr.

Özellikle performans
deðerlendirmesine tabi
tutulan kadýnlarýn
ücret artýþý, yükselme,
terfi ve atamalar, iþ
güvencesi,
ek
ödemeler gibi özlük ve
sosyal haklardan
faydalanabilmesi daha
da güçleþmektedir.
Çocuk bakýmý ve ev
iþlerinin yaný sýra yaþlý
ve hasta bakýmýnýn
kadýnlarýn sýrtýnda
yürüdüðü koþullarda, kadýn emekçilerin bu rekabet ortamýnda baþarýlý olma
þansý yok denecek kadar azdýr. Kadýn emekçilerde daha fazla olmak üzere,
boyun ve bel fýtýðý, depresyon gibi saðlýk sorunlarý giderek yaygýnlaþmaktadýr.
Sözleþmeli personel ve performans deðerlendirme uygulamalarýnýn yaygýnlaþtýðý
kriz koþullarýnda çemberin dýþýna itilecek olanlar öncelikle kadýn emekçiler
olacaktýr.

Özellikle, fazla mesai, performans ücretlendirmesi, kesintisiz hizmet vb
uygulamalar ile esnek çalýþma kamu kurumlarýnda yaygýnlaþtýrýlmaktadýr.
Özellikle sosyal güvenlik kurumlarýnda performans ödemeleri, yýllýk izin, saðlýk,
amire itaat, turnike giriþ çýkýþlarý adeta tehdit olarak kullanýlmakta, kimi
birimlerde servislere kadar konulan kameralarla çalýþma yaþamýmýz zapturapt
altýna alýnmaktadýr. Büro iþyerlerinde hafta sonu tatil günlerinde de uygulanan
fazla mesailer kadýn emekçilerin iþ yükünü iki kat arttýrmaktadýr.

Kadýn, erkek, genç ve çocuk
herkesin, ülkemizin ve içinde
bulunduðu coðrafyanýn özlemi
olan barýþ, hepimizin emeðiyle,
hepimizin ortak duygusuyla
ilmek ilmek örülecek. Yeter ki,
atýlan her ilmeði, öteki ucundan
çözmeye çalýþan hoyrat ellerden
daha hýzlý, daha becerikli olalým.
* Müslüm Yücel / Kalbimizin Kuyusunda Kardeþtir Yaralarýmýz (Þiir Kitabý)

