KADINLAR,
EŞİT VE ÖZGÜR BİR GELECEK İÇİN
ÖRGÜTLEMEYE!
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857'de, Amerika'nın New York
kentinde tekstil sektöründe çalışan
yüzlerce kadının düşük ücretlerini,
uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı
çalışma koşullarını protesto etmesi sonucu
kutlanan Kadınlar Günü bir çok
mücadelenin ardından gerçekleşti.
Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip
olmak amacıyla verdiği mücadele hala
sürüyor. Çünkü kadınlar hayatın her
alanında eşitsizlik yaşıyor, ayrımcılığa
maruz kalıyor.
8 Mart, kadınların, eşitsizliğe,
sömürüye, baskıya, şiddete ve ayrımcılığa
karşı seslerini yükselttiği, taleplerini
güncelleştirdiği bir gün.

Bugün kadınlar olarak ortak ezilmişliğe,
sömürüye, eşitsizlik ve ayrımcılığa karşı
sesimizi daha bir gür çıkarmalı ve
mücadelemizi yükseltmeliyiz.

Kamu Emekçisi Kadınların Sorunları
Çözülmedi
Kamu emekçisi kadınların, kadın
olmaktan kaynaklanan bir dizi sorunu var.
Kadınlara yönelik eşitsizlik hayatın her
alanında devam ediyor. Eşitsizliğin
yaşandığı alanlardan biri de işyerleridir.
İşyerinde cinsel tacize, şiddete maruz
kalınabiliyor. Kadınlar bilgi birikiminin yeterli
olmasına karşın,
terfi ve atamalarda
mağdur oluyor, yükselemiyor. Bugün kamu
kurumlarında üst düzey yöneticiler arasında
kadınlar neredeyse yok denecek kadar
azdır.
Kadınların iş hayatında yaşadıkları
zorluklar arasında kendilerini ispat
edebilmek için erkeklere göre daha fazla
çalışmak ve özveride bulunmak zorunda
olmaları geliyor. Çünkü erkeklerin yaptığı
bazı işleri kadınların yapamayacağı
düşünülüyor. Eğer çok mücadeleci
değilseniz erkek aday, kadın adayın yerini
alabiliyor.
Kamu hizmetlerinin tasfiye süreci ve
çalışma yaşamında yapılan değişikliklerden
kadınlar daha olumsuz etkileniyor.
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Kadınlar, evde, işyerinde, sokakta
yaşamın bütün alanlarında ayrımcılığa,
adaletsizliğe uğruyor.
Bütün bu olumsuzlukların giderilmesi,
kadın kamu emekçilerinin haklarına,
örgütlerine sahip çıkmasından ve
mücadele etmesinden geçiyor.

Ayrımcılık Sürüyor
Tüm dünyada ve ülkemizde kadınlar
erkeklerden daha düşük ücret alıyor, işten
ilk çıkarılanlar yine kadınlar oluyor. Baskı ve
şiddet hala önemli sorunlardan birini
oluşturuyor.
Çalışan kadının “emekli” olması onun
çalışma hayatının bitmesi anlamına
gelmiyor. Kadın ölene değin çalışmak
zorundadır.
Kadınlar hayatın her alanında, evde,
sokakta, işte vb. sürekli eşitsizliğe,
haksızlığa uğruyorlar. Eşitsizlik, bazen
davranışlarda, bazen de yasalarda
karşımıza çıkıyor.
Öte yandan çalışma yaşamında her
türlü ayrımcılığa maruz kalan kadınların
büyük bölümü sosyal güvenceden yoksun
olarak çalışıyor.

“Namus cinayeti” adı altında
gerçekleşen kadın katliamlarına hâlâ
devam ediliyor.
Aile içi şiddet, toplumun önemli yarası
durumundadır.
8 Mart, hala resmî tatil günü olarak
kabul edilmemektedir.

Türkiye'de Kadın Olmak!
Türkiye'de okur yazar olmayan
yaklaşık 7,5 milyon kişinin 6 milyonunu kız
çocukları ve kadınlar oluşturuyor.
Türkiye'de her 4 kadından biri okuma
yazma bilmiyor. Kadınların sadece yüzde
3,9`u üniversite mezunu.
Türkiye`de nüfusun yarısı kadın
olmasına karşın TBMM'de milletvekili oranı
yüzde 4,4, yerel yönetimlerde kadın temsil
oranı ise binde 5. Kadın kazancı erkek
kazancından yüzde 40 daha az.
2002'de kadın işgücünde yüzde 9.9
olan işsizlik oranı, 2005'te yüzde 11.1'e
çıkmış. 2002'de 517 bin olan kentlerde işsiz
kadın sayısı 2005'te 553 bin olmuş.
Türkiye'de kızların yüzde 44.3'ü ne
okula gidiyor ne de çalışıyor. OECD'nin
'Gençlikte atalet' başlıklı raporuna göre,
Türkiye'de 15-19 yaş arası genç kızların
yüzde 43.3'ü erkeklerin ise yüzde 22.6'sı
evde oturmak zorunda kalıyor.

