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Sevgili kız kardeşimiz,

Her gün en az bir kadının ölüm haberini almaktan; her an şiddete, tacize, cinsel saldırıya uğrama korkusundan; ikinci
sınıf insan muamelesi görmekten; işte ayrı, evde ayrı çalışıp emeğinin karşılığını alamamaktan; tüm ailenin yükünü
tek başına sırtlanmaktan; özgürce yaşamak istediğinde ayıplanmaktan yoruldun mu?
Biz çok yorulduk!
Kadınların kendi yaşamı, bedeni, emeği üzerinde söz sahibi olamadığı bu düzene isyan ediyoruz!
İstediğimiz gibi yaşadığımız, emeğimizin karşılığını hakça aldığımız, cinsel, fiziksel, psikolojik şiddete maruz kalmadığımız, sırf erkek diye birilerinin üstün tutulmadığı bir dünya mümkün, biliyoruz.
Bu dünyayı kendi ellerimizle yaratmak için mücadele ediyoruz ve tam da bunun için daha fazla kadına ulaşmak,
daha kalabalık olmak gerektiğini de biliyoruz.
Bizler kolları sıvadık, omuz omuza verdik ve Türkiye İşçi Partisi’nde yerimizi aldık. TİP’li Kadınlar olarak, emeğimizi
sömüren kapitalizmi de kadını ezen ataerki düzenini de yıkmakta kararlıyız.
Bizi daha yakından tanıman için bu broşürü hazırladık.
Sen de gel, aramızda yerini al. El ele mücadele edelim ve bizden çaldıkları her şeyi geri kazanalım!
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TİP’Lİ KADINLAR KİMDİR? NEYİ AMAÇLAR?
•

TİP, bireylerin cinsiyetlerinden dolayı toplumsal yaşamda karşılaştıkları tüm ekonomik, siyasi, ideolojik ve hukuki eşitsizlikleri mücadele konusu sayar. TİP’li Kadınlar erkek egemenliğinin ve kapitalizmin kadınları baskı altına aldığı, ikincilleştirdiği,
ezdiği, görünmez kıldığı; sermaye için ucuz emek kaynağı olarak gördüğü, sendikasız ve güvencesiz işlere mahkum ettiği
her alanda mücadele etmeyi ilke edinir.

•

Cinsiyetleri nedeniyle hayatın her alanına erkeklere göre oldukça geriden başlayan kadınların ayrımcılığa, hak kaybına
uğramalarını önlemek amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanana kadar kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanması
gerektiğini savunur ve bunu siyasal, örgütsel alanda uygular. Ataerkil kültür ve yapı nedeniyle doğan fırsat eşitsizliğini
ortadan kaldırmak, siyasette kadınların temsilini artırmak amacıyla eşit temsilin koşullarını oluşturana kadar %40 kadın
kotasını benimser.

•

Kadının toplumda ikincil konuma itilmesinin kaynağını biyolojik cinsiyetine bağlayan, kadına ve erkeğe yüklenen toplumsal cinsiyet rollerini reddeder ve toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele eder.

•

Cinsiyet ayrımcılığına ve cinsiyete dayalı iş bölümüne karşı çıkar.

•

Ayrımcı, ayrıştırıcı, aşağılayıcı, nefret içeren, cinsiyetçi ve eril söylemleri reddeder.

•

Kadına yönelik her türlü şiddete, tacize ve tecavüze, çocuk istismarına ve kadın cinayetleri ile iş yerinde şiddet, mobbing,
taciz ve duygusal emek sömürüsüne dayalı şiddete karşı politika üretir ve mücadele yürütür.

•

Tanığı ve delili bulunmayan veya elde edilmesi çok zor olan cinsel suç ve cinsel şiddet vakalarında “kadının beyanı
esastır” ilkesini kabul ederek, ilgili soruşturmanın başlatılmasını ve titizlikle ele alınmasını sağlar.

•

Kadının doğurganlığını ve cinselliğini denetim altında tutmak isteyen erkek egemen zihniyet, kurum ve kuruluşlarla mücadele eder.

•

Toplumsal cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği ile mücadeleyi ilke edinir.
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TİP’Lİ KADINLAR NEDEN BAĞIMSIZ KADIN
ÖRGÜTLERİNDE DEĞİL DE BİR SİYASİ PARTİDE
ÖRGÜTLENİR?
Geçmişten bu yana bütün toplumsal hareketler ortak mücadele hattı örerek ilerlemiş ve güçlenmişlerdir. Kadının kurtuluş mücadelesi/feminist mücadele, kadın
düşmanı politikalar karşısında kıtaları aşan kadın dayanışmasıyla kolektif sesi büyütmüş ve ilerletmiştir. Örgütlü mücadelenin hedefi; nitelikli, eşitlikçi ve çoğalarak
büyüyen bir etki yaratmaktır.
Ancak kadınların kurtuluşuna olanak sağlayacak köklü bir toplumsal dönüşümü
gerçekleştirmek, sınıf temelli bir iktidar mücadelesiyle mümkün olacaktır. Çünkü
kadınların bugün yaşadığı sorunlar yalnızca ataerkil düzenden değil, aynı zamanda
onları sömüren kapitalist düzenden de kaynaklanmaktadır.
TİP’li Kadınlar, kadın düşmanı politikalara karşı farklılıkları değil ortaklıkları büyüterek hareket eden ve toplumsal cinsiyet eşitliğini amaç edinen kadın hareketi bileşenleriyle ortak zeminlerde yer almayı, her durumda kadın dayanışmasını büyütmeyi benimser ancak kadının gerçek kurtuluşunu ataerkiyi tekrar tekrar üreten sınıflı
toplumlardan kurtulmakta görür. İktidarın değişimine giden süreçte ve sonrasında
kadınların mücadelenin eşit birer özne olmaları gerektiğini savunur. Eşitlik, özgürlük
ve adalete dayalı sosyalist bir düzen inşa etmeyi gerekli ve doğru bulan kadınlar,
kapitalizme ve erkek egemenliğine karşı ortak mücadele hattı örmek için de partili
mücadelede yer almalıdır. Bu nedenlerle TİP’li Kadınlar, bütünlüklü, politik müdahale
ve mücadele olanaklarını kapsayan siyasi partide örgütlenmeyi tercih eder.

Eşitlik, özgürlük ve adalete dayalı sosyalist bir
düzen inşa etmeyi gerekli
ve doğru bulan kadınlar, kapitalizme ve erkek
egemenliğine karşı ortak
mücadele hattı örmek
için de partili mücadelede yer almalıdır.
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TİP’Lİ KADINLAR, NEDEN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNE KARŞI
MÜCADELE EDER?
Toplumsal cinsiyeti, biyolojik cinsiyetin üzerine inşa edilen toplumsal rol ve ilişkiler olarak tanımlayabiliriz. Bu “toplumsal rol ve
ilişkiler” erkek egemendir, erkek üstünlüğüne, önceliğine, konfor ve yararına dayalıdır. Dolayısıyla ezici ve eşitsizdir. Cinsiyetin;
üreme, hormon, vücut yapısı gibi farklılıkların belirlediği “cinsiyet (sex)” olarak kadın, erkek ya da intersex olmanın ötesinde;
insanın doğumundan itibaren toplumsal hayatın “cinsiyet (gender)” rollerine ve ilişkilerine göre belirlendiğini tespit edebiliriz.
Örneğin kadınların ev içi bakım emeği sunması ile biyolojik olarak kadın olması arasında zorunlu bir ilişki yoktur. Bu roller;
içinde yaşadığımız toplumun kültürel, ekonomik, dolayısıyla sınıfsal ilişkilerinin toplamının tarihsel bir ürünüdür. Kişi, toplumsal
cinsiyetinden beklenenin dışında davrandığında toplumsal basınçla, dışlanmayla, şiddetle, hatta ölümle karşı karşıya kalır ya
da sadece toplumsal cinsiyeti nedeniyle avantajsız (kadınlar, LGBTİ+’lar) hale gelir. Cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele de
tam burada başlar. Toplum, “cinsiyetleri” bu gibi rol ve değerlerle tanımlayarak kadınların ve LGBTİ+ların ezilmesine yol açar.
Dolayısıyla toplumsal cinsiyet kavramı, bizler açısından eşitsizliğin de mücadelenin de kazanımların da asıl olarak
toplumsal zeminde oluştuğunu anlatır.
TİP’li Kadınlar, “toplumsal cinsiyet” kaynaklı tüm eşitsizliklerle mücadele eder. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet eşitsizliği tek
başına “kadın sorunu” değildir. LGBTİ+’lar ve “hegemonik erkeklik” rolleri dayatılanlar da “toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin” baskıcı sonuçlarından etkilenirler. Yani toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak aynı zamanda tarih boyunca şekillenerek bugünkü
toplum yapısının yarattığı “erkeklik” kavramının da yanlışlığına işaret eder. Bizim hayalini kurduğumuz toplumda hiçbir
ezilme, sömürülme ve şiddet biçimine yer yoktur.
Türkiye İşçi Partisi’nin işçi ve emekçilerle beraber kuracağı sosyalist cumhuriyette eşitlik ve özgürlük en önemli kavramlardır
ve TİP’li Kadınlar, “toplumsal cinsiyet eşitliği”ni eşitlik ve özgürlüğün sağlanmasında vazgeçilmez bir öge olarak
görmektedir.

6

SORULARLA TİP’Lİ KADINLAR

TİP’Lİ KADINLARA GÖRE KADINLARIN KURTULUŞU NASIL GERÇEKLEŞEBİLİR?
TİP’li Kadınlar, bin yıllardır gerçekleşen kadının cinsiyet temelli sömürüsünün hem nedenlerini hem de sonuçlarını önemseyerek
kadının kurtuluşunu bütüncül olarak ele alır.
Sömürünün nedenlerini önemser çünkü bir şeyi değiştirmek onu ortaya çıkaran nedenleri bilmekle başlar. Kadın, sınıflı ve
ataerkil toplumlar boyunca ezilmiş, sömürülmüştür. Bugün de “kapitalizm” açık ya da örtük yöntemlerle kadının hem ekonomik
hem de cinsiyet temelli sömürüsünü sürdürmektedir. Dolayısıyla sınıfların ortadan kalkmasına dönük atılacak gerçek ilk adım
olan sosyalist devrim; kadının kurtuluşunda da önemli bir eşik, bir ön koşul olacaktır. TİP’li Kadınlar, başka pek çok başlıkta
olduğu gibi kadının gerçek kurtuluşunun da kadının ezilmesi ve sömürülmesinde birincil neden olan sömürü ilişkilerinin ortadan
kalkmasıyla, yani sosyalizmle mümkün olduğunu savunur.
Sosyalizm, ön koşuldur ama sihirli değnek değildir. Çünkü erkek egemenliğinin bin yıllara uzanan mirasını ortadan kaldırmak, uzun erimli toplumsal mücadeleleri gerektirir. Ataerki; binlerce yıldır toplumun ekonomik, felsefi, ideolojik, siyasi, sanatsal, kültürel olarak tüm ögelerinin oluşumunu etkilemiş, tüm hücrelerine sirayet etmiş bir yapıdır. Ataerkil kalıntıları yenmek,
sosyalizm koşullarında da bilinçli, iradi, politik müdahaleleri gerektirir. Kadınların “devlet yönetiminde yer almak” başta olmak
üzere siyasetin en üst katmanlarında “kadınlar yararına” politika üretmeleri gerekir. Örgütlenmenin daha ileri seviyelere çıkarılması, kadının liderliğinin sosyalizmde belirginleşmesi gerekir.
TİP’li Kadınlar sömürünün sonuçlarını önemser çünkü kadınlar her gün sömürülmektedir ve kaybedecekleri bir gün bile
yoktur. Kadının kurtuluşunda sosyalizm bir ön koşuldur ancak bu, kadının eşitsizliğe uğradığı tüm başlıkları (erkek şiddeti,
cinsel saldırı, eşitsiz ücret politikaları, ev içi emeğin kadının sorumluluğuna bırakılması, mobbing vs.) bugünden değiştirmek için
mücadele etmenin nafile olduğu; sosyalist devrimi beklememiz gerektiği anlamına asla gelmez. Böyle olmadığını yüzlerce yıldır
süregelen ve kadının çeşitli haklarının kazanımını da içeren “kadın mücadeleleri” kanıtlamaktadır.
TİP’li Kadınlar; kadının kurtuluşu mücadelesini sosyalist iktidar mücadelesinden ayrı görmez ancak hem bugün hem de sosyalizmden sonra eşit hak ve özgürlüklere sahip olana kadar kadınların mücadelelerine devam etmesi gerektiğini, devletin ve
toplumun bu amaca uygun olarak düzenlenmesi gerekliğini savunur.
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TİP’Lİ KADINLAR “KADINA YÖNELİK ŞİDDET”LE NASIL MÜCADELE EDER?
Kadına yönelik şiddet, cinsiyeti nedeniyle özel alanda ve/veya kamusal alanda kadına uygulanan şiddet davranışlarıdır. Şiddete;
