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Sendika ama Nasıl?

Dünyadaki iş gücünün üçte birini
oluşturan kadınlar; istihdam, çalışma
koşulları, iş gücü piyasasına erişim açısından eşitsizliğe açık bir şekilde maruz kalıyor. Bu eşitsizlik özellikle çalışan kadınların sendikaya katılımını ya
da sendikalı kadınların yönetimde aktif
bir görev almasını etkiliyor. Kadınların
emek piyasasında daha az yer almaları,
birçok ücretli çalışan kadının işyerlerinin sendikalaşmaya elverişsizliği, kayıt
dışı ekonomide çalışan çok kadın olması, toplumsal cinsiyet rolleri ile kadınlara yüklenen aile içi sorumluluklar, atipik
işlerde çalışan kadınların fazla olması,
sendikaların karar verme mekanizma-

larında erkeklerin baskın gelmesi kadınların sendikalaşamamalarının başlıca
nedenleri olarak ortaya çıkıyor.
Sermayenin ucuz ve güvencesiz politikalarının esas hedefi olan ve ikinci sınıf
işçi olarak görülen kadınlar kadın dayanışmasının gücüyle taleplerini sendikal politikaya büründürmeye çalışarak
mevcut yönetimleri değişime zorluyor. Kadınların örgütlenmesi sendikal
dönüşümü ciddi bir şekilde etkiliyor.
Sendikaların tüm çalışma alanlarında kadınların varlık gösterebilmesi son
yıllarda bu alanda kök salmış eski gelenekleri dönüştürüyor. Genel kurullarda
kadınların talepleri konuşuluyor, tüzük-
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ler değişiyor, kadın komisyonları kuruluyor. Elbette ki bu olumlu gelişmeler
kadınların sendikalaşmasını arttırıyor
ve kadınlar işini kaybetme, mobinge
uğrama, taciz gibi nedenler karşısında
bu güçlü örgütlenme ile duruyor. Tablo
umutsuz değil!
Tıpkı Tekel direnişinde, THY grevinde, Deriteks’te, Adkotürk’te, Novamend’de, Bakırköy Belediyesi işçileri
direnişinde, Flormar’da, Sinbo’da olduğu gibi sendikal mücadelenin ön saflarında yer alan kadınlar hem aile içi dinamiklere hem sendikalardaki eşitsizliğe
hem işverenlere hem de iktidara karşı
mücadelesini sürdürecek.
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6284 Sayılı Kanun ve Haklarımız
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddettin Önlenmesi Kanunu 8 Mart 2012
tarihinde kabul edilmiştir. Yasa, kadına yönelik şiddeti önlemekte devlete asli sorumluluk
veren anlayışı temel almaktadır. 6284 Sayılı
Kanun, İstanbul Sözleşmesi’nin bütüncül sistemini (Önleme, Koruma, Kovuşturma, Ceza)
kabul eder. Kanunun genel mekanizması şiddetin failini önleyen, şiddete maruz kalan kadın ve çocukları koruyup destekleyen, faili
cezalandıran ve şiddeti izleyen bir teorik altyapıya dayanır.
6284 Sayılı Kanun “kolay başvuru, sığınak,
koruma, uzaklaştırma, adres ve kimlik belgelerini gizleme, geçici velayet ve tedbir kararı
aldırma, sağlık güvencesi olmayanların sağlık
sigortasından yararlanma” gibi aşağıda sayılacak olan pek çok hakkı güvence altına alıyor.
6284 Sayılı Kanun’da şiddet; fiziksel, cinsel,
psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görme
veya acı çekme ile sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketler olarak tanımlanır.
Yani kanun şiddeti yalnızca akla gelen ilk anlamı olan fiziksel acı verme durumu olarak değil;
cinsel, psikolojik ve ekonomik anlamda da ele
almıştır. Bu kapsamda hakaret, tehdit, küçük
düşürme, aşağılama, baskı kurma, paraya el
koyma, ısrarlı arama, takip etme gibi birçok
hareket şiddet tanımı içerisinde yer alır. Ayrıca
önemli bir nokta olarak 6284 Sayılı Kanun’dan
faydalanmak için şiddete maruz kalmış olmak
gerekmez, şiddet tehlikesi veya tehdidi altında
olmanız yeterlidir.
Kanunun en önemli noktalarından birisi; herhangi bir medeni hâl, kan bağı, akrabalık ayrımcılığı yapmamasıdır. Her kadının şiddete
maruz kalabileceğinden ve her erkeğin şiddet
uygulayabileceğinden hareketle “şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan
kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek
taraflı ısrarlı takip mağduru kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi”
amacını içermektedir. Herhangi bir medeni
hâl ayrımı yapmaksızın tüm kadınlara, kendilerine yönelen şiddetin uygulayıcısı kim olursa
olsun, şiddete karşı geniş ve çeşitli haklar bu
kanunla tanınmıştır.
Kanun’dan yararlanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak da gerekmez. 6284
Sayılı Kanun kadınları hangi ülkeden geldiklerine göre ayırmaz, şiddete uğrayan mülteci ve
göçmen kadınlar da kanundan yararlanabilirler.
6284 kapsamında hakların ilki olan “Sığınak
Talep Etme Hakkı”nı TİP’li Kadınlar Bülteni’nin
ilk sayısında detaylı biçimde ele almıştık. Bu
yazıda, kanunun kapsadığı diğer haklardan
bahsedeceğiz.
6284 Sayılı Kanun Kapsamında Haklarımız
Nelerdir?
6284 Sayılı Kanun şiddete uğramış yahut
şiddete uğrama tehlikesi veya tehdidi altında
olan kadınlar için çeşitli haklar, tedbirler tanır.
Aşağıda bu haklar sıralanmıştır:
Geçici Koruma (Yakın Koruma) Talep Etme
Hakkı
Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali olan kişinin kendisine zarar vereceğinden

endişe eden kadın; kendisine eşlik edecek bir
polisin görevlendirilmesini talep edebilir. Yakın koruma kararı verildikten sonra, koruma;
yalnızca işe giderken, okula giderken vs. değil
dışarıya her çıkışta tehdit altında olan kadının
yanında olmak zorundadır.
Yakın koruma talebi Karakollara, Cumhuriyet
Başsavcılıklarına, Valiliklere, Kaymakamlıklara, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerine,
Aile Mahkemelerine yapılabilir. Ayrıca Valilik
ve Kaymakamlıklar, Savcılığın veya Aile Mahkemelerinin kararı olmadan da doğrudan yakın koruma atanmasına karar verebilir.
Acil ve hemen müdahale edilmesi gereken
bir durum söz konusu ise en yakın polis ya da
jandarma da yakın koruma vermekle yükümlüdür. Olayı takip eden ilk iş gününde, aldıkları
bu kararı valilik veya kaymakamlığa onaylatırlar.
Şiddet Uygulayanın Konuttan Uzaklaştırılması, Şiddete Maruz Kalana Yaklaşmasının
Engellenmesini, Rahatsız Etmemesini Talep
Etme Hakkı
Kadın, kendisine şiddet uygulayan kişinin birlikte yaşanan konuttan uzaklaştırılmasını talep
edebilir. Bu karar alındıktan sonra uzaklaştırılan kişinin yalnızca konuta değil, şiddete maruz bıraktığı kadının iş yerine, çocuğun okuluna ve doğrudan kadının kendisine yaklaşması
engellenir. Konut şiddete maruz kalmış kadına
tahsis edilir ve kadın yaşamına orada devam
eder. Yani mağdurun değil failin düzeni bozulur. Şiddete maruz kalmış kişinin, şiddet uygulayanın kendisine telefon, sosyal medya, mail,
mektup vb. herhangi bir yöntemle ulaşmasının engellenmesini talep etme hakkı da vardır.
Ayrıca, acil ve hemen müdahale edilmesi gereken durumlarda polisin şiddet uygulayan ya
da uygulama ihtimali bulunan kişiyi herhangi
bir mahkeme kararı olmaksızın evden uzaklaştırma yetkisi ve sorumluluğu vardır. Bu taleplere ilişkin başvuru Karakollara, Cumhuriyet
Başsavcılıklarına, Valiliklere, Kaymakamlıklara, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerine,
Aile Mahkemelerine yapılabilir.
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HAKLARIMIZ
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Adresin Gizlenmesini Talep Etme Hakkı
Can güvenliği tehdit altında olan veya şiddet
uygulayandan gizlenen kadın, kimlik ve adres
bilgilerinin tüm resmi kayıtlarda gizlenmesini
isteyebilir. Bu yolla fail veya potansiyel failin;
sigorta kaydı, nüfus kayıt sistemi gibi pek çok
yolla adres bilgisine ulaşması mümkündür. Bu
talep için yapılacak başvuruda talebin açıkça
belirtilmesi ve gizlilik kararının Aile Mahkemesi tarafından yazılacak karar metninde açık ve
ayrıntılı biçimde yer alması gerekmektedir. Bu
talebe ilişkin başvuru Karakollara, Cumhuriyet
Başsavcılıklarına, Valiliklere, Kaymakamlıklara, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerine,
Aile Mahkemelerine yapılabilir.
Geçici Velayet ve Tedbir Nafakası Talep
Etme Hakkı
Çocuğu olan ve henüz boşanma davasını açmamış olan kadın, kendi ve çocukları eşinden
şiddet görmüşse, evlilik süresince ortak kullanılan velayetin geçici olarak kendisine verilmesini talep edebilir. Bu süreçte de düşülecek
ekonomik güçsüzlükten kurtulabilmek amacıyla tedbir nafakası talep edebilir. Başvuru
doğrudan Aile Mahkemelerine yapılmalıdır.
Geçici Maddi Yardım Talep Etme Hakkı
Şiddete uğrayan kadın doğmuş ve doğacak
olan ihtiyaçları için geçici maddi yardım talep
edebilir. Bu yardım diğer kurum ve kuruluşlardan para veya eşya yardımı alıp almama ile
kesinlikle ilintili değildir. Verilen tüm desteklerden bağımsız olarak, yalnızca 6284 No’lu kanundan kaynaklanan ve şiddete uğradığı için
verilen bir yardımdır. Çocuğu olan kadınlar bu
yardımı ayrıca çocukları için de talep edebilirler. Bu talebe ilişkin başvuru Kaymakamlıklara,
Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerine, Aile
Mahkemelerine yapılabilir.
Tüm bu haklar, 6284 ile tüm kadınlara tanınmış olsa da uygulamada bu hakların kullanımında büyük sorunlar olduğu, fiili olarak ne
yargı makamları ne de kolluk kuvvetleri tarafından uygulanmadığı açıkça görülmektedir.
6284’ün etkin uygulanması için mücadele etmek tüm kadınlar için hayati bir meseledir.
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Aylin Doğan

Ev İçi Emek ve
Bakım Emeğinin Değeri Nedir?
Kadın emeği dediğimiz zaman aklımıza
ilk toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, bakım emeği
ve duygusal emek geliyor. Bakım emeği ev içerisindeki emeğin üretilmesini kapsar. İnsan hayatı bakım emeği olmadan kendini sürdüremez.
İnsanların birlikte bulundukları tüm toplumlarda
bakım emeğinin düşünülmesi, planlanması, sağlanması ve sürdürülmesi gerekmektedir. Bakım
emeğinin düşünülmesi ve planlanmasına “zihinsel emek” denir. Hayatın her anındaki toplumsal
cinsiyet eşitsizliklerinden kaynaklı bakım emeğini
ve zihinsel emeği çoğunlukla kadınlar üstlenmektedir. Evdeki bireylerin beslenmesi, hijyenik bir
barınma ortamının sağlanması, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesi ve bakımı, hanedeki
yaşlı-hasta-engelli bireylerin bakımı ve yaşamsal ihtiyaçların düzenli olarak sağlanması bakım
emeğinin gerektirdiklerindendir. Tüm bu ekonomi
için önemli olan işleri toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı kadınların yapması beklenir. Bu
ağır yükü taşıyan kadınların erkeklerle eşit koşullarda, ücretli işlerde çalışamamalarının önündeki
en büyük engellerden biridir.
Ücretli bir işte çalışan kadın gündüz mesaisini bitirip evine geldiğinde, akşam mesaisi
başlamaktadır. Bakım emeği sorumluluklarından
kaynaklı dinlenme ihtiyacını yerine getiremeyen
kadınlar, ertesi gün çalıştıkları işlerde gerekli verimi sağlayamazlar. İşverenler kadınları işe alırken
medeni durumlarını, çocuk sahibi olup olmadıklarını ön planda tutarlar. Çalışılan işlerde gelecek
terfi durumlarında öncelik her zaman bakım emeğini sırtlanan kadınlara değil erkeklere verilmektedir. Ücretli bir işte çalışmak isteyen kadınların
çoğu, bakım emeği sorumlulukları nedeniyle evlerine yakın alanlarda iş aramak zorunda kalıyor.
Uygun iş bulmaktan umudunu yitirdiğinde ise
işsizlik oranlarında yerini alıyor. Evlilik öncesinde ücretli bir işte çalışan kadınların çoğu, evlilik,
hamilelik, doğum gibi bakım yükümlülüklerinin
arttığı durumlarda işlerinden ayrılarak tüm vakitlerini evlerine, kocasının ve çocuğunun bakımına,
temizlik ve beslenmelerine ayırmak zorunda kalıyor. Düşük gelirli mahallelerde, kadınların bakım
emeklerini azaltacak ücretsiz kreşler, yaşlı-hasta-engelli bakım merkezleri olmadığı sürece, kadınlar daha da yoksullaşacaklar. Kadınların maruz kaldıkları cinsiyet eşitsizlikleri beraberinde
ekonomik şiddeti de getirecek. Ve bu eşitsizlik
kalıcı hâle gelecek.
Kadınların bakım emeklerinin gerektirdiği ev işleri, çocuk-hasta-yaşlı-engelli bakımı için her gün
12,5 milyar saat çalıştığı araştırılmış. Bu zamana
kadar ücretlendirilmeyen bu emeğin maddi karşılığı günlük 30 milyar dolar ediyor. Bu değer, teknoloji endüstrisinin yarattığı değerin 3 katı, ilaç
endüstrisinin ise 9 katına denk geliyor. (1)
Duygusal emek ilk kez 1983’te Amerikalı Sosyolog
Arlie Russell Hochschild tarafından kullanılmıştır.
Duygusal emek, kadınların annelik rolüyle özdeşleştirilmelerinin bir sonucudur. Toplum baskısıyla
kadınlara atfedilen bu rol, duygusal emek gerektiren işlerde işverenin özellikle kadın çalışan tercih etmesini sağlıyor. Hostesler, kasiyerler, reyon
sorumluları, bankacılar, hemşireler gibi hizmet
sektöründeki mesleklerde kadın çalışan oranının

