
İş Güvencesi ve Barış
Mücadelesinden Vazgeçmeyeceğiz!



159 yıl önce New York’ta dokuma işçisi 
kadınların daha iyi çalışma koşulları, eşit 
işe eşit ücret talebiyle kapitalist sisteme 

karşı başlatmış oldukları mücadeleyi bugün 
dünyanın dört bir yanında kadınlar sürdürüyor. 

8 Mart 1857’de günde 16 saat ve düşük ücretle 
çalıştırılan tekstil işçisi kadınlar, New York’ta 
greve girdiler. Direnişleri sayesinde tekstil 
ve tütün sanayisinde diğer işçiler de greve 
başladılar. Kadınların direnişi ile başlayan 
dayanışma ve direnişler 8 Mart’ı yaratmıştır. 
Kadınların bedel ödeyerek yazdıkları bir tarihtir 
8 Mart. Bugün dünyanın farklı ülkelerinde 
milyonlarca kadın, kadına yönelik ayrımcılığa 
karşı, kadın cinayetlerine karşı, savaşa karşı, eşit 
işe eşit ücret koşullarında çalışmak için direnişi 
sürdürüyor.

Kapitalist sistem, beslendiği erkek egemen 
ideolojiyle,  kadın emeği ve bedeni  üzerinden 
kendini var etmeye devam ediyor. Kayıt dışı, 
esnek ve güvencesiz çalıştırmanın paket 
programlarla  yasallaştığı bu süreç, beraberinde 
kadınların eve hapsedilmesini de getiriyor.

AKP hükümeti yürüttüğü savaş politikaları 
ile, ülkenin bir kesimini abluka altına alırken, 

yarattığı çatışmalı ortamı fırsata çevirerek fiili 
yürüttüğü hukuksuzlukları yasallaştırmaktadır.

Doğum ve annelik gerekçesiyle kısmi ve yarı za-
manlı çalışmanın hedefinde, kadınların çalışma 
yaşamından tasfiyesi yer alıyor. Kreş hakkı ye-
rine annelik üzerinden kadının toplumsal cinsi-
yet rolü yasallaşmış bulunmaktadır.

Kadınlar üzerinden çalışma yaşamı esnek ve 
güvensizleştirilmektedir. Doğum izinlerinin 
düzenlenmesiyle kadınlara getirilen yarı zamanlı 
çalışmanın iş güvencesinin kaldırılmasına giden 
yolun bir parçasıdır. Yarı zamanlı çalışma, 
beraberinde özel istihdam büroları aracılığı ile 
kiralık işçi sistemini getirmektedir. 

Barışta Israr Ediyoruz!

Ülkemizde tekrar yaşanan çatışmalı süreç, be-
raberinde kadına yönelik şiddetin boyutlarını 
infaza kadar taşımıştır. Sokağa çıkma yasakları, 
bodrumlarda yakılan cesetler, öldürüldükten 
sonra çıplak teşhir edilen kadın bedenleri ülke-
miz için tamiri imkansız yaralar açıyor. 2016 yılı 
geçici bütçe verileri de bize AKP hükümetinin 
savaş politikaları sürdüreceğini ve maliyetini 
emekçilerden, halklardan çıkartacağının ibare-
lerini veriyor. 

Güvenceli İş, Güvenli 
Gelecek



Cinsiyet ayrımcılığı da dahil olmak üzere, her türlü ayrımcılığa son verecek eşitlikçi, özgürlükçü ve 
demokratik bir anayasa hazırlanmasında,

8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesinde,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yerine Kadın Bakanlığının kurulmasında,

İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair imzalanan 
uluslararası sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesinde,

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

İş yerinde baskı, şiddet ve mobbingin son bulması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasınında,

666 sayılı KHK ile gasep edilen gelirler kayıplarımızın karşılanmasında,

Kadın istihdamında tek seçenekmiş gibi yeniden ısıtılarak önümüze sürülen esnek, güvencesiz ve 
kayıt dışı çalışma yerine, güvenceli iş, güvenli gelecek talebinimizde,

Ana dilinde eğitim ve kamusal hizmette,

7/24 açık, erişilebilir, ücretsiz ve anadilde kreşlerin açılmasında,

Şeffaf, demokratik ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçede,

Taleplerimizde

ISRARCIYIZ!

Savaş politikaları devrede olduğu sürece, bizim de-
mokrasi mücadelemize, özlük haklarımıza, yaşam 
hakkımıza, eşitlik hakkımıza yönelik saldırılar daha 
da artacaktır.

2015 Haziran-2016 Ocak ayı içerisinde 188 kadın 
erkeler tarafından öldürüldü. Son 6 ayda sokağa 
çıkma yasağı uygulanan ilçeler başta olmak üzere 
79  kadın devlet güçleri tarafından öldürüldü. 

Her gün akıllara zarar açıklamalar yaparak kadın 
katliamlarının, nefret cinayetlerinin, tacizin, teca-
vüzün ve kadına yönelik her türlü şiddetin sürme-
sini sağlayanlara karşı her gün büyüyen isyanımızla 
mücadeleye devam edeceğiz.

Kadınların mücadelesi, yaşamın ve barışın temina-
tıdır. Savaşa, kadın cinayetlerine, doğanın talanına 
karşı mücadeleyi büyüteceğiz!

Biz Kadınlar, Barış Mücadelemizden 
Vazgeçmeyeceğiz!
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BÜRO EMEKÇİSİ KADINLARA SESLENİYORUZ;

Bizi yok sayan, varlığımıza tahammül edemeyen anlayışa karşı sessiz 
kalmayalım!

Sesimizi kısmaya çalışanlara karşı kadınlar olarak susmayalım!

İş güvencemize sahip çıkalım!

Sözümüzü ve sesimizi birleştirelim!

EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK BİR ÜLKE İÇİN 8 MART’TA ALANLARDA OLALIM!

YAŞASIN 8 MART!
YAŞASIN KADIN MÜCADELEMİZ!


