Kadınlar Barış İstiyor
Antik Çağdan beri kadının
bedeni, her savaşın üzerinde
cereyan ettiği savaş toprağı olmuştur. Savaş bizim için
ölüm, yoksulluk, açlık, kıtlık,
göç demek. Savaş bizim için
alabildiğine kışkırtılmış erkek
saldırganlığı, diğer bir deyişle
hayatlarımızı bütünüyle kuşatan cinayetler, taciz ve tecavüzler demek.
Biz bu ülkede yaşayan kadınlar, savaşın ne olduğunu iyi
biliyoruz çünkü 30 yılı aşkın bir süre Devletin Kürt Sorununa yönelik çözümsüzlük politikalarından dolayı savaşı yaşadık. Savaşta açılan yaralarımız halen kanıyor. AKP
Kürt Sorununun barış ve diyalog temelinde çözümü için
bir yandan “süreç devam ediyor, kesinti yoktur” derken
bir yandan da süreci bitirmeye yönelik uygulamalara hız
vermesi ülkemizde 8 aydır susan ölümün sesini yeniden
duyma ihtimalinden dolayı bizleri kaygılandırıyor.
Kan gölüne dönen Suriye’ye yönelik teskerenin çıkması
AKP’nin savaşta ısrarını gösteriyor. Biz savaşın en ağır
bedelini ödeyenler ne ülkemizde, ne Ortadoğu’da, ne
de dünyanın her hangi bir bölgesinde savaş istemiyoruz.
AKP hükümeti başından beri Suriye`de yaşanan savaşta taraf olarak davranmıştır. En temel insani yardımların ulaştırılması için sınır kapıları kapatılırken, aynı sınır
kapıları çeteler ve kadın tacirleri için yolgeçen hanına
dönmüştür. Savaş çığırtkanlığı yapan iktidar; silahların
gölgesinde kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen insanlık suçlarına ise sessiz kalarak adeta teşvik etmektedir

KADINLAR DİRENİYOR GEZİ’DEN LİCE’YE
Toplumun yok sayılan, özgürlükleri kısıtlanan, yaşam
hakkına müdahale edilen, kentine, çevre sorunlarına
duyarlı tüm kesimlerinin Hükümete Artık Yeter demesiyle başlayan Gezi Parkı direnişi tüm ülkeye yayıldı. Bu
direnişe hükümet tepkisini hep tanık olduğumuz, yaşadığımız devlet şiddetiyle karşılık verdi. 18-24 yaş aralığında 7 gencecik fidan devlet tarafından öldürüldü.
Yaşamın her alanında cinsiyet ayrımcılığına uğrayan kadınlar Gezi de ,Lice’de,Kızılay’da direnişlerin ön saflarında yer aldılar. Gezi Park’ında oluşturulan komün yaşamla
eşit, özgür, kadınlı erkekli alternatif bir yaşam olabileceğini gösterdiler.Ve devletin, gaz bombalarına,tazyikli
suyuna karşı, kadınlar direnişini yükselttiler.
Hayatlarımıza,
varlığımıza
yönelik
şiddet ve baskı dört bir koldan üzerimize geliyor.
Biz KESK’li kadınlar yıllardır emek ve demokrasi mücadelesi ile kadın özgürlük mücadelesinin birbirinden
ayrılamaz olduğunun bilinciyle, kadına yönelik her
türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı mücadele ediyoruz.
Biliyoruz ki, kadına yönelik şiddetin kaynağı, erkek egemen zihniyet ve onun ördüğü yaşam sistemidir. Tıpkı Dominik Cumhuriyeti’nde faşizme karşı mücadele
eden Mirabel kızkardeşler gibi yılmadan, usanmadan,
korkmadan özgürlük, eşitlik, barış için mücadeleye
devam edeceğiz….
YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI
JİN JİYAN AZADİ
YAŞASIN MÜCADELEMİZ
KADIN YAŞAM ÖZGÜRLÜK
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25 KASIM KADINLARIN DİRENİŞ TARİHİ

Bugün, 25 Kasım

25 KASIM MÜCADELE GÜNÜ

Kadınlara Yönelik
Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele
ve Dayanışma Günü

İnsanlık tarihi aynı zamanda kadının şiddetle,
baskı ile sindirilmesinin, ezilip, horlanmasının
tarihidir. Fakat nasıl ki tarih sadece egemenlerin baskı ve zulmünden ibaret değilse, kadının
tarihteki yeri de baskı ve zulmün her türüne
boyun eğmekten ibaret değildir. Kadının tarihide
baskı, zulme, savaşa ve şiddete karşı direnişler
tarihidir. 25 Kasım’a anlamını veren Mirabell
Kardeşlerin hikayesi de bu gerçeğin billurlaştığı
anlamlı karelerden biridir.
25 Kasım, Dominik Cumhuriyeti’nde Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele eden Clandestina
Hareketi’nin öncülerinden olan Patria, Minerva
ve Maria Mirabel kardeşlerin sistem tarafından
katledildiği tarihtir.. Mirabel kız kardeşlerin, diktatörlüğün askerleri tarafından, tecavüz edildik-

ten sonra vahşi bir şekilde katledildikleri, utanç
gününün ve insanlık ayıbının yıl dönümüdür.
Mirabel kardeşler, ülkelerinde siyasal özgürlük
için kararlılıkla mücadele ederek Latin Amerika’daki diktatör Rafael Leonidas Trujillo’ya meydan okur .Bu yüzden diktatörlük tarafından zulme uğrayarak pek çok kez hapsedilir ve en son
olarak da 25 Kasım 1960 yılında arabalarından
zorla indirilerek tecavüz ve işkenceyle katledilirler... Sonrasında, bu katliam kayıtlara “araba kazası” olarak geçecektir. Önce 1981’de Dominik’te
toplanan Latin Amerika Kadın kurultayında; 25
Kasım , “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele
Ve Uluslararası Dayanışma Günü” olarak kabul
edilir. Daha sonra 1985 yılında, BM tarafından
“25 Kasım, kadına yönelik şiddetin yok edilmesi
için uluslararası mücadele” günü ilan edilir.

Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de biz
kadınlar değişik biçimlerde şiddete uğruyoruz.
Kadınlar cinsiyetleri nedeniyle yani kadın oldukları için sokakta, işyerinde, kamusal yaşamın
her alanında ve evlerinde, şiddet, ayrımcılık ve
eşitsizliğe uğruyorlar. Ülkemizde günde 5 kadın
erkek şiddeti nedeniyle öldürülüyor.LGBT bireylerine yönelik nefret cinayetleri artarak devam
ediyor.Sendikal mücadelede aktif olan KESK’li
kadınlar gözaltına alınarak tutuklanıyor. Bugün
12 KESK’li kadın, vermiş oldukları emek, demokrasi barış ve cinsiyet eşitliği mücadelesinden dolayı hala cezaevindeler.
Kadınların eğitimden yoksun bırakılarak eve
mahkum edildiği, ekonomik faaliyetinin yasal
ve geleneksel birçok engelle kısıtlandığı, çalışma yaşamında bin bir haksızlık ve ayrımcılıkla
karşılaştığı, toplumun en fakir kısmını oluşturduğu ve yoksulluğun kadınlaştığı bir toplumda
yaşıyoruz.

AKP muhafazakar politikalarıyla, kılık kıyafet
özgürlüğünü sadece türbana sıkıştırarak
kadınların nasıl giyineceğine, kaç çocuk
doğurması gerektiğine karar vererek kadın bedeni üzerinde tahakküm kurmak istiyor. Başbakanın “Yurtlar yetersiz kalınca öğrenciler kızlı-erkekli aynı evde kalıyor. Bu bizim muhafazakâr
demokrat yapımıza ters. Denizli`de gördük. Valiye
talimat verdik, gereği yapılacak.” Söylemi muha-