daha yüksek olması bu sebeptendir. Kısaca kadın
çalıştığı yerin yüzüdür, bir başka deyişle vitrin süsüdür. Her zaman bakımlı ve iyi görünmelidir. Oysaki hiçbirimiz her zaman aynı ruh hâli içerisinde
olamayız. Beklenen duyguları gösterme çabası,
çalışanlar üzerinde zamanla strese neden olur.
Bunun devamında da bitkinlik ve duygusal tükenme gelir. Başkalarını memnun edecek şekilde
davranmak zorunda kalmak yorucu olabilir. Bu
hem iş yaşantımızda verimin düşmesine hem de
diğer insanlar ile kurulan ilişkilere yansır.

Kadınların bakım emeklerinin
gerektirdiği ev işleri,
çocuk-hasta-yaşlı-engelli bakımı
için her gün 12,5 milyar saat
çalıştığı araştırılmış.
Bu zamana kadar
ücretlendirilmeyen bu emeğin
maddi karşılığı günlük 30 milyar
dolar ediyor. Bu değer, teknoloji
endüstrisinin yarattığı değerin 3
katı, ilaç endüstrisinin ise
9 katına denk geliyor.
Sayılara Yansıyan Gerçekler
DİSK/GENEL-İŞ’in Araştırma Dairesi
Emar’ın (Emek Araştırma) her yıl mart ayında hazırladığı Kadın Emeği Raporuna göre; (2)
• 
OECD ülkeleri ortalamasında istihdamda
cinsiyet açığı yüzde 14,5; AB ülkeleri ortalamasında yüzde 10 iken, Türkiye’de yüzde 39,1.
• 
Erkeklerin istihdama katılım oranı yüzde
63,5 iken; kadınların istihdama katılım oranı
sadece yüzde 29.
• 
İşsiz kadın sayısı her geçen gün artıyor.
2020 yılında geniş tanımlı kadın işsiz oranı
yüzde 36,6 oldu.
• 
Genç kadın işsizliği resmi verilerin 2 katı.
• 
13,5 milyon kadın ücretsiz bakım emeği
verdiği için çalışma hayatına katılamıyor.
• 
Her 10 kadından 3’ü kayıt dışı çalıştırılıyor!
• 
Toplamda 1 milyon 533 bin kadın yarı zamanlı çalışırken, yarı zamanlı çalışanların
yüzde 73’ü de kayıt dışı çalıştırılıyor. 1,2 milyondan fazla kadın ise hem yarı zamanlı hem
de kayıt dışı çalıştırılıyor.
• 
Erkekler, kadınlardan yüzde 27,4 daha
fazla kazanıyor. Erkek ve kadınlar arasındaki
ücret eşitsizliği, işteki duruma göre de değişiyor. Ücretli çalışan erkek ve kadınlar arasındaki fark genişliyor. Ücretli çalışan erkekler, kadınlara göre yüzde 17,6 daha fazla kazanıyor.
Yevmiyeli çalışan erkekler, yevmiyeli çalışan
kadınlara göre yüzde 83,8 daha fazla kazanıyor. Ücretli çalışan babalarla ücretli çalışan
annelerin ortalama ücret farkı ise yüzde 19.
• 
Her 10 kadın işçiden sadece biri sendikalı.
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•

•

•

Kadın işçilerin sendikalaşma oranı yüzde 10
iken, erkeklerin yüzde 15,7.

Kadınların en çok sendikalı olduğu işkolu
yüzde 24,9 ile "Sağlık ve Sosyal Hizmetler"
İkinci sırada ise yüzde 21,4 ile ticaret, büro,
eğitim ve güzel sanatlar işkolu geliyor. Üçüncü sırada da yüzde 16 ile kadın işçi sayısının,
diğer işkollarına göre daha az olduğu genel
işler işkolu geliyor.

Genel işler işkolunda sendikalı kadın işçi
sayısı her geçen gün artıyor. 2014 Ocak döneminde kadınların sendikalaşma oranı yüzde 8
iken, 2021 Ocak döneminde yüzde 34,5’e yükseldi. Genel işler işkolunda kadın işçi sayısının
artışında 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin,
belediye şirketlerinde sürekli işçi kadrosuna
geçirilmesinin önemli bir etkisi var.

2016 Temmuz döneminde kamu görevlisi
kadınların sendikalaşma oranı yüzde 64 iken,
2021 Temmuz döneminde 7,4 puan düşerek
56,6’ya geriledi.

Emek gücünün üretimi ve yeniden üretimini gerçekleştirmesi sebebiyle ev içi emeğin ücretlendirilmesi önermesi 1970’de Batı ülkelerinde
dillendirilmeye başlanmış ve günümüze kadar
da gelmiştir. TİP’li Kadınlar olarak bakım emeğinin yani diğer deyişle “görünmeyen emeğin”,
devlet politikalarıyla ücretlendirilme çalışmalarına karşı gelmeliyiz. Ev içi emek dediğimiz bakım
emeği ücretlendirilirse kadınlar daha çok ev içine
hapsolacaklar, görünmeyen emekleri görünür olmayacak. Ev içi üretim eşitlik anlayışından daha
da uzaklaşacak ve sadece kadının görevi olarak
görülmesi meşrulaşacaktır. Ev içi emeği ücretlendirdiğimiz zaman evin içinde bir de işveren-işçi ilişkisi oluşturmaya başlayacağız ve de kadının
ev kadını rolünü kabullenmiş olacağız. Böyle olduğu zaman “Ben sana parasını ödüyorum, hâlâ
çamaşırlarım ütülenmemiş” gibi eşitlikten uzakta
bir pozisyona düşecek kadınlar.
Ne Yapılmalı?
Bakım emeğinin eşitlikçi paylaşımı için talep ettiğimiz politikalar:
• Herkes için ücretsiz, erişilebilir ve kaliteli kreşler, anaokullar, yaşlı/engelli gündüz bakım
merkezleri, evde hasta bakım hizmetleri vb…
• Babalık izni
• 24 Haftalık süt izni
• Ücretli izinler
• Dinlenme-tatil izinleri, bakım izinleri
• Güvenceli çalışma saatleri
• Kadınlar için insana yakışır işler yaratılması
Toplumsal cinsiyet eşitliği, sadece temel
bir insan hakkı değil; aynı zamanda barışçıl, huzurlu ve sürdürülebilir bir dünya düzeninin temel
şartıdır. Biz Türkiye İşçi Partili Kadınlar olarak kadınların özgür oldukları bir dünyayı kurana dek,
mücadele etmeye devam edeceğiz.
Kaynakça:
(1) Oxfam Konfederasyonu
(2) https://www.genel-is.org.tr/emar-kadin-emegi-raporu,2,47156#.YlGjwShBzIU

EYLEM GÜNLÜKLERİ

26 Şubat İstanbul / Maltepe

27 Şubat Kocaeli /Gebze

8 Mart'a Giderken; her gün en az üç
kadının öldürüldüğünü biliyoruz. Bir
kez daha “kadın cinayetleri politiktir”
demek için bir araya geliyoruz!

8 Mart'a Giderken; artan zamlara,
yoksulluğa karşı, emeğimiz için
inadımızla meydanlardayız.

3 Mart Sakarya

4 Mart İstanbul / Avcılar

İşçi kadınları çalıştıkları fabrikalarında
ziyaret edip hem sokağa çağırdık
hem de 8 Mart’larını kutladık! Eş
değer ücrete eşit ücretimizi, emeğimizin hakkını alacağız!

8 Mart'a Giderken; biz hazırız! Bulunduğumuz her yerde tüm kadınları
sokaklara, meydanlara çağırıyoruz!
Gelin haklarımıza, hayatlarımıza
yapılan saldırılara karşı birlikte
mücadele edelim.

5 Mart Tekirdağ/ Çerkezköy

5 Mart Gaziantep

Kötü çalışma koşullarına ve sefalet
ücretine karşı çıkıp sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan Pas South
işçilerini direniş alanında ziyaret ettik.

Duygu Delen'in katili Mehmet Kaplan'ın beraat ettirilip tahliyesinden
sonra basın açıklaması yaptık. Bu cezasızlık, fail aklayıcılık kadın katillerine
cesaret veriyor! Erkek adalet değil
gerçek adalet istiyoruz!

6 Mart Mersin

6 Mart İzmir

Özgür ve eşit bir dünya hakkımız!
Haklarımızda ve isyanımızda inatçıyız! Birlikte kazanacağız.

Sesimizle, sözümüzle, ezgilerimizle
bir aradayız! Gücümüzü mücadelemizden alıyoruz.

7 Mart Aydın/Didim

7 Mart Eskişehir

8 Mart'a Giderken; kadına yönelik
her türlü şiddete karşı mücadele
etmekten vazgeçmiyoruz!

8 Mart'a Giderken; Kürtaj hakkımızın,
nafaka hakkımızın gaspına, 6284'ün
uygulanmamasına ve İstanbul
Sözleşmesi'nden çıkılmasına karşı
sokakları terk etmeyeceğiz!

8 Mart Sakarya

8 Mart İzmir

Kadınlar size direniyor size direnecek! İsyanımızı aldık geldik.

Geceleri de sokakları da meydanları
da terk etmiyoruz! Sesimizle, sözümüzle alanları doldurmaya devam
edeceğiz.

8 Mart Diyarbakır

8 Mart Konya

Şiddete, savaşa, yoksulluğa karşı eşitlikte,
özgürlükte, yaşamda inat kazanacak!
Kadınlar kazanacak! İsyanımız ve inadımızla İstasyon Meydanı'ndayız!imzalanıp
uygulanması için tüm kadınları örgütlenmeye ve 8 Mart'ta sokaklara çağırdık.

13 Mart Mardin

Eğitim-Sen'in siyasette kadın temsiliyeti üzerine düzenlemiş olduğu
"Kadın Çalıştayı" etkinliğine Mardin
il kadın sorumlumuz ve temsilcilerimizle birlikte katıldık.

Eşitlikte, Özgürlükte, Yaşamda
İnat Kazanacak! Yaşasın örgütlü
mücadelemiz!

16 Mart Diyarbakır

28 Şubat Mardin

8 Mart'a Giderken; ilçedeki kadınların evlerini ziyaret ettik. Birlikte
yoksulluğa, eşitsizliğe, şiddete karşı
çağrımızı yeniledik.

4 Mart Muğla / Marmaris

8 Mart'a Giderken; “Artan yoksulluk
biz kadınlara şiddet olarak dönüyor,
çarşı pazar ise el yakıyor” demek için
alanlardaydız.

5 Mart İstanbul / Kadıköy

Nafaka hakkımızı ve kadın yoksulluğunu konuştuğumuz etkinliğimizde
bir araya geldik! Nafaka hakkımıza
dokundurtmayacağız!

6 Mart Gaziantep

24.6 Mart Gaziantep
Ataerkiye biat değil inat ediyoruz!
İsyanın sesini yükseltiyoruz.

8 Mart Antalya/Kaş

8 Mart'a sözümüzle, coşkumuzla
hazırız!

8 Mart Kocaeli

"Hayatlarımız için yine birlikteyiz!"
diyen kadınlar bugün de sokakları
terk etmedi! Mücadelemiz daima!

8 Mart Berlin/Bochum

Eşitlikte, Özgürlükte, Yaşamda İnat
Kazanacak! Yaşasın 8 Mart! Yaşasın
Kadın Mücadelesi!

26 Mart Ankara

Bugün gözaltına alınan 24 kadın
8 Mart'a katılan kadınları, ailelerini
arkadaşımız için Dağkapı Adliye
arayıp tehdit ve taciz eden Ankara
önünde basın açıklamasına katıldık.
Emniyeti'nin bu hukuksuzluğuna
Dün olduğu gibi bugün de hedefinde karşı basın açıklaması düzenledik. Biz
olduğumuz erkek yargı şiddeti bizi
kadınlar hayatlarımızdan da haklarıyıldırmaz, bizi tüketmez, bizi azaltmaz!
mızdan da vazgeçmeyeceğiz!

1 Mart İstanbul

2 Mart İstanbul / Esenyurt

2 Mart Adana

3 Mart Bingöl

8 Mart'a Giderken; tutsak kadınlara
dayanışmamızı ve sevgilerimizi yazdığımız kartlarımızı hazırladık.

8 Mart'a Giderken; afişlerimizi Esenyurt sokaklarına astık. Tüm kadınlara
çağrımızdır; Eşitlikte, Özgürlükte,
Yaşamda İnat Kazanacak !

Bildirilerimizle Bingöllü kadınlara
seslendik, 8 Mart Birlik ve Mücadele
gününde yanyana olmaya davet
ettik.

4 Mart Muğla / Bodrum

4 Mart Çanakkale

8 Mart'a Giderken; Kadın pazarında
bildiri ve ped dağıtımı yaptık. Pedlerin
lüks tüketim değil ihtiyaç olduğunu,
eşitlikte ve özgürlükte inat ettiğimizi,
İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediğimizi bir kez daha söyledik!

4 Mart Adana

4 Mart İstanbul / Şişli

8 Mart'a Giderken; "Diyanet'e değil
kadınlara bütçe" demek için bir kez
daha sokaklara çıkacağız! Laikliği
kazanacağız!

“8 Mart'a sayılı günler kala eşitsizliğe,
sömürüye, doğanın talanına karşı
bir kez daha söylüyoruz; sermayeye
değil, kadına, doğaya bütçe!” demek
için meydanlardayız.

Adana'daki kadınları sokağa çağırıyoruz, birlikte mücadele etmenin
yollarını birlikte örgütlüyoruz!

8 Mart'a Giderken; ILO 190'nın
imzalanması, ücretsiz kreş hakkı, süt
izni, ev içi emeğin toplumsallaştırılması için sen de gel birlikte mücadele
edelim!

5 Mart Mersin

6 Mart İstanbul

6 Mart Bingöl

6 Mart Adana

Mersin'deki kadınları sokağa çağırıyoruz, birlikte mücadele etmenin
yollarını birlikte örgütlüyoruz!

6 Mart'ta 'Büyük Kadın Buluşması'nda' emeğimize,
bedenimize, özgürlüğümüze, hayatımıza sahip
çıkmak için bir kez sokaklardaydık! Emeğimize,
bedenimize, kimliğimize el koymaya kalkan, kadın
düşmanlığını, emek sömürüsünü, transfobiyi,
LGBTİ+fobiyi, baskıyı ve şiddeti büyüten; ataerki ve
kapitalizme karşı isyandayız!

Eşitlikte, özgürlükte inatçıyız. Birlikte
direniyoruz. İnat edenler kazanacak!

Sözümüzle, gücümüzle alandayız!
İsyanımızı ve tüm coşkumuzu miting
alanına taşıyoruz.

