
BUNDAN 156 yıl önce New 

York’ta bir tekstil fabrikasında 

yanarak hayatını kaybeden işçi kız 

kardeşlerimizin anısını o tarihten 

bugüne her türlü sömürü, baskı 

ve haksızlığa karşı direnen tüm 

kadınların mücadelesi ile birleştire-

rek geleceğe doğru yürüyoruz. 

Evlerde, sokaklarda, yaşamın her 

alanında şiddet, baskı ve taciz 

tehdidi ile yaşıyoruz. İşyerlerin-

de kuralsız, güvencesiz çalışma 

kuşatması ile karşı karşıya olan 

bizler, kadın düşmanlığına, şiddete, 

ayrımcılığa, esnek ve güvencesiz 

çalışmaya meydan okuyoruz. 

ŞİDDETİ DURDURACAĞIZ! 

Özgecan’ımız ve niceleri… Geçtiği-

miz Ocak ve Şubat ayında en az 

52 kadının yaşam hakkı ellerinden 

alındı. Suçlular cezalandırılmak 

yerine türlü bahaneler ile iyi hal 

indiriminden faydalandırılıyor, 

neredeyse ödüllendiriliyor. 

Şiddet uygulayan erkekleri 

koruyan, kadınların söz ve karar 

hakkını yok sayan, sözüm ona 

kadınların güvenliğini sağlamak-

tan bahseden iktidara meydan 

okuyoruz!

İNSANCA YAŞAM, GÜVENCELİ İŞ 
İSTİYORUZ!

Başta kıdem tazminatımız olmak 

üzere biz emekçilerin her türlü ka-

zanılmış hakkına göz dikiliyor. Esnek 

ve güvencesiz çalışma yerleşik hale 

getiriliyor. TBMM’ye sevk edilen 

“Ailenin ve Dinamik Nüfusun Ko-

runması Yasası” kadınların düşük 

ücretli, güvencesiz, vasıfsız, sen-

dikasız işlere mahkum edilmesini 

amaçlıyor. Kadınlar güvencesiz işlere 

mahkum edilirken, cinsiyetçi iş bö-

lümü yüzünden kadınların omzuna 

yüklenen ev işleri ve çocuk bakımı 

sorumluluğu bahane ediliyor. 

Biz kadınlar kreş hakkımızın uy-

gulanmasını ve güvenceli işlerde, 

insana yaraşır koşullarda çalı-

şabilmek, eşdeğer işe eşit ücret 

alabilmek istiyoruz. İş kazalarında 

ölmek, çalışırken hastalanmak 

istemiyoruz; yoksulluk sınırının 

altında ücrete boyun eğmiyoruz. 

Patronlara ve patronların çıkar-

larını gözeterek sendika ve grev 

hakkımızı gasp edenlere meydan 

okuyoruz!

BARIŞ KADINLARIN ELLERİYLE 
GELECEK!

Bu coğrafyada savaşlardan en çok 

etkilenen kadınlardır. Kadınların ve 

çocukların yaşam alanları öncelikli 

olarak tehdit ediliyor. Göç yolla-

rında ilk önce kadınlar ve çocuklar 

mağdur oluyor. Zorunlu olarak 

evlerinden yurtlarından kaçan 

bu kadınları geldikleri Türkiye 

gibi ülkelerde yoksulluk ve açlık 

bekliyor. Öldürülmekten, tecavüze 

uğramaktan, bir eşya gibi alınıp sa-

tılmaktan kaçan kardeşlerimiz için, 

onların hayatlarını yaşam alanlarını 

tehdit eden barbar İŞİD’e ve ona 

arka çıkan karanlık ittifaka meydan 

okuyoruz. Bu zorunlu göçü fırsata 

çevirmekten çekinmeyen sermaye-

darların dayattığı insanlık dışı çalış-

ma biçimlerine, kölelik ücretlerine 

mecbur bırakılan bu kardeşlerimiz 

için meydan okuyoruz!

EŞİT, ÖZGÜR BİR GELECEĞİ BİZ 
KURACAĞIZ!

Sermayenin, iktidarın, geleceğimizi 

karartmak isteyenlerin hedefinde 

biz kadınlar var. Yanıtımızı işyerlerin-

de, direniş çadırlarında, grev halayla-

rında ilmek ilmek ördüğümüz daya-

nışma ve direnişlerle biz vereceğiz. 

Eşitlik, özgürlük, barış bu topraklara 

biz kadınların elleri ile gelecek.

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!
YAŞASIN 8 MART!
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MART 2015

8 MART’ta 
kuralsız, 

güvencesiz 
çalışmaya, 
ayrımcılığa, 

kadın 
cinayetlerine 

meydan 
okuyoruz!


