Hep birlikte sesimizi yükseltmek,
demokratik, özgür ve eşit bir dünya
kurabilmek,
aşağıdaki
taleplerimizi
haykırmak
için
mücadelemizi
yükseltelim!

8 Mart Kadınların Birlik Dayanışma
Mücadele 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.

Biz ne 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, dünyanın neresinde olursa
olsun sömürüye, ayrımcılığa, baskıya
karşı
yürütülen,
kadın
haklarının
kazanılmasında
verilen
direnişin
simgeleştiği bir mücadele günüdür.
Eşitsizliğin, sınırsız tüketimin, sömürünün,
ekonomik krizlerle birlikte yoksulluğun
sistemleştiği, tüm dünyada yeni kölelik
koşullarının dayatıldığı bu dönemde,
kadının varoluş mücadelesi çok daha
anlamlı bir hale gelmiştir.
Yaşamımızın işsizlik, yoksulluk, baskıcı ve
gerici-muhafazakâr uygulamalarla koyu
karanlığa mahkûm edilmek istenmesine,
müjde gibi sunulan ancak kadınları eve
hapsetmeyi hedefleyen, hem evde hem
işte çalışmak zorunda kalan kadınların
iş yükünü iki kat arttıran, 8 saatlik
işgünü hakkını ortadan kaldıran; esnek,
güvencesiz, yarım gün, kayıt dışı çalışmaya
karşı biz kadınlar; dün olduğu gibi
bugünde mücadeleye devam ediyoruz.
Biz kamu emekçisi kadınlar 2022 yılı 8
Mart’ında bizlere dayatılan çalışma ve
yaşam koşullarına karşı; savaşa, şiddete,

• Esnek çalışma güvencesizliktir.
Güvenceli ve tam zamanlı çalışma,
• Eşit işe eşit ücret,
• Çalışma saatlerinin ve emeklilik
yaşının tüm çalışanlar için
düşürülmesi,
• OHAL komisyonunun lağvedilmesi
ve KHK’lerle işten atılan tüm
emekçilerin görevlerine iade edilmesi,
krizlere, yoksulluğa, güvencesizliğe karşı
direnişimizi ve dayanışmamızı çoğaltarak
sendikamız
KESK’te,
Haber-Sen’de
örgütleniyoruz.

• Toplu iş sözleşmelerinde kadınlar
olarak tarafız ve taleplerimizin
dikkate alındığı sözleşmeler istiyoruz,
• En az 24 ay ücretli doğum izni,
• Doğum sonrası, ücretli
devredilemez ebeveyn izni,
• Ücretli regl izni,
• Devredilemez babalık izni,
• Çocuk, yaşlı ve hasta bakım

işlerinin kamusal olması,
• Her işyerinde ücretsiz, nitelikli, 24
saat açık, anadilinde eğitim veren
kreş ve bakım evleri,
• Performans uygulamasının
kaldırılması,

• Mobbinge ilişkin gerekli
tedbirlerin alınması,
• Atama, terfi ve tayinlerde eşitlik,
liyakat, kariyer ve hakkaniyetin esas
alınması,
• İşe giriş ve yükselme sınavlarında,
cinsiyet eşitliğinin sağlanması,
• Kadın emekçilere yönelik işlenen
her türlü eril suça (sözlü/fiziksel/
cinsel taciz, tecavüz, mobbing,
tehdit, şiddet) caydırıcı ceza
uygulanması ve bu cezalarda
indirim yapılmaması,
• Erkek şiddeti ve can güvenliği
söz konusu olduğu hallerde,
(boşanma sonrası vb.) kadın
emekçilerin tayin taleplerinin
bekletilmeden karşılanması,
• Tüm kamu emekçilerine, yılda
en az bir defa “toplumsal cinsiyet
eşitliği” eğitiminin zorunlu hale
getirilmesi,
• 6284 sayılı yasanın etkin
uygulanması,

• ILO 190 sayılı sözleşmenin
onaylanması,
• Kadın bakanlığının kurulması,
• Sendikal özgürlük,
• Barış,
• Demokrasi,
• Laiklik,
• Eşitlik,
• Özgürlük,
•8 Mart’ın resmi tatil olması!
VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN
ASLA VAZGEÇMİYORUZ!

MEMUR-SEN
Birlik Haber-Sen
TÜRKİYE KAMUSEN
Türk Haber-Sen
KESK
KESK/Haber-Sen
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KURULU
Kadın
Erkek
0
8
0
7
0
10
0
4
4
3
2
5

DENETLEME
KURULU
Kadın
Erkek
0
5
0
5
0
5
0
4
3
2
1
4

Konfederasyonumuz KESK, toplumsal
yaşamın
her
alanında
cinsiyet
ayrımcılığına karşı çıkarak, başta
çalışma yaşamı olmak üzere her
alanda cinsiyetler arası eşitsizliğin
ortadan kaldırılması için mücadele
eder. Haber-Sen’de bu doğrultuda
tüzüğümüzde de yazdığı gibi kadın
üyelerinin yönetsel birimlerde yer
alması yönünde pozitif ayrımcılık
uygