
Yüzyıllardır sürdürdüğümüz  mücadelemizin 
simgesi olan  8 mart,  erkek egemen zihniyetin 
bize yasakladığı alanları kazanmayı, ördüğü du-
varları yıkmayı öğretmiştir. Bu nedenle yüzler-
ce yıla damgasını vuran kadın öncülerimizden, 
örgütlülüğümüzden aldığımız güç ve kararlılıkla 
yolumuza devam  ediyoruz.

8 Mart emek, beden ve kimlik sömürüsüne hayır 
demektir.

8 Mart savaşa , militarizme ve  ırkçılığa hayır 
demektir.

8 Mart  kapitalizme ve kadın emeğinin sömürü-
süne hayır demektir.

8 Mart, neoliberal, muhafazakar  anlayışın  es-
nek, güvencesiz çalışma dayatmasına, kadının  
kamusal alandan tasfiyesine hayır demektir.

8 Mart evde, sokakta,  iş yerinde şiddete hayır  
demektir.

8 Mart  tekçi rejime,  faşizme ve   diktatörlüğe  
hayır diyen kadınların  direniş sembolüdür.

Bugün erkek egemen sisteme  karşı mücadeleyi 
ve direnişi büyütmek için çok daha fazla nede-
nimiz var. Bin bir emek ve bedelle elde ettiğimiz 
kazanımlarımız elimizden alınmak isteniyor. Dar-
be girişimi bahanesiyle topluma  tek adam rejimi  
dayatılıyor. İlan edilen OHAL  ile  emekçilere ve 
tüm muhaliflere karşı bir cadı avı  başlatıldı. De-
mokratik hak  ve özgürlüklerimizi kullanmamız 
engelleniyor. KHK’ler eliyle  binlerce kişi bir anda 
işinden ekmeğinden ediliyor. Ortadoğu’da  yürü-

tülen savaş politikası ve Kürt sorununda   yaratı-
lan çözümsüzlük halklar arasında kutuplaştırmayı 
derinleştirmek  için kullanılıyor.Farklılıkları yok sa-
yan tek tip bir yaşam biçimi dayatılıyor.

Erkek egemen toplumun her halinde eşitsizliği ya-
şayan biz kadınlar sekiz aydır  uygulamada olan 
OHAL süresince hukuksuzluğa ve cinsiyetçiliğe  
kat be kat daha fazla maruz kaldık. Parlamento-
dan, akademiye,  iş yerlerinden  sokaklara  sesi-
miz kısılmak isteniyor.

Şiddetle mücadele eden kadın dernekleri 
KHK’ler ile  kapatıldı. Kayyım atanan beledi-
yelerde kadın birimleri ve kreşler kapatıldı.

Binlerce kamu emekçisi kadın gece yarısı 
KHK’leri ile bir anda  işinden, mesleğinden 
edildi. İş güvencesi fiilen ortadan kaldırıldı.

Kölelik şartlarında esnek-güvencesiz  
çalışma dayatmasıyla kadınların kamudan 
tasfiyesine hız verildi.

Yoksulluk  arttı, işsizlik oranı son beş yılın, 
işsiz sayısı son on yılın en yüksek seviyesine 
yükselirken, her kriz döneminde olduğu gibi 
en çok işsiz kalanlar yine kadınlar oldu.

Sendikal haklarımıza  ve  örgütlenme özgür-
lüğümüze saldırılar arttı.

Kadına yönelik erkek ve devlet şiddeti arttı. 
Binlerce muhalif kadın hukuksuzca gözaltı-
na alındı, haksız yere cezaevine gönderildi.

Çocuk  istismarı  yasalaştırılmak istendi, ço-
cuk derneklerinin kapısına kilit vuruldu.
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Kadınların isyanının ve öfkesinin  simgesi 
olan Özgecan’ın katledilmesinden bu yana 
700 kadın erkekler tarafından katledildi. 
Haksız tahrik indirimleriyle kadın katilleri ko-
runmaya devam ediyor.

Şimdi de  bizi süreklileştirilmiş bir OHAL’de yaşa-
maya mecbur kılmak istiyorlar. Başkanlık sistemi 
dayatması  haklarımızın, geleceğimizin ve irade-
mizin ipotek altına alınması demektir. Yasamanın, 
yürütmenin ve yargının tek adamın  elinde toplan-
ması  demek, toplumun erkek egemen yapısının 
güçlenerek hayatlarımız üzerindeki tehditlerini 
arttırması demektir.

Demokrasinin ve özgürlüklerin tek          
kişinin keyfiyetine bırakılması  kabul edile-

mez!

Kazanımlarımızın ve geleceğimizin tek kişinin in-
safına bırakılmasına razı olmayacağız. Yüzyıllar-
dır yürüttüğümüz eşitlik ve özgürlük mücadelesi-
nin gereği olarak;

Diktatörlük yasasına  “HAYIR” diyoruz, “HA-
YIR”ı örgütlüyoruz!

Kadınız biz, yaşamın yaratıcısı, diğer yarısıyız. 
Mücadelemiz bizim olanı geri alma mücadele-
sidir.Tüm insanlık için baskının ve sömürünün 
olmadığı bir dünya düşlüyoruz. Kuruncaya ka-
dar da yılmayacağız.

Taleplerimiz
OHAL ve KHK rejimine derhal son verilmeli, 
haksız hukuksuz yere işten atılan binlerce 
emekçi görevine iade edilmelidir.

Esnek, güvencesiz, kayıt dışı  çalışmaya 
son verilmeli, güvenceli ve insana yakışır 
çalışma  koşulları sağlanmalıdır. Kadın is-
tihdamının önündeki en büyük engel olan 

bakım sorumluluğunun erkek-devlet ve iş-
veren tarafından paylaşılmasını sağlayan 
yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

Başkanlık dayatmasından vazgeçilerek tüm 
kesimlerin hak ve taleplerinin yer aldığı, 
her türlü ayrımcılığa son verecek, eşitlikçi, 
özgürlükçü ve demokratik bir anayasa top-
lumsal mutabakatla hazırlanmalıdır.

İçeride ve  dışarıda yürütülen savaş 
politikalarından vazgeçilerek halkların bir 
arada ve eşit yaşadığı barış koşulları oluş-
turulmalıdır.

Başta KESK’li kadın arkadaşlarımız olmak 
üzere, muhalif kimliklerinden dolayı hukuk-
suzca cezaevinde tutulan tüm kadınlar ser-
best bırakılmalıdır.

İşyerinde, evde ve sokakta kadına yönelik 
taciz, tecavüz, şiddet ve mobbingin son 
bulması için düzenlemeler yapılmalı, imza-
lanan uluslararası sözleşmelerin gereği ye-
rine getirilmelidir.

Eğitim alanı başta olmak üzere, kamusal 
alandaki  tekçi, gerici ve cinsiyetçi uygula-
malara son verilmeli, laik, bilimsel, parasız, 
anadilinde kamusal hizmet sağlanmalıdır.

8 Mart resmi tatil ilan edilmelidir.

KESK’li kadınlar olarak, İş 
güvencemiz, Yaşam Güvencemiz 

ve Geleceğimiz için  

Tüm Kamu Emekçisi Kadınları
Mücadeleyi ve Dayanışmayı      

Büyütmeye Çağırıyoruz. 
Biz Kadınlar Birlikte                   

Daha Güçlüyüz.
Birlikte Başaracağız.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ KADIN MÜCADELESİ!
YAŞASIN 8 MART KADINLARIN ULUSLARARASI BİRLİK, 

MÜCADELE VE DAYANIŞMA  GÜNÜ!
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