uygulandığı konuya, uygulayan kişiye, uygulandığı mekana göre çok boyutlu olarak maruz kalınabilir. Bunun yanı sıra, şiddet;
fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik, aile içi şiddet, flört şiddeti, dijital şiddet, ısrarlı takip başlıcaları olmak üzere, çok çeşitlidir.
TİP’li Kadınlar, kadına yönelik şiddetin her türüyle mücadele ederler.
Ülkemizde kadına yönelik cinsel/fiziksel şiddet suçları etkin soruşturulamamakta; şiddete maruz kalan kadınlar için işletilmesi
gereken koruyucu mekanizmalar, kolluk görevlileri ve yargı mensupları başta olmak üzere devlet kurumlarındaki kişilerce erkek
egemen zihniyet ile gölgelenerek bile isteye işletilmemektedir.
TİP’li Kadınlar, kadın cinayetlerini, şüpheli kadın ölümlerini, cinsel şiddet suçlarını etkin soruşturmayan, cezasızlık politikalarını
üreten, uygulayan, failleri aklayan kurumları değiştirmeyi; bu kurumlarda çalışıp bu suça ortak olan kişileri yargılamayı hedefler.
Bugün kadına yönelik şiddetle mücadelede, iki büyük dayanak olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa başta olmak üzere
yasaların hem önleyici ve koruyucu tedbirlerin uygulanmasına dair hem de şiddet faillerinin cezalandırılmasına dair hükümlerin etkin şekilde uygulanması için mücadele eder ama sorunun sadece yasal düzenlemelerle de çözülemeyeceğini savunur.
Bunların uygulanması için mücadele etmekle beraber kadının şiddete uğramasının temel nedeni olan ataerkiye ve kapitalizme
karşı topyekün mücadele etmenin önemini de bilir ve bunlara karşı mücadeleyi etkin bir şekilde yürütür.
Bir taraftan; ev içindeki işleri (ev işi, bakım emeği, akrabalık ilişkileri vb.) kadının sırtına yükleyip kadınları özel alana hapseden,
kadının ev içindeki emeğini görünmez kılan, ekonomik açıdan erkeğe bağımlı hale getiren geleneksel aile yapısıyla mücadele
ederken; öte yandan, iş hayatına giren kadınların; kadın olmaktan kaynaklı yaşadıkları türlü ezilme ve sömürülme ilişkisine karşı
mücadeleyi ana eksenine koyar.
TİP’li Kadınlar, kadınları özel alana hapseden işleri kadınların üzerinden alacak, kadınların toplum ve iş yaşamına katılımlarını
artıracak ve iş yaşamlarında onları güçlendirecek, bu şekilde erkek ile olan ekonomik bağını koparacak politikalar üretir. İş yaşamında kadınlara özellikle doğum, gebelik, emzirme gibi gereksinimler üzerinden uygulanan psikolojik şiddeti önleyici tedbir
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olarak tüm bu gereksinimlerin karşılanması için kadınların çalıştığı her
alanda mücadele eder. Aynı sebeplere dayanılarak kadını iş yaşamının dışına iten anlayışı bitirmeyi, toplumsal
cinsiyet temelli ayrımcılığa maruz kalarak iş yaşamında ekonomik şiddete
maruz kalan işçi kadınların direnişlerinin öncüsü olmayı hedefler.
TİP’li Kadınlar, şiddetin iki ana
kaynağını: ataerki ve kapitalizmi, yok etme amacı güder.