Şiddet Her Yerde!
Dünyanın birçok ülkesinde ve
Türkiye'de kadınlar değişik biçimlerde
şiddete uğruyor. Kadına yönelik şiddet,

YAŞASIN 8 MART!
YAŞASIN MÜCADELEMİZ!

HAYDİ KADINLAR BİRLİĞE,
DAYANIŞMAYA VE MÜCADELEYE
uluslararası kabullere göre kadınların
öldürülmesi ve dövülmesiyle ya da buna
yönelik risklerle sınırlandırılmıyor. Kamusal
ve özel alanda cinsel içerikli hakaret,
aşağılama ve tehdit gibi psikolojik
baskılanma, özgürlüklerden keyfi olarak
mahrum bırakma da kadına yönelik şiddet
tanımına giriyor. Birçok kamu emekçisi
kadının başına geldiği gibi, eşleri ya da
yakınları tarafından maaşlarına el
konulması da şiddet tanımı içerisinde kabul
ediliyor.
Gazetelerde hemen hergün kadınların
hala namus cinayetlerine kurban gittiği
haberlerini okuyoruz.
Her üç kadından biri hayatının bir
döneminde şiddete maruz kalıyor.
Kadınlar hala yoksulların en yoksulu ve
erkeklere oranla %25-50 oranında daha az
ücretle çalıştırılıyorlar.
Kadınların şiddete mahkum olmamaları
için gerekli olan sığınma evleri açılmıyor,
Belediye Kanunu'nun bile gereği
yapılmıyor.
Başbakanlık Aile ve Sosyal
Araştırmalar Genel Müdürlüğü`nün 5

coğrafi bölgeyi temsilen 12 ili kapsayan
“Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları”
araştırmasına göre, ailelerin yüzde 34`ünde
fiziksel şiddet, yüzde 53`ünde de sözlü
şiddet uygulanıyor.
Bu ailelerde çocukların yüzde 46`sı da
fiziksel şiddete maruz kalıyor. Ebeveynlerin
geçmişlerinde fiziksel şiddete maruz kalmış
olma oranı ise yüzde 70. Şiddete
uğrayanların yüzde 80`i, gördükleri şiddet
karşısında yapılacak bir şey olmadığına
inanıyor.
Kendisine itaat etmemesi durumunda
kadını dövmeyi hak olarak gören erkeklerin
oranı yüzde 45`lere ulaşırken, aile içi
suçların yüzde 87`si, kadınlara karşı
işleniyor.
Kadınlar işte, evde, sokakta, kısaca
hayatın her
alanında,
ezilmekte,
dışlanmakta,
ayrımcılığa ve
şiddete maruz
kalmaktadır.

Kadın olmaktan kaynaklı tüm sorunların ortadan kalkması için,
kadınların bir araya gelmesi oldukça önemli.
Taleplerimizi ancak birlikte olursak gerçekleştirebiliriz.
Sorunlarımız biz sahip çıktıkça çözülebilir.
Karanlıktan çıkış kadınların birlikte mücadelesi ile mümkün.

YAŞAMAK İÇİN EKMEK
RUHUMUZ İÇİN GÜL İSTİYORUZ

YEREL YÖNETİM ÇALIŞANI KADINLAR
SORUNLARINI
TARTIŞIYOR
Sendikamız, yerel yönetimlerde
çalışan kadınların sorunlarını tartışmak ve
çözümler üretmek amacıyla 17-18 Mart
2007 tarihlerinde Ankara'da bir kurultay
düzenliyor. Kurultay, “Yerel Yönetim
Çalışanı Kadınlar Sorunlarını Tartışıyor
“başlığı ile yapılacak.
2 Gün sürecek Kurultay'ın 1. günü
akademisyenler sunuş yapacak, 2. gün ise
Tüm Bel Sen'li kadınlar aşağıdaki ana
başlıkları tartışacak. Kurultaya 42 bölgeden
kadınların temsilcileri katılacak.

KURULTAY PROGRAMI

II. GÜN: Katılımcıların Tebliğ Sunumu
ve Tartışmalar
18 Mart 2007

I. GÜN: Akademisyenlerin sunuşları
17 Mart 2007

1. Oturum
Çalışma Yaşamında Kadın
Prof. Dr. Gülay Toksöz
(A.Ü-Siyasal Bilgiler Fakültesi)
2. Oturum
Sendikal Mücadele Kadın
Öğr. Gör. Dr. Fevziye Sayılan
(A.Ü-Eğitim Fakültesi)

Yerel Yönetimlerde Çalışan Kadınların
Sorunları

Karşılaşılan sorunlar ve çözüm
önerileri

İşkolumuzdaki kadınların talepleri
Sendikal Mücadele ve Kadın

Sendikal mücadelede karşılaşılan
engeller

Yerel yönetimlerdeki kadınların
sendikal mücadele katılımı ile ilgili
öneriler

TÜM BEL SEN'de kadın örgütlenmesi
için yapılması gerekenler
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