fazakar bir yaşamın inşasındaki ısrarının göstergesidir.Evlere baskın yapılsın çağrısını yapan
Başbakan günde 5 kadının katledildiği, çocuk
yaşta evlenmeye zorlanan, taciz ve tecavüze
maruz kalan, çocuk doğurmaya teşvik edilen,
ucuz iş gücü haline getirilenlerin maruz kaldıkları zulme, münferit vakalar ya da ahlaki gerekçeler bulmaktadır.. “Kürtaj olmayın, devlet
çocuğunuza bakar” denirken, yetiştirme yurtlarında tecavüz ve taciz olaylarının patlak vermesi; gerektiğinde devletin terfi ettirdiği, gerektiğinde mahkemelerce serbest bırakılan çocuk
tacizcileri ve tecavüzcülerinin varlığı hükümet
politikalarından bağımsız değildir.
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KADIN KATLİAMI
Fatma Şahin, “Biz 3 yıldır kayıt içerisine
aldıktan sonra Başbakan’ın genelgesi
ile beraber bütün jandarma ve emniyetten gelen bütün bilgilerden,
her yıl ciddi bir düşüş başladığı
görüyoruz . 177 ölümlü vakadan
bugün 155’e düştük. Her yıl ciddi bir düşüş var ama her bir vaka
bizim için çok önemli. Olmaması
için de her türlü tedbiri alıyoruz.”
Açıklaması bu tedbirler sonucu
sadece 2013’ün ilk sekiz ayında 122
kadının öldürülmesi devletin bu konudaki duyarlığının boyutlarını bize gösteriyor. Kadın cinayetlerinde, kadına yönelik şiddet
ve tecavüz davalarında yargının “erkek” kararları da
yeni katliam ve tecavüzlere davetiye çıkarmaktadır.
Kadınların yüzde 54’ünü kocaları ve nişanlıları öldürdü. Kadınların yüzde 23’ü boşanmak istedikleri
için öldürüldü.

Kadın İstihdam Paketi Kadını Eve
Hapsediyor….
Kadınlara “müjde olarak “basına servis edilen
istihdam paketi, AKP ‘nin kadına bakışını ortaya
koymaktadır. Hükümet ucuz işgücü sağlamaya
yönelik yeni nüfus politikalarını kadınların bedeni ve
emeği üzerinden şekillendiriyor. Başbakanın 2008’de
dillendirmeye başladığı “en az 3 çocuk” söylemiyle

başladı, ardından, Kadın ve Aileden
Sorumlu Bakanlığın adından “kadın”
kelimesi çıkarıldı, “aile” bakanlığı
oldu. Kürtaj yasağı, doğum kontrol
araçlarına
parasız
erişimin
kısıtlanması, gebe kadınların
takibe alınması… Kadın bedenine
yapılan bu saldırıları, 2011’de
açıklanan
Ulusal
İstihdam
Strateji Belgesi’nde iş yaşamında
kadınlar için öngörülen “kısmi
süreli çalışma, geçici süreli çalışma,
özel istihdam büroları aracılığıyla belirli
süreli çalışma, uzaktan çalışma, çağrı
üzerine çalışma, evden çalışma, iş paylaşımı” gibi
yeni çalışma biçimleriyle birlikte düşündüğümüzde
ortaya çıkan tablo açıktır: Kadınlara, erkek
egemenliği ve sermaye arasındaki kutsal ittifakı
bozmayacak şekilde ve üstelik ev ve bakım işlerini
aksatmamaları “yasal bir zorunluluk” haline
getirilerek; “şimdilik” daha da esnek ve güvencesiz
şartlarda çalışmaları dayatılıyor. Esnek çalışma hem
ücretlerimizi düşürecek hem de bizi düzenli gelirden
mahrum bırakacak. Sigorta primlerimiz aksadığı için
emekli olmamız imkansız hale gelecek.
Kadınları esnek, güvencesiz, düşük ücretli işlere
sevk eden; cinsiyetçi işbölümünü pekiştiren; kadınları aileye, eve, kocaya mahkum eden bu paketi
tanımıyoruz.

