Karanlığa Hayır!
8 Mart’ın Aydınlığında Buluşuyoruz!
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ünya kadınlarının kapitalist erkek egemen sisteme başkaldırışının direniş
tarihidir 8 Mart. 1857 yılının 8 Mart’ında Amerika’nın New York kentinde
dokuma işçisi olarak çalışan 40 bin kadın; düşük ücretleri, uzun çalışma
saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek üzere greve başladı.
Kadınların direnişi karşısında şaşkınlığa düşen devlet güçleri, fabrikaya saldırdı ve
kadın işçileri fabrikaya kilitledi. Fabrikada çıkan yangın sonucunda ise 129 kadın
işçi yanarak yaşamını yitirdi.
Kopenhag’da düzenlenen Kadın Sosyalist Enternasyonal Konferansında, Almanya
Sosyal Demokrat Partisi liderlerinden Clara Zetkin 8 Mart 1857’deki tekstil fabrikası
yangınında ölümsüzleşen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü”
olarak anılmasını önerdi. Zetkin’nin önerisi oybirliğiyle kabul edildi.
Ataerkil sistem karşısında, tarih boyu direnen kadın mücadelesinin sembolleştiği
gün olan 8 Mart’ın direniş ruhunu kadınlar dünyanın dört bir yanında, kapitalist
sömürüye, şiddete ve savaşa karşı mücadele ile sürdürüyor.
160 yıl önce, kölece dayatılan çalışma koşullarına karşı New York’lu kız
kardeşlerimizin yarattığı mücadelenin bayrağını, her türlü baskı ve sömürüye karşı
çıkmak için daha da yükseltiyoruz.
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Ne Darbe Ne OHAL!

K

adın emeğine dönük saldırıların yoğun olarak sürdürüldüğü, toplumsal
cinsiyet eşitsizliği ve sosyal adaletsizliğin derinleştiği, kadına yönelik
şiddet ve kadın katliamlarının sistematik olarak gerçekleştirildiği bir süreci
yaşıyoruz.
AKP ile Cemaatin Türkiye’yi koalisyon olarak yönettiği dönemde cemaate devletin
tüm olanaklarının sunulduğu, bakanlıklarda kadrolaşma, sınavlarda yaşanan
usulsüzlük ve adaletsizlikler, liyakatsiz atamalar yaşanırken bunlara karşı mücadele
eden bizler olduk.
Darbe girişimi zeminin güçlenmesinde payı olan iktidar, bu süreci ”kandırıldık”
diyerek sorumluluktan kaçmaya çalışmıştır. Darbeyi bir lütuf olarak gördüğünü
açıkça söyleyen Cumhurbaşkanı ve AKP, askeri darbeye karşı sivil darbe yürüterek,
başta kadınlar olmak üzere tüm muhalifleri hedefine alarak tek adam rejimini
yasallaştırmak için baskı ve şiddet politikalarını arttırmıştır.

4

AKP’nin iktidara gelmesi ile birlikte
kadına yönelik şiddet her geçen gün artış
göstermiştir. 2002-2015 arasında 13 bin
928 kadın cinayeti gerçekleşmiş, kadına
yönelik şiddet son 14 yılda yüzde 1400,
kadınlara yönelik cinsel taciz yüzde 449
artmıştır.
2016 yılında 328 kadın katledilmiş ve bu sayının nerdeyse
yarısı OHAL döneminde gerçekleşmiştir.
OHAL süresince artan şiddet ve tecavüzü meşrulaştırmak isteyen siyasi iktidar,
bir gece vakti Meclise getirdiği utanç önergesi ile; bir yandan tecavüz ve istismarı
yasallaştırılmaya çalışılırken, diğer yandan cezasızlık politikaları ve iktidarın
cinsiyetçi nefret söylemleriyle evde, sokakta, iş yerlerinde yaşam alanlarımız
daraltmayı hedeflemiştir.
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Savaşa Karşı HAYIR! Çığlığımızı
Büyütüyoruz!

C

oğrafyamızda acımasızca yürütülen savaşa tanıklık ediyoruz. Aylarca abluka
altına alınan kentler, bodrumlarda yakılan insanlar, sokaklarda günlerce
bekletilen cenazeler, göçe zorlanan insanlar, ülkenin her yerinde istikrarla
patlayan bombalar… Savaşın kirli yüzü her gün hayatlarımızın içinde can yakmaya
devam ediyor. 10 Ekim Ankara katliamında kaybettiğimiz canlara sözümüz var;
barışı topraklarımıza getireceğiz! Kadınlar “Savaşa Hayır” diyerek Barış mücadelesi
örmeye devam edecektir.
Sınırlarımızı IŞİD barbarlarına açanlar, bugün Suriye bataklığında can veren
çocuklarımızın bedenleri üzerinden politika yapmaya devam ediyorlar.
Biliyoruz ki, kadınlara yönelik tecavüz ve işkence kadın bedenini savaş alanı olarak
gören zihniyetin ürünüdür. Yine savaşlarda kadınları seks kölesi olarak rehin alan,
böylece iktidarlarını kadın bedenini teslim alarak kurmaya çalışan IŞİD ve emperyalist
barbarlığa karşı bedenlerini ve yaşamlarını korumak için kadınlar öz savunmalarını
gerçekleştiriyor. Ortadoğu’da erkek egemen zihniyete karşı isyan kadınların direnişi
ile büyüyor. Rojava’da toplumsal yaşam, kadınların anayasası ile düzenleniyor.
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KHK’leri Tanımıyoruz!
Geleceğimize,
Emeğimize Sahip Çıkıyoruz!

