
Her gün en az üçümüz fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal șiddete uğruyor, erkekler tarafından katlediliyoruz. Cezasızlık 
politikaları nedeniyle failler korunurken biz bir kadın daha eksiliyor, gözaltına alınıyor ve hatta yașam hakkımızı 
savunduğumuz için tutuklanıyoruz.

Bizlere müjde diye sunulan esnek çalıșma biçimleri ile çalıșma yașamının dıșına itiliyor, güvencesizleștiriliyoruz. 
İșyerimizde, sokakta, evde mobbinge, tacize, tecavüze maruz kalıyor bizlere dayatılan toplumsal cinsiyet rolleri içine 
sıkıștırılıyoruz.

Kararlarımız, farklılıklarımız, renklerimiz hatta kahkahamız yok sayılıyor, ne giyeceğimizden nasıl yașayacağımıza kadar 
makbul kadın tanımlaması içine sokulmaya çalıșılıyoruz.

Kadın üniversiteleri, pembe otobüs gibi uygulama ve fikirlerle yașamlarımız ayrıștırılıyor hatta tecrit edilmek isteniyoruz.

Bizleri çaresiz bırakmak isteyenler, kayyumlar eliyle kadın sığınma evleri, kadın danıșma merkezleri kapatılıyor. Yașam 
güvencemiz sayılabilecek İstanbul Sözleșmesi tartıșmaya açılıyor, yașam hakkımız elimizden alınmaya çalıșılıyor.

Ancak Biz Kadınlar Biliyoruz ki; erkek egemen sistemin tahakkümünü iliklerine kadar yașayanlar olarak, yașamlarımızı ve 
dünyayı hep birlikte değiștirebilir, dönüștürebiliriz.

Biz kadınlar;

• Baskılara boyun eğmiyor, yeryüzünün her yerinde direniyor, yeniden diriliș tarihi yazıyoruz!
• Örgütleniyor, özgürleșiyor, özgürleștiriyoruz!
• Yașamlarımıza emeğimize, bedenimize, kimliğimize sahip çıkıyoruz!
• Șiddete, tacize, tecavüze, cinsiyetçiliğe, eșitsizliğe, ırkçılığa karșı birlikte direniyoruz!
• Doğamıza, toprağımıza, yașam alanlarımıza sahip çıkıyor; doğa benim, yașam benim, ben kadınım diye
 haykırıyoruz!
• Laik, özgür, eșit ve barıș içinde bir dünya düșünü örgütlüyoruz!

Çünkü; Söyleyecek sözümüz, değiștirecek gücümüz var!
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Örgütlü Kadın Mücadelemizle
Özgür Toplumu İnşa Edelim
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 Doğum izinleri 24 haftaya çıkarılsın,

 Süt izninin kullanımı önündeki keyfi engeller kaldırılsın,

 8 Mart kadınlar için ücretli izin günü sayılsın,

 50 çalıșanın bulunduğu iș yerlerinde gündüz bakım evleri ve kapatılan kamu kreșleri açılsın,

 Kadın ve Eșitlik Bakanlığı kurulsun,

 Esnek-güvencesiz çalıșma uygulamasına son verilsin,  güvenceli iș, güvenli yașam koșulları ve
 eșit ișe eșit ücret sağlansın, 

 İș yerinde șiddeti, ayrımcılığı ve mobbingi önleyen düzenlemeler yapılsın. Etkili bir sorușturma mekanizması
 kurulsun ve caydırıcı cezalar tanımlansın,

 Kadınlara ve LGBTİ+’ lara yönelik her türlü șiddeti ve ayrımcılığı önleyici yasal düzenlemeler acilen yapılsın,

 Grevli toplu sözleșme hakkı, sendikal hak ve özgürlüklerimiz önündeki engeller kaldırılsın,

 OHAL komisyonu derhal lağvedilsin, KHK’lerle haksız hukuksuz biçimde ișten çıkarılan tüm emekçiler görevlerine
 iade edilsin,

 Kadınlar için daha fazla yoksulluk, șiddet, göç ve ayrımcılık anlamına gelen savaș politikaları son bulsun. Eșit ve
 özgür biçimde, barıș içinde bir arada yașamın sağlanacağı demokratik koșulların olușması sağlansın,

 İstanbul sözleșmesi bașta olmak üzere kadınlardan yana imza atılan uluslararası sözleșmeler etkin uygulansın.

Emeğimiz Bedenimiz Kimliğimiz Bizimdir
Haklı Taleplerimiz İçin Birlikte Mücadele Edelim

Örgütlü kadın mücadelemizle, özgür bir toplumu inșa edelim.
8 Mart 1857’te New York’ta kadın ișçilerin

uzun çalıșma saatlerine, kölelik koșullarına karșı
direnirken katledilișlerinin 164. yılında itirazlarımızla,
isyanımızla, mücadele inadımızla alanlarda bulușalım.
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