
Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz,
Haber-Sen’de Örgütleniyoruz...

Emeğimiz Bedenimiz, Kimliğimiz Bizimdir... MART
Dünya Kadınlar 

Günü

KADlN OLANIN TÜRKÜSÜ 

  Git oldu can, sürgün geldi dayandı
Sürgün yine geldi dayandı

Kitapları topladım, çocukları giydirdim
Hadi de doğrulalım Dranazın karına

Biz nereye düşeriz, halk fakir fıkara
Her bahar, her yaz gurbette
Sılaya dönmesi olur velakin

Ne sılamız belli, ne gurbetimiz
Çiğdemi Ardahan yaylalarında

Nergisi Sinop'ta
Van'da koparmışsak sarı gülü

Portakal kokusu Kumluca' dan gelir
Karıştırdık sıla nere, gurbet hangisi
Bizim gibi gurbetçi görülmemiştir

Git oldu can, sürgün geldi dayandı
Diktiğin fidanlar sen olmayanda

Yel vura ırgalana, gün vura duldalana büyüyecek
Yasa şu ki ekinler yürüyecek

Bebek dillenecek, güçsüz hallanacak
Sis kalkacak İsfendiyar başından

Selam olsun bizden önce geçene
Selam olsun dosta, hasa, çile çekene

Selam olsun dayanana, düşene
Yüreğim yürektir, bakma gözüm yaşına

Git oldu can, sürgün geldi dayandı
Sorulmasın vatanımız ilimiz. 

Gülten Akın



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü,  kadınların direniş sembolü günlerden 
biri olarak tarihte yerini almıştır. 1857 yılında Newyork’ta düşük ücret, kötü 
yaşam ve çalışma koşullarına karşı isyan eden kadın işçilerin başlattığı 
direnişten dünya kadınlarına kalan bir mücadele günü olmuştur.

Bundan 162 yıl önce kadınların insanca yaşam koşulları talepleri ile başlayan 
direniş bugün de geçerliliğini korumaktadır. Emeğimiz ve bedenimiz ve 
kimliğimize dönük saldırılar yoğunlaşarak sürmekte, cinsiyet eşitsizliği ve 
sosyal adaletsizlik devam etmektedir.

Erkek egemen sistem ve siyasi iktidar her alanda olduğu gibi kadınlara 
yönelik uygulamalarında da eşitsizliği, cinsiyet ayrımcılığını söylemleri ve 
uygulamalarıyla giderek derinleştiriyor, savaş ve gerici politikalarıyla 
yaşamımızı kuşatıyor. Yarattığı ekonomik krizle emeğimizi daha da yoğun 
sömürüyor.

Nitekim savaş politikaları ve sonrasında yaşadığımız ekonomik krizin biz 
kadınların yaşamına daha fazla şiddet, daha fazla yoksulluk ve daha fazla 
eşitsizlik olarak yansıdığını görüyoruz.

Yaşamımızın işsizlik, yoksulluk, baskıcı ve gerici-muhafazakar uygulamalarla 
koyu karanlığa mahkum edilmek istenmesine,  müjde gibi sunulan ancak  
kadınları eve hapsetmeyi hede�eyen esnek , güvencesiz, yarım gün, kayıt dışı 
çalışmaya karşı biz kadınlar; dün olduğu gibi bugünde mücadeleye devam 
ediyoruz.

Bütün kamu kurumlarının kar etme ve şirket mantığıyla yönetilmesi 
hede�endiği için iş güvencemiz, emeklilik ikramiyemiz, sosyal haklarımız gibi 
kazanılmış bütün haklarımız yok edilerek, yerine iş güvencesi olmadan 
rekabetçi bir çalışma biçimi dayatılıyor. “Çalışanla çalışmayan belli olacak”, 
“Eşit işe eşit ücret gelecek, çok çalışan çok kazanacak” yalanı ile 
işyerlerimizde performans değerlendirme, esnek çalışma, fazla mesai ve 
kesintisiz hizmet gibi uygulamalar hayata geçiriliyor. 8 saatlik işgünü hakkını 
ortadan kaldıran bu uygulamalar, hem evde hem işte çalışmak zorunda kalan 
kadınların iş yükünü iki kat arttırıyor.

İş güvencemizi ortadan kaldırarak geleceğimizi yok eden, bizi «çağdaş 
köleler» haline getirmek isteyen bu saldırılara karşı biz kadınlar 
mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Emek mücadelesinde iktidara ve sermayeye karşı durarak mücadelemizi 
büyütüyoruz.  Gün geçtikçe büyüyerek yoluna devam eden ve daha da 
büyütmek zorunda olduğumuz kadın mücadelesi, gücünü emek 
sömürüsüne karşı,  kadın işçilerin başlattığı direniş mirasından 
devralarak yürüyor.

Biz kamu emekçisi kadınlar 2019 yılı 8 Mart’ında bizlere dayatılan 
çalışma ve yaşam koşullarına karşı; savaşa, yoksulluğa, güvencesizliğe 
karşı direnişimizi ve dayanışmamızı çoğaltarak sendikamız  KESK’te,  
Haber-Sen’de örgütleniyoruz.

Haber-Sen’de Örgütleniyoruz. Çünkü;

· Esnek çalışma, güvencesizlik kayıt dışı ve taşeron çalışmaya son   
 verilmesini istiyoruz.
· Toplu iş sözleşmelerinde kadınlar olarak tarafız ve taleplerimizin   
 dikkate alındığı sözleşmeler istiyoruz.
· İşyerlerimizde taciz şiddet ve mobbingin son bulması için gerekli   
 düzenlemenin yapılmasını istiyoruz.
· İş yerindeki cinsiyet ayrımcı ve her türlü ayrımcı politikaların son   
 bulmasını istiyoruz.
· İnsanca yaşam ve çalışma koşullarının sağlanmasını istiyoruz.
· Kadınları ölüme, taciz-tecavüz ve istismara açık hale getiren   
 ikiyüzlü politikalara son verilerek bir an önce şiddetin son bulması  
 ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz.
· Tüm kamu kurumlarında ve ortak mekanlarda, ücretsiz kreş,   
 gündüz bakım evleri ve emzirme odalarının kurulmasını istiyoruz.
· Krizi biz yaratmadık bedelini de biz ödemeyeceğiz diyoruz ve   
 ücretlerimizin insanca yaşayacak şekilde, emekli olduktan sonra da  
 hayatımızı sürdürecek seviyeye çıkartılmasını istiyoruz
· 8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesini istiyoruz.   
· Sendikal yaşama ilişkin kısıtlamaların, örgütlenme önündeki   
 engellerin kaldırılmasını istiyoruz.

Biz kadınlar tüm renklerimiz ve taleplerimizle karanlığa karşı aydınlığı, 
savaşa karşı barışı ve eşit bir yaşamı savunmak ve haykırmak  için her 
yıl olduğu gibi bu 8 Mart’ta da alanlarda buluşuyoruz.

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI 
YAŞASIN HABER-SEN

(0312) 434 37 30 - 40       (0312) 434 37 10       www.habersen.org.tr habersengm@gmail.com       KESK Haber-Sen       @KESKHaberSen 

Necatibey Caddesi No: 82/16 Kat: 8 Kızılay /ANKARA

Grafik Tasarım & Baskı: LOTUS LIFE AJANS Rek.Tan.Bas.Yay.Org.Amb.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Şehit Cevdet Özdemir Mh. Sokullu Cd. Perçem Sk. No: 9/A Çankaya Tel: 0312 433 23 10 (pbx) Faks: 0312 434 03 56 info@lotusajans.com  www.lotusajans.com