İ

lan edilen OHAL kapsamında çıkartılan KHK’ler ile kamunun yeniden
yapılandırılarak, esnek güvencesiz çalışma temel çalışma biçimi haline
getirilmesi planlanmaktadır.

Bizler; laik, bilimsel, anadilinde kamu hizmetini savunduğumuz için, emek
demokrasi ve barış mücadelesini yürüttüğümüz için, OHAL fırsatçılığı yaparak
kamuda cadı avı başlatan hükümetin hedefinde olduk.
Sendikamıza yönelik saldırılar ile 1 Şube Başkanı, 11 Şube Yönetim Kurulu Üyesi,
10 İşyeri Temsilcisi olmak üzere toplam 87 kadın arkadaşımız ihraç edilmiş, halen
13 kadın arkadaşımız da açıktadır.
Bizler onurlu bir mücadelenin mirasçılarıyız, açlıkla terbiye edilmeyiz…
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OHAL’de HERHALDE
Direnişimiz Devam Ediyor!

K

adını yok sayan cinsiyetçi politikalara karşı, dün olduğu gibi bugün de direnmeye devam ediyoruz. Çünkü biz kadınlar eşitlik ve özgürlük mücadelesiyle
bedeller ödeyerek elde ettiğimiz kazanımlarımıza saldırılmasına izin vermeyeceğiz.
OHAL kapsamında kayyum atanan belediyelerde ilk kapatılan kadın daire başkanlıkları olmuştur. Yine şiddete karşı kadın mücadelesi veren kadın dernekleri,
ülkemizdeki ilk ve tek kadın haber ajansı ilk kapatılanlar arasında olmuştur.
8 Mart eylemlerimiz suç gösterilerek
kadın arkadaşlarımız göz altına alınmış
ya da soruşturmalara tabi tutulmuştur.
Tüm bu saldırılara karşı 8 Mart‘ta yine
alanlarda olacağız….
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8 Mart Direniş Ruhu İle Karanlığı Aydınlatacağız!

HER YERDEYİZ!
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Dışlanan, yok sayılan; bedeni, emeği ve kimliği ötekileştirilen kadınların yüzlerce yıllık
mücadele mirasıdır.
Bir gece karanlığında çıkartılan KHK’ler ile işsiz bırakılan emekçi kadınların, “açlıkla
terbiye olmayacağız, işimize geri döneceğiz” şiarıyla OHAL ve KHK’leri tanımayanların
direnişidir.
Kadının ev içi emeğini görmezden gelen, kamusal alanda ise güvencesiz, kayıt dışı, yarı
zamanlı çalıştırmayı kadına dayatan kapitalizme karşı duruştur.
Kadının yaşam tarzı, giyimi, bedeni üzerinde tahakküm kurmak isteyen erkek egemen
sisteme, tacize, tecavüze ve kadın katliamlarına karşı duruştur.
Sermayenin rant kaynakları için, cansız bedenleri hükümetin övündüğü duble yollara
saçılan tarım işçisi kadınların çığlığıdır.
Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği gibi kavramları reddeden, homofobik, transfobik
zihniyete, nefret söylemlerine ve nefret cinayetlerine karşı duruştur.
Doğanın talanına, savaşa ve militarizme karşı kadınların;w eşitlik, adalet, özgürlük ve
barış için tüm dünyadan isyan ve direniş çağrısıdır.
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Taleplerimiz...
8 Mart resmi tatil ilan edilmelidir.
Kadın cinayetlerinde katillere uygulanan iyi hal indirimleri kaldırılmalıdır.
Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı kaldırılarak yerine Kadın Bakanlığı kurulmalıdır.
Kadınların istihdam da var olmasını esnek ve güvencesiz çalışma koşuluna
bağlayan, aslolarak kadını istihdam dışında tutmaya yönelik olarak çıkarılan yasal
düzenlemelerden vazgeçilmeli, kadınlara güvenceli istihdam olanakları yaratacak
yasal düzenlemeler kadınların görüşleri alınarak yapılmalıdır.
Kadın istihdamının önündeki en büyük engel olan bakım sorumluluğunun
erkek-devlet ve işveren tarafından paylaşılmasını sağlayan yasal düzenlemeler
yapılmalıdır.
Kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti engelleyecek gerekli yasal
düzenlemeler derhal yapılmalı, İstanbul sözleşmesi başta olmak üzere bu konuda
imza atılan tüm uluslararası sözleşmelerin gereği yerine getirilmelidir.
İçerde ve dışarda yürütülen kirli savaş politikalarına derhal son verilmelidir.
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Gücümüzü
Giyotine giderken egemenlerin yüzüne ‘HAYIR’ diyen Olympe de
Guoges’ten,
İnsanca bir yaşam talebini canları ile ödeyen New York’lu kız
kardeşlerimizden,
‘Özgür insan başka türlü karar verme imkanı olan insandır’ diyen
Rosa Luxsemburg’tan,
25 Kasım ile sembolleşen Mirabel Kardeşlerin direnişinden,
Eşit özgür bir yaşam istedikleri için katledilen kadınların
mücadelesinden

alıyoruz...
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YAŞASIN

“8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik
Mücadele ve Dayanışma Günü”