9

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİLİ KADINLAR

TİP’Lİ KADINLAR, KADININ GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN
EMEĞİNİ NASIL DEĞERLENDİRİR?
Kapitalist sistem varlığını sürdürebilmek, patronlar kârlarını sürekli arttırabilmek için, kadının hem üretim alanındaki ücretli,
görünen emeğinden hem de yeniden üretim alanındaki ücretsiz, görünmeyen emeğinden yararlanıyor.
Dünyadaki iş gücünün üçte birini oluşturan kadınlar; istihdam, çalışma koşulları ve iş gücü piyasasına erişim bakımından açık bir
şekilde eşitsizliğe maruz kalıyor, ucuz iş gücü olarak görülüyor, esnek ve güvencesiz çalıştırılmaya zorlanıyor. Böylece kadın,
görünen emeği üzerinden sömürülüyor.
Öte yandan kadınlar, bir iş yerinde çalışıyor olsun ya da olmasın, ev ve aile ilgili tüm yükleri de üstlenmeye zorlanıyor. Toplumsal
cinsiyet rolleri gereği kadından beklenen çocuk-yaşlı bakımı, yemek, temizlik, vb. ev içi işlerle kadınlar, görünmeyen emekleri
üzerinden de sömürülüyor. Üstelik toplumsal cinsiyet rollerinin kadınlara yüklediği bu tür aile içi sorumluluklar nedeniyle kadınlar çalışsalar bile, ancak atipik (kısmi süreli, geçici, yevmiyeli, aile içi işlerde ücretsiz çalışma, vb.) işlerde kendine yer bulabiliyor.
TİP’li kadınlar; kadınların, üretime dayalı emek süreçlerinde erkeklere göre daha az yer almalarına, düşük ücretlere mahkûm
edilmelerine, kayıt dışı ekonomide çalıştırılmalarına, sendikalaşmalarının önündeki engellere karşı mücadele eder. Bu amaç
doğrultusunda, sermayenin ucuz ve güvencesiz politikalarının esas hedefi olan ve ikinci sınıf işçi olarak görülen kadınların
taleplerini gerçekleştirmeye çalışarak mevcut politikaları değişime zorlar. Ev içi emekten fabrikalara, hizmet sektöründen sanata, spordan siyasete; çalışma hayatının her alanında kadın emeğini görünür kılmak, dönüştürücü ve
geliştirici yönünü kavratmak için mücadele eder.
Toplumsal cinsiyet; emek sürecinde kadın ve erkeği farklı pozisyonlara koymanın, ücret eşitsizliklerinin, emeğin cinsiyetli yüzünün kaynağıdır. TİP’li kadınlar, toplumsal olarak yüklenen rol ve sorumluluklar gereği kadınların en önemli görevinin “ev”
ve “aile” olduğu kabulüne dayanan cinsiyet temelli iş bölümünü ve erkek egemen kapitalist sistemin ev içini, “üretici
olmayan faaliyet alanı” olarak görmesini reddeder; bundan kaynaklı her türlü ekonomik, kültürel, siyasi ve hukuki eşitsizliklerle
mücadele eder.
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TİP’li kadınlar; kadınların,
üretime dayalı emek süreçlerinde erkeklere göre daha
az yer almalarına, düşük
ücretlere mahkûm edilmelerine, kayıt dışı ekonomide
çalıştırılmalarına, sendikalaşmalarının önündeki
engellere karşı mücadele
eder. Bu amaç doğrultusunda, sermayenin ucuz ve
güvencesiz politikalarının
esas hedefi olan ve ikinci
sınıf işçi olarak görülen kadınların taleplerini gerçekleştirmeye çalışarak mevcut
politikaları değişime zorlar.

