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Eşitlik, Özgürlük,
Laiklik için
Değiştireceğiz!

KADINLAR BİR ARADA

Toplumsal ve ekonomik kriz pandeminin
zorlayıcı koşullarıyla birleşince hep beraber
zor bir yıl geçiriyoruz. Kadınlar açısından
işsizlik, yoksulluk, artan şiddet sebebiyle
daha da zorlayıcı olan bu yıl her şeye rağmen kadın dayanışmasının ve direnişlerinin
damgasını vurduğu bir yıl oldu. Polonya’dan
Arjantin’e, Brezilya’dan Türkiye’ye kadınların,
bizlerin gittikçe gericileşen dünyada yaşamlarımız için haklarımız için direnişimizin yarattığı umut noktası yükselmeye devam ediyor.
Türkiye’de siyasal İslamcı AKP iktidarı,
yaratmak istediği dinci gerici toplumsal
dönüşümü kadınların hayatlarına, haklarına
ve hatta varlıklarına saldırı temeline oturttu.
İktidar, tek adam rejimini kurumsallaştırdığı
oranda, iktidar gücü var oldukça koruduğumuz, savunduğumuz ve tarihi kazanımlarımız
olan haklarımızın uygulanacağı zemini çürütüyor. AKP’nin gerici ve cinsiyetçi politikaları,
eğitim sisteminden yasalara kadar attığı tüm
adımlar nihayetinde kurulan tek adam rejimine giden yolda yükselen karşı direniş dalgası
laiklik, aydınlanma ve özgürlük talepleri ile
gelişirken kadınların yaşam mücadelesi ile

buluşuyor. Her sokakta, her mahallede, her
evde eşitlik ve özgürlük için yaşayan bir kadın
var ve birbirimizin yaşamlarına artık o kadar
uzak değiliz. Evet şiddet en karanlık yüzüyle hayatlarımızda ama aynı şekilde şiddetin
karşısında hiç olmadığı kadar büyük bir tepki
de var, eşitlik isteğimiz kimsenin görmezden
gelemeyeceği bir gerçek olarak hayatımızda artık. Şimdi geleceğini düşünmesi gereken haklarımızı elimizden almaya çalışırken
pervasızca elini kaldırıp indirenler, bir vaazda
kılıca sarılanlar, bir televizyon programında
rahatça kadınları hedef alanlar.
Her güne öldürülen kız kardeşlerimizin
haberiyle uyanıyoruz. Biliyoruz ki kadına
yüklenen toplumsal roller, bu rollerin dinci
gericilikle pekiştirilmesi, kadının erkekle eşit
olamayacağı, kadının fıtratı gibi söylemler
ve politikaların sonucu giderek artan kadına
yönelik şiddet ve kadın cinayetleridir. Bu sebeple şiddete karşı verdiğimiz mücadele aynı
zamanda kadın cinayetlerinin giderek artıyor
olmasının nedeni olan dinci gericilikle beslenmiş erkeklikle mücadeledir. O yüzden laiklik
mücadelesini yaşam hakkı mücadelemizden

ayrı düşünmüyoruz. Laikliğin olmadığı bir
yerde kadın özgürlüğünden ve kadınların hayatta kalma hakkından bahsedemeyiz. Laiklik,
kadınlar için hayatta kalmak demek, özgürlük
demek. İktidarını sağlamlaştırmak için kadınların ikincilliğini pekiştirmeye çalışanların her
fırsatta İstanbul Sözleşmesi’ni hedef almaları
tesadüf değil. İstanbul sözleşmesi kadına
karşı şiddetin bütün biçimleri için kadınlarla
erkekler arasındaki tarihsel, toplumsal, ekonomik ve politik güç eşitsizliklerini görerek
eşitliğin inşasını temel alır. Hayatlarımız ve
geleceğimiz için vazgeçilmezdir.
6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi
kadın cinayetlerinin önlenmesinde hayatidir,
harfi harfine uygulanmalıdır.
Hayatlarımızı hedef alan, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren gerici söylemler ve medeni kanunu tırpanlamaya çalışan
uygulamalar acilen sonlandırılmalıdır.
Kadın cinayetlerini durdurmak için önleyici
tedbirler alınmalı, yeniden yaşamların çalınmasına sebep olan faillere cezasızlık getiren
tüm yasal ve hukuki süreçler acilen durdurulmalıdır.
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Gün bizim, isyan bizim;
BİR ARADAYIZ değiştirecek güç bizim
Dünyanın dört bir yanında kadınların yaşamlarına
sahip çıkan sesi tüm gerici faşist iktidarların karşısında, ataerkil kapitalist düzene karşı isyanların en önünde. İsyanın sesi olan dönüştürücü gücümüzü birleştir-

mek, yaşam hakkımız için verdiğimiz mücadelemizde
yeni bir yol açabilmek için yan yana gelelim. Biliyoruz
biz birbirimizin çaresiyiz bir arada oldukça güçlüyüz.
Şimdi evlerden çıkıp yan yana geliyoruz.

6 mart’ta Sol Feminist Forumda Buluşalım
Hayır diyen seslerimiz, buradayız diyen seslerimiz, aşağı bakmıyoruz diyen, bir kişi daha
eksilmeyeceğiz diyen, yaşam bizim diyen seslerimiz bir arada oldukça güçleniyoruz... Sözümüzü
birleştiriyoruz, biliyoruz eşit ve özgür bir gelecek
için sola ve kadınların örgütlü sesine ihtiyacımız
var.

6 mart’ta Geleceğimizi, haklarımızı ve mücadelemizi konuştuğumuz forumda BİR ARADAYIZ!
Zoom üzerinden gerçekleşecek foruma katılım
için "morseminerler@gmail.com” adresinden ve
“0506 113 7948” numarasından bize ulaşabilirsiniz.
6 Mart Cumartesi 17.30

8 Mart’ta Kadınlar
Her Yerde Bir Arada
Haklarımızın ve yaşamlarımızın
çalınmaya çalışıldığı her gün bir
başka gerici cinsiyetçi saldırıyla
karşılaştığımız, sesimizin kısılmaya çalışıldığı günlerden geçerken

isyan dolu sesimiz evlerin pencerelerinden sokaklara taşıyor. Eşit ve
özgür bir yaşam; laik bir ülke için 8
Mart’ta Kadınlar Bir Arada.

SOL Bülten
Yaygın Süreli Yayın-Haftalık (Türkçe)
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: SOL Parti adına Önder İşleyen

Yönetim Yeri: Kültür Mah. Mithatpaşa Cad. 45/15 Kızılay/Ankara
Baskı: ANKAMAT Matbaacılık (1333. Cad. 1344. Sk. No:60 OSB Yenimahalle/Ankara)
ISBN: 2651 4893

Şubat 2021
Fiyatı: 50 krş.

