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25 KASIM, diktatörlüğe başkaldıran Biz kadınlar;
kadınların mücadelesidir.
OHAL ve KHK’lerle dayattığınız
25 KASIM, ataerkil şiddete karşı
direnen kadınların isyanıdır.
25 KASIM, sermaye sömürüsüne
karşı emeğine sahip çıkan kadınların
simgesidir.
25 KASIM, savaşa, militarizme ve
ırkçılığa karşı kadınların eşit ve
özgürce bir arada yaşama
kararlılığıdır.
Ülkemiz içeride ve dışarıda hızla savaşa
sürükleniyor, demokratik siyasete darbe
yapılıyor.
Biz kadınlar;
Bedenlerimiz üzerinde
yürüttüğünüz kirli
savaşınıza izin
vermeyeceğiz.
BARIŞI ve
YAŞAMI
SAVUNACAĞIZ!
OHAL ve KHK’lerle
her türlü hukuksuzluk,
normsuzluk ve keyfilik
dayatılıyor. İş güvencemiz
tümden yok edilmek isteniyor,
dinci muhafazakarlık arttırılıyor.

hukuksuzluk, normsuzluk ve keyfiliğe
teslim olmayacağız. İŞ GÜVENCEMİZE
SAHİP ÇIKACAĞIZ, SEKÜLER
YAŞAMI SAVUNUCAĞIZ!

Kadın düşmanlığında son nokta dedirten
uygulamalara her gün bir yenisi ekleniyor.
Cinsiyet eşitsizliğinin derinleştiği, tacizin ve
tecavüzün giderek arttığı bir süreçte bununla
mücadele etmek bir yana, mücadele eden
kadın dernekleri kapatılıyor.
Biz kadınlar;
Devlet ve erkek şiddetinizle
barışmayacağız. ERKİNİZE,
ŞİDDETİNİZE ve SÖMÜRÜ
DÜZENİNİZE KARŞI
ÖRGÜTLENMEYE DEVAM
EDECEĞİZ!
Susmamız ve
hukuksuzluklara
karşı koymamamız
için sürekli olarak
baskıyı arttırarak,
iş güvencemizi
ve geleceğimizi
ipotek altına almak
istiyorlar. Erkek-devlet
şiddetiyle hayatlarımız
üzerinde kurdukları
ablukaya boyun eğmemizi
istiyorlar. Kazanımlarımızdan
vazgeçmemizi, sokakları terk
etmemizi ve kamusal alanlardan çekilmemizi
istiyorlar.

HAKLARIMIZDAN ve ALANLARDAN ÇEKİLMİYORUZ!
Biz KESK’li kadınlar,

• Darbeyle mücadele adı altında toplumsal muhalefete yönelik başlatılan
susturma, korkuya esir edilme, biat ettirme politikalarına,
• Kamunun piyasacı, tekçi, mezhepçi ve cinsiyetçi biçimde yeniden
yapılandırılarak iş güvencemizin ortadan kaldırılmasına,
• Esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışmanın dayanağı yapılan kadın emeğinin
sömürülmesine,
• Gazetecisinden akademisyenine, seçilmiş milletvekilinden belediye başkanlarına,
siyasetçisinden sendikacısına, muhalif kadınlara dönük geliştirilen baskı, gözaltı
ve tutuklamalara,
• Eğitim alanı başta olmak üzere, kamusal alanın tamamında geliştirilen
muhafazakar ve anti laik uygulamalara,
• Hadım yasalarıyla, haksız tahrik indirimleriyle, rıza yaşını düşüren kararlarla,
tacizi, tecavüzü ve kadın cinayetlerini meşrulaştıran erkek yargıya,
• Kürtajı fiilen yasaklayan, çocuk yaşta evliliği ve çok çocuk doğurmayı teşvik
eden yasal düzenlemelerle kadın bedenini denetim altında tutmayı hedefleyen
siyasal anlayışa,
• Cinsel işkence, çıplak arama gibi yöntemlerle göz altında ve cezaevinde tutuklu
kadınlara dönük geliştirilen cinsiyetçi, düşmanca uygulamalara,
• Kadın bedeni üzerinden yürütülen kirli savaş politikalarına,
• Ne giyeceğimizden, ne söyleyeceğimize, hatta nasıl öleceğimize dahi karar veren
“adamlık siyasetine’’,
• Hayatımızı zapt u rapt altına almak isteyen OHAL’e ve KHK’lere KARŞI;

İFADE ÖZGÜRLÜMÜZE, ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE VE
SOKAKLARA SAHİP ÇIKIYORUZ!
İŞİMİZE, GELECEĞİMİZE VE KAZANIMLARIMIZA
SAHİP ÇIKIYORUZ!
SUSMAYACAĞIZ, YILMAYACAĞIZ, DİRENECEĞİZ VE BİZ
KAZANACAĞIZ!
FAŞİZME KARŞI KADINLARIN DİRENİŞİ KAZANACAK!

