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New York’ lu dokuma 
işçisi kadınların mücadele 
bayrağı, bugün dünyanın 

dört bir yanındaki 
kadınların ellerinde 

dalgalanıyor.

8 MART, eşit işe eşit 
ücret ve daha iyi çalışma 
koşulları için çoğu kadın 

129 işçinin hayatını 
kaybetmesi anısına, daha 

iyi bir dünya özlemi taşıyan 
kadınların hak arama 

mücadelesinin günüdür. 

Biz KESK’li kadınlar 8 Mart  
direnişinin haklılığından 
aldığımız cesaret ve güç 
ile vahşi kapitalizme ve 
onunla kol kola giren 

erkek egemen yapıya karşı 
mücadelemizi yükselterek 

örgütlenmeye devam 
ediyoruz.
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Küresel cinsiyet uçurumu 2017 Raporu’nda Türkiye 140 ülke arasında 131. sırada yer alıyor. Eğitimden sağ-
lığa , ekonomiden siyasete kadar farklı birçok alanda son sıralarda yer aldığımız bu rapora göre Türkiye’de 
kadınlar eşitlik için 100 yıl, ücret eşitliği için 217 yıl beklemek zorundalar. 

AKP Hükümetinin bir yanı ile piyasacı diğer yanı ile gerici politikaları çalışma yaşamında uğradığımız ayrım-
cılığı ve eşitsizliği derinleştirmeye devam ediyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre;

•	 Kadınlar erkeklere göre daha düşük ücretlerle daha uzun çalışma saatleriyle ça-
lışmaktadır.

•	 Kadınlarda kayıt dışı/sigortasız çalışma oranı erkeklerden çok daha fazladır. Er-
keklerde % 30’ların altında olan bu oran kadınlarda % 45’in üzerinde olup kadın istih-
damının yoğun olduğu tarım sektöründe % 90’ları dahi bulmaktadır.

•	 Kadın ücretsiz aile işçisi sayısı erkek ücretsiz aile işçisi sayısının 2,5 katıdır.

•	 Kadınlar, ev ve aile bakımına erkeklerden 5 kat fazla zaman harcamaktadır.

•	 Ücret eşitsizliği devam etmektedir: Erkekler, kadınlardan 2,5 kat daha fazla ücret almaktadır. 

•	 Kadınlar örgütsüz: Sendikalı kadın işçi oranı sadece yüzde 7,6’dır. Sendikalaşma ve örgütlenme önündeki 
engellerden kısaca bahsetmek iyi olabilir.

ÇALIŞMA YAŞAMINDA AYRIMCILIK VE
EŞİTSİZLİK ARTIYOR!
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•	 Kadınlarda işsizlik oranları erkeklere göre daha 
yüksek iken istihdam oranları daha düşüktür. Üniver-
site mezunu kadınlarda % 21’in üzerinde olan işsizlik 
oranı erkeklerde % 9’un altındadır.

* Bürokraside üst düzey yöneticilerin % 90’ı erkek-
tir; hâlbuki kamu emekçilerinin yaklaşık % 38’i kadın-
dır. 

Evden çalışma, uzaktan çalışma, yarı zamanlı çalış-
ma, tele çalışma gibi modellerle esnek çalışma biçim-
lerine her gün bir yenisi ekleniyor. Böylelikle sosyal 
devlet olmanın sorumluluğu  ‘’ANNELİK’’ kimliğimiz 
gerekçe kılınarak biz kadınlara yükleniyor. 

Kadın olduğumuz için çalıştığımız işyerlerinde bir 
taraftan yükselme ve terfilerde ayrımcılığa maruz ka-
lırken diğer taraftan tacize, şiddete ve mobbinge uğra-
maktayız.

 Bir taraftan süt izni gibi sosyal haklarımız kısıtlanır-
ken diğer taraftan işyerlerinde ücretsiz kreşlerin olma-
dığı koşullarda, bizlere yapılan “en az üç çocuk doğu-
run” telkinleri sosyal rolümüzü ev-çocuk-yaşlı bakımı 
üçgeni olarak tanımlamaktadır.

OHAL bahanesiyle  çıkarılan KHK’ler eliyle iş güven-
cemiz fiilen ortadan kaldırılıyor. OHAL  süresince bugü-
ne kadar çıkarılan 31 KHK ile 25 Bine yakın  kamu emek-
çisi kadın haksız hukuksuz bir biçimde işinden edildi.
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Ekonomik, sosyal ve siyasal olarak haklarımıza ve 
kazanımlarımıza dönük saldırıları arttıran cinsiyetçi po-
litikalar tacizi, tecavüzü ve çocuk istismarını meşrulaş-
tırıyor.

 Basına düşen haberlerden derlenen verilere göre 
2017 yılında 409 kadın katledildi. 322 kadın cinsel iş-
kenceye uğrarken, 387  çocuk ise istismara maruz 
kaldı.

 2016 yılı TÜİK verilerine göre, güvenlik birimlerine 
gelen çocuk sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 10 ar-
tarak 333 bin 435 oldu. Son 10 yılda 482 bin 908 kız 

çocuğu devletin izniyle evlendirildi. Son 6 yılda 
142 bin 298 çocuk anne oldu ve bu çocukların 
büyük kısmı dini nikâh ile evlendirildi. 

2017 yılında ‘’Nüfus Hizmetleri Kanunu’’nda 
yapılan düzenlemeyle Müftülere resmi nikah 
kıyma yetkisi verildi. Bu değişiklikle çocuk yaş-
ta evliliklerin ve çocuk istismarının önü açıldı. 
Sürekli fetvalar yayınlayarak kadınların nasıl 
yaşamaları gerektiğini belirten  Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından çıkarılan yayınlarda 9 ya-
şındaki kız çocuğunun evlenmesinin ve çocuk 
doğurmasının  normal olduğu  belirtiliyor.

Kadınlar daha çok en yakınlarındaki erkeklerden 
şiddet görmelerine rağmen 2012 yılında kadın örgüt-
lerinin yoğun çabasıyla kabul edilen 6284 sayılı Aile-
nin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun; “kadınlara fazla hak veriyor, aileleri da-
ğıtıyor, erkekler mağdur oluyor” gerekçeleriyle AKP 
tarafından değiştirilmek isteniyor. Boşanmak isteyen 
kadınların önüne ‘’aile arabuluculuk kurumu’’ engeli 
konularak kadına yönelik şiddetin önü daha  fazla  açı-
lıyor.

EŞİTSİZLİK EŞİTSİZLİĞİ DOĞURUYOR,
ŞİDDET, TACİZ VE ÇOCUK İSTİSMARI  ARTIYOR!
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Ölümün kutsandığı savaşın, militarizmin ve 
çatışmanın gölgesinde yaşam hakkımız  başta 
olmak üzere, biz  kadınların en temel hakları 
bile görünmez kılınıyor. Kadın bedeni üzerinden 
yürütülen savaş politikaları kadınlara yönelik 
her türlü şiddetin artmasına ve meşru görül-
mesine olanak sağlıyor. Daha fazla yoksulluk 
ve güvencesizlik yaratıyor. Bin bir emekle elde 
ettiğimiz kazanımlarımız ve haklarımız gasp 
edilmek isteniyor. Halklar ve cinsiyetler arasın-
da eşitsizliği ve ayrımcılığı derinleştiriyor.

Biz kadınlar adil, eşit, özgür, laik, dayanış-
macı ve barış içinde yaşayacağımız bir dünyayı 
yaratmak için kurtuluşumuzun kendi ellerimiz-

de olduğunu biliyoruz. Bize dayatılan yoksullu-
ğu, şiddeti, ayrımcılığı, gericiliği  ve savaşı ka-
bul etmiyoruz! Sömürüye  boyun eğmiyoruz!

 Taleplerimiz:

◊ 8 Mart ücretli izin günü sayılmalı,

◊ Eşit işe eşit ücret sağlanmalı

◊ OHAL kaldırılmalı, KHK’ler iptal edile-
rek haksız hukuksuz yere işten çıkarılan tüm 
emekçiler görevlerine iade edilmeli,

◊ İş yerinde şiddeti, ayrımcılığı ve          
mobbingi önleyen düzenlemeler yapılmalı

◊ Kadın istihdamında tek 
seçenekmiş gibi sunulan es-
nek-güvencesiz-kayıt dışı  ve ta-
şeron çalışmaya, kiralık işçilik uy-
gulamasına son verilmeli,

◊ Kapatılan kamu kreşleri 
açılmalı, kadın veya erkek olduğu-
na bakılmaksızın en az 50 çalışa-
nın bulunduğu iş yerlerinde  gün-
düz bakım evi ve kreşler açılmalı,
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◊ Grevli toplu sözleşme hakkı, sendikal hak ve 
özgürlüklerimiz önündeki engeller kaldırılmalı,

◊ Doğum izinleri 24 haftaya çıkarılmalı, devredi-
lemez babalık izni düzenlenmeli, süt izninin kullanımı 
önündeki keyfi engeller kaldırılmalı ve  ücretli-ücret-
siz doğum izninden dönen kadınların statü kaybı yaşa-
ması engellenmeli,

◊ Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kaldırılarak 
yerine Kadın Bakanlığı kurulmalı,

◊ Kadına yönelik her türlü şiddeti önleyici  yasal 
düzenlemeler acilen  yapılmalı,

◊ Kadınlar için daha fazla yoksulluk, şiddet, göç 
ve ayrımcılık anlamına gelen savaş politikaları son 
bulmalı. Eşit ve özgür biçimde barış içinde bir arada 
yaşamın sağlanacağı laik, demokratik koşulların oluş-
ması sağlanmalı,

◊ Eğitim alanı başta olmak üzere kamusal alanın 
tümüne yayılan dinselleştirme politikalarından vazge-
çilmeli,

◊ Kadınlardan yana imza atılan uluslararası söz-
leşmelerin gereklikleri yerine getirilmelidir.



YAŞASIN 8 MART MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN KADINLARIN ULUSLARARSI BİRLİK, DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ!

8 MART’TA ALANLARDAYIZ!