Kapitalizmin varlığını sürdürebilmesi için, onu ayakta tutan iş gücünün varlığını sürdürebilmesi gereklidir. İşçilerin bir sonraki gün işe gidebilmesi ve üretim sürecine yeniden katılabilmesi için toplumsal yaşamın sürdürülmesi zorunludur ve bu süreç, yeniden üretim anlamına gelmektedir. Yeniden üretime
dahil olan ev ve bakım işleri büyük oranda kadınlar tarafından üstlenilmektedir ve yeniden üretim için için harcanan emek kadınlar tarafından bedelsiz
olarak karşılandığı için görünmezdir.
Ancak bu sorunun çözümü ev içi emeğin ücretlendirilmesi değildir. Ev içi emeğin ücretlendirilmesi, kadınların toplumsal üretim kanalından koparılmasının
meşru zeminini hazırlar ve yeniden üretim sürecinde eve mahkum edilmelerini olağanlaştırır. Bundan dolayı TİP’li kadınlar, ev içi emeğin ücretlendirilmemesini, buna karşılık, bakım emeğinin neredeyse tamamının
devletin yurttaşlarına sunması gereken bir hizmet olarak ele alınmasını, bu amaçla hizmet kurumlarının açılmasını, bu kurumların
herkes için ulaşılabilir ve ücretsiz olması gerektiğini savunur. TİP’li
kadınlar; yeniden üretimin ve bakım emeğinin toplumsallaştırılmasını temel
ilke kabul eder.
Kurmayı hedeflediğimiz sosyalist cumhuriyette de kadınların görünmeyen ev
içi, bakım emeği gibi ekonomi ve toplumun çarkını döndüren her şey kamusal
kaynaklarla desteklenecektir. İhtiyacı olan her kadına kreş ve süt izni gibi
haklar sağlamak devletin zorunlu görevleri arasında olacaktır. TİP, kadının
toplumsal özne olabilmesini mümkün kılmak için çözümler üretecek ve bu sayede kadın emeğini dört duvar arasından çıkaracaktır.
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TİP’Lİ KADINLAR “EMEĞİN CİNSİYETLİ SÖMÜRÜSÜ”NE NASIL BAKAR?
İstatistik verilere göre ülkemizde kadınların yalnızca %30.9’u kayıtlı olarak bir işte çalışmaktadır. Bunun anlamı milyonlarca
kadının özgür emekçi olamaması, yaşamlarını ailelere, eşlere bağımlı olarak sürdürmeye mahkum edilmesidir.
Oysaki kadınlar iş yaşamının her alanında başarılı olmuş, “kadınlar yapamaz” denilen her işte rüştlerini çoktan ispatlamıştır.
Kadınlar makinist olmuş, madenlerde çalışmış, tıp ve uzay teknolojilerinin en incelikli alanlarında, sanatta, yazın alanında, matematikte vb. üstün başarılara imza atmıştır.
Sermaye düzeni için işsizlik, işçi sınıfını baskı altında tutmanın koşullarından biri olduğu için vazgeçilmezdir. Ne var ki sermayenin bu doğrultusu kadınları daha belirgin biçimde etkilemektedir. Kadınların yüzde yetmişi kayıtlı istihdamın dışındadır. Dahası
kayıtlı istihdama bakıldığında, emek süreci de aynı cinsiyetçi ayrımdan payına düşeni almaktadır.
2021 tarihli DİSK raporuna göre kadınların dörtte biri asgari ücret dahi alamamaktadır. Asgari ücrete erişemeyenlerin oranı
genelde yüzde 18 iken kadınlarda bu oran yüzde 25’i aşmaktadır. Asgari ücret düzeyinde ve daha düşük ücret alanların oranı
genelde yüzde 34 iken, kadınlarda yüzde 43’e yükselmekte, asgari ücret civarında bir ücret ile çalışan kadınların oranı ise
yüzde 60’tır.
Aynı işi yapmalarına karşı kadınlar erkeklerden daha az ücret almaktadır. Esnek istihdamın güvencesiz çalışmanın adresi kadınlardır. Kadının çalışmasının “eve ek gelir” olarak görüldüğü toplumsal-kültürel atmosfer bu koşulları desteklemektedir. İşyerinde cinsel tacize, çoğunlukla mobbinge maruz kalanlar kadınlardır.
Kadınlar, çalıştıkları fabrikalarda regl durumlarında bile tuvalet sürelerini kısıtlama gibi zorbalıklara maruz kalmaktadır. Hemen
her sektörde kadınlar “yönetici pozisyonlara” yükselmekte engeller ile karşı karşıyadır. Örneğin temel eğitim kademesinde
görev yapan öğretmenlerin yüzde 60,6’sı kadın olmasına karşın, müdürlerin yalnızca yüzde5’i kadındır.
Yine hamilelik gerekçesiyle “performans kaybı” diyerek işten çıkarma, analık izni sonrası görev değişikliği, süt izninin kullanımında sorunlar, işyerlerinde kreşlerin olmayışı gibi kadınları emek sürecinde bekleyen cinsiyetçi uygulamalar da emeğin
cinsiyetli yüzünü bize sunmaktadır.
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TİP’li Kadınlar
emeğin cinsiyetçi
yüzüne karşı etkin
bir mücadeleyi
olmazsa olmaz
olarak görür.
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TİP’Lİ KADINLAR, POZİTİF AYRIMCILIK VE KOTA
UYGULAMALARINA NASIL BAKAR?