6 Mart Antalya

6 Mart Ankara

6 Mart İstanbul/Maltepe

7 Mart Sinop

Eşitlik, özgürlük ve yaşam mücadelesi bizim! İnat bizim! Birbirimizin
çaresi, birbirimizin gücüyüz.

İnatla özgürlüğe, inatla eşit yaşama!

TİP İstanbul Milletvekili Sera KADIGİL
ve heyetimiz, Doğanlılar Derneği'nin
8 Mart Kadınlar Günü için düzenlediği kahvaltı ve panel etkinliğinde
kadınlarla bir araya geldi. Yaşasın
Kadın Dayanışması!

8 Mart'a Giderken; hayat pahalılığına, zamlara, kadın yoksulluğuna
karşı sokaklara çıkıyoruz, diyerek
bildirilerimizi dağıttık!

8 Mart İzmir/Ödemiş

8 Mart Edirne

8 Mart Eskişehir

8 Mart Denizli

Ödemiş'te kadınları ziyaret ederek 8
Mart'ı birlikte geçiriyoruz. Gücümüz
dayanışmamızdandır.

8 Mart'ta dayanışmayla, isyanla,
inatla sokaklardayız! İnatla yaşamı
örüyoruz.

Sokaklar, meydanlar bizim dedik,
vazgeçmiyoruz!

Erkek egemenliğine ve yoksulluğa
karşı kadınlar olarak hep bir ağızdan
ses çıkarıyoruz! Yoksulluğa alışmayacağız!

8 Mart Adana

8 Mart Aydın

8 Mart Çanakkale

8 Mart Muğla

Polis yürüyüşümüze engel oldu ama
bizlerin bir araya gelmesine engel
olamadı! Kadınlar her yerde!

Kadın cinayetlerinin politik olduğunu,
uygulanan indirimlerin kadın katillerine cesaret verdiğini bir kez daha
söylemek için sokaklardaydık.

Bileşeni olduğumuz Çanakkkale
Kadın Platformu ile birlikte yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Yaşasın
Kadın Dayanışması!

Yaşamın her alanında biz varız,
eşitlik ve özgürlük mücadelemizden
vazgeçmiyoruz!

8 Mart Hatay

8 Mart Ankara

8 Mart Antalya

8 Mart Aydın/Didim

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde TİP’li
Kadınlar olarak Uğur Mumcu Meydanı’nda idik. Kadınlar olarak vardık varız
var olacağız. Mücadelemiz, direnişimiz,
dayanışmamız gün geçtikçe büyüyor.

Yasaklarınızın hükmü yok! Baskılarınıza karşı yanıtımız meydanları
doldurmak, her yerden seslenmek:
Susmuyoruz! Korkmuyoruz! İtaat
etmiyoruz! İNAT KAZANACAK!

Kadın katillerine kurulmayan
barikatlar kadınlara kuruldu, gözaltı
yapıldı. Bir kez daha söylüyoruz:
Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat
etmiyoruz!

Şarkılarımızla, isyanımızla erkek
egemenliğe karşı sokaklardaydık.

4 Nisan İstanbul

7 Nisan İstanbul

10 Nisan İstanbul

11 Nisan Muğla

KİH-YÇ ve UN Women iş birliğiyle
düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve
Ekonomi: Makroekonominin Toplumsal
Cinsiyet Bakışıyla Yeniden Değerlendirilmesi Atölyesi'ne katıldık. Eşitlikçi, sürdürülebilir bir dünyada Mor ekonominin
hayata geçmesi için mücadelemize
devam edeceğiz!

Kader GÖKÇE’nin öldürüldüğü
yerdeydik.Bir kez daha "öldürülen
tüm kadınlar isyanımızdır" diyerek
mücadelemizin devam edeceğini
söyledik! Bir kişi daha eksilmeye
tahammülümüz yok!

1 Mayıs'a giderken Kadıköy ilçe
örgütümüz Moda Sahnesi'nde
oynanan ev içi görünmeyen emek
ve kadına şiddeti konularını ele alan
Suzy Storck oyununu izledi.

Kadın katillerine kurulmayan
barikatlar bugün bir kez daha Pınar
GÜLTEKİN için adalet arayan kadınlara kuruluyor. Erkek adalet değil
gerçek istiyoruz!

YOKSULLUĞA, İŞSİZLİĞE KARŞI EŞİTLİK İÇİN TİP’E KATIL!

