Eşitsizliğe, şiddete ve ayrımcılığa karşı

8 Mart etkinliklerine katılalım!
8 Mart dünyanın dört her yerinde emekçi kadınların eşitsizliklere, şiddete ve sömürüye karşı mücadele günü olarak kutlanıyor. Geçen sene
İspanya'da 5 milyon kadın ve erkeğin genel grev
yaparak sokaklara çıkması bir çok ülkede kadınlara
örnek oldu.
Her gün zenginler daha zengin, yoksullar daha da yoksullaşırken kadınlar üzerinde uygulanan ayrımcı politikalar ve şiddet
de artıyor. Dünyanın bir çok bölgesinde devam eden savaşların,
hükümetlerin uygulamalarıyla kışkırtılan şiddetin, işverenlerin
ucuz iş gücü politikalarının bedeli ilk başta kadınlara kesiliyor.
Madalyonun diğer yüzünde ise başka bir gelişme var: Amerika'dan
Bangladeş'e, Polonya'dan Türkiye'ye pek çok ülkede kadınlar bu
politikaların değişmesi, kadın-erkek herkesin eşit koşullarda ve insanca yaşayabilmesi için mücadele ediyor. Karamsarlık ve çözümsüzlük değil, birleşerek büyütülen mücadele gelişiyor!

cağı, kadının çalışmaması ve asıl işinin çocuk doğurmak olduğu, kadının bedeni hakkında karar veremeyeceği gibi gerici fikirleri yaygınlaştırmaya
çalışıyorlar. Kadını eve hapsetmeye, giyimine ve
nasıl yaşaması gerektiğine karar vermeye çalışıyorlar.
Pek çok ülkede kürtaj hakkı yeniden tartışmaya açıldı.
Irkçı hükümetler ve partiler, kadınların uzun mücadelelerle kazanmış olduğu istenmeyen hamilelik hakkında karar verme hakkına
saldırıyorlar. Bu aynı zamanda kadın sağlının tehlikeye atılması
demektir. Ki kürtaj hakkının sınırlanması ve yasaklamaları nedeniyle geçen yıl 68 bin kadın yaşamını kaybetti.
Almanya'da AfD gibi partiler bunun somut örneğidir. Irkçılar
bir yandan toplumu din-dil-ırk ayrımı üzerinden, diğer yandan
kadın-erkek olarak bölmeye, cinsiyetçilik üzerinden ırkçılığı geliştirmeye çalışıyorlar.
Kadınların özgürlüğü ve eşitliği için, bedeni hakkında sadece
kendisinin karar verebileceği koşulların yaratılması için 8 Mart
günü sokaklara çıkıyoruz. Kadınlar eşit ve özgür olmadan, toplumun özgürleşmesi mümkün olmayacaktır. Irkçı-gerici politikalar
son bulmayacaktır. Irkçılara inat, değişik uluslardan kadınlarla birlikte, daha iyi bir gelecek için sokaklara çıkalım, eşitlik mücadelesini güçlendirelim!

8 Mart
Emekçi Kadınlar
Günü

Kadınlar daha fazlasını hak ediyor!

Bugün dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olan Almanya’da
kadınlar, erkeklerden yüzde 21 daha düşük ücret alıyor. Güvencesiz
ve düşük ücretli işlerde çalışan kadınların erkeklere göre oranı çok
fazla. Bunun devamı olarak, emekli kadınların önemli bölümü ömrünün sonuna kadar yoksulluğa mahkum ediliyor.
Toplumsal yaşamın bütün alanlarında, çocuk bakımından ev işlerine kadar, bütün yük kadınların omuzlarında.
Yaşamın her alanında daha fazla emek harcayan kadınların, daha
kötü çalışma ve yaşama koşullarına mahkum edilmesine karşı; eşit
işe eşit ücret ödenmesi, kadınların çalıştığı her işin güvenceli iş olması, emeklilikte yoksulluğa mahkum edilmemesi, kadınların yaşamının kolaylaşması için, daha fazla çocuk bakım evlerinin
açılması ve sosyal yaşama katılmalarının olanaklarının gelişmesi
için alanlara çıkıyoruz.
Hak ettiğimizi almak, herkes için daha iyi bir yaşamı inşa etmek
için, herkesi 8 Mart'ta alanlara çıkmaya, mücadele katılmaya çağırıyoruz!

Irkçılık kadın düşmanlığıdır!

Bugün dünya genelinde gelişen bütün ırkçı-faşist hareketler, kadınların senelerdir sürdürdüğü mücadele sonucu kazanmış olduğu
hakları yeniden yok etmek için politikalar yapıyorlar. 'Kadın ve
aile' politikalarını savunmak adına, kadın ve erkeğin eşit olamaya-

8 Mart günü alanlara!

Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi, Almanya'da da 8 Mart
günü bir çok şehirde kadınlar sokağa çıkarak, taleplerini dile getirecek. Kadın dernekleri, sendikalar aylardır bunun hazırlığını yapıyor. Son yıllarda kadınların şiddete, savaşa, eşitsizliğe, ırkçılığa,
çevrenin tahrip edilmesine karşı mücadeleye katılımındaki artış,
hepimizi umutlandırmakta. Mücadeleye katılan kadınların sayısının artması, sadece kadın haklarının kazanılmasını değil, dünyada
yaşanan diğer sorunların çözümünü de hızlandıracaktır.
Tüm Türkiye kökenli kadınları, 8 Mart günü değişik alanlardan
kadın örgütlerinin düzenlediği gösterilere, derneklerimizde kutlanan 8 Mart etkinliklerine, kadınların eşit ve özgür bir toplum yaratma mücadelesine katılmaya çağırıyoruz! Kadınlar olmadan,
eşitsizliklere, ırkçılara, savaşlara karşı mücadeleyi başarmak mümkün olmayacaktır.
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Daha güzel günler için 8 Mart emekçi kadınlar günü kutlu
olsun!
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