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 10. Maddesi’nde “Kadınlar ve erkekler eşit haklara
sahiptir. Devlet bu eşitliği sağlamakla yükümlüdür” der.
Peki, kağıt üzerinde eşit haklara sahip olmak herkesin bu haklardan aynı biçimde yararlanma fırsatı olduğu anlamına gelir mi? Hayır. İşte bu yüzden TİP, geçici bir özel önlem
olarak pozitif ayrımcılık ve kota uygulamalarını benimser ve uygular. Çünkü
bin yıllardır kökleşmiş bulunan ataerkil düzen, cinsiyete dayalı eşitsizlikleri her geçen gün
pekiştirdiğinden, bunların ortadan kaldırılmasının da özel müdahaleler gerektirdiği açıktır.
Kız çocukları, erkek çocukları kadar okuyamamakta, diledikleri meslekleri seçememekte,
toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle sırtlarına yüklenen ev ve bakım işleri yüzünden kamusal hayata katılmaları son derece bilinçli ve sistematik politikalarla engellenmektedir.
Hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de kendisini hissettiren cinsiyet eşitsizliği,
kadın haklarına dair çözümsüzlüğün de asli sorumlularından biridir. Türkiye nüfusunun
%50’si kadın olmasına karşın Meclis’te kadın vekil oranı sadece %17’dir. Yani
kadınlar ülkemizde temsiliyet sorununu en ciddi yaşayan kesimlerin başında gelmektedir.
Tüm bu sebeplerle Türkiye İşçi Partisi; güncellenen Tüzük’ünde, seçilecek her yönetim
kademesinde -eşit temsiliyet sağlanana kadar- %40, disiplin kurullarında ise en az %50
oranında kadın kotası uygulamasına yer vermiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanıncaya dek kota uygulamalarını tavizsiz şekilde ve güncelleyerek sürdürmekte kararlıdır.
TİP’li Kadınlar kota zorunluluğunun önericisi; uygulamaların sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesinin de takipçisidir.
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TİP’Lİ KADINLAR, MUHAFAZAKÂRLAŞMANIN KADINLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ
VE LAİKLİK MÜCADELESİNİ NASIL DEĞERLENDİRİR?
Laiklikten uzaklaşmanın, dinsel ögelerin kamusal alana müdahalesinin her durumda kadınların ezilme ve sömürülmesine büyük
etkileri olduğunu 20 yıllık AKP iktidarıyla çok yakından deneyimlemiş olduk.
Bugün kadına yönelik şiddetin, ayrımcılığın ve eşitsizliğin en önemli nedenlerinden biri AKP iktidarıyla cisimleşen gericiliktir.
Toplumu teslim almak için laikliği ortadan kaldırmak isteyenler, önce kadınları hedef almakta, kadının fıtratında erkekle eşitliğin
olmadığını söylemekte, kadını kutsal aile rollerine sıkıştırarak eve hapsetmekte ve özgürlüğünü elinden almaya çalışmaktadır.
Gericiliğin beslediği kadın düşmanlığı, kadının kaç çocuk yapacağına karışılmasından kadına yönelik şiddetin cezasız bırakılmasına kadar geniş bir alana yayılıyor. Kadınlara yönelik saldırılar çoğunlukla, sözde milli, manevi, dini değerler öne
sürülerek gerçekleştiriliyor.
Yirmi yıllık iktidarı boyunca dinci gerici ideolojisini kurumlara ve yaşamın her alanına nüfuz ettirmeye çalışan AKP, laikliği ne
yazık ki tasfiye etti. Eğitim sisteminin dinselleştirilmesi, türbanın ortaokul, ilkokul, hatta sıbyan mektepleri üzerinden okul
öncesi döneme kadar sokulması, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması, Diyanet’in küçük kız çocuklarıyla evlenmeye onay veren
vaazları, vb. iktidarın şeriat özlemini açığa çıkaran ve doğrudan kadınları hedef alan tüm hamleleri kadınların kuşatılmışlığını ve
laikliğin kadınlar için ne kadar yaşamsal olduğunu gözler önüne sermiş oldu.
Laik olmayan, dini kurallara dayanarak yönetilen bir ülkede kadın ve insan hakkından değil, ancak kul hakkından söz edilebilir. Laikliği ortadan kaldırmak isteyenler de kadının erkeğe itaat eden bir kul olmasını hedeflemektedir.
Kadınların bu cendereden kurtuluşu, hem sömürüye hem de gericiliğe karşı mücadele ile mümkündür. Laiklik için mücadele aynı
zamanda kadının kurtuluş mücadelesidir. Kadınlar için laiklik asla gerisine düşülemeyecek bir kırmızı çizgidir.
TİP’li Kadınlar olarak, Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından biri olan laikliği yalnızca bir soyut ilke olarak değil, kadınların
yaşamını doğrudan ilgilendiren somut bir ihtiyaç olarak değerlendiriyoruz. Kadınların kul değil, eşit ve özgür yurttaşlar
olmaları için laikliği kazanacağız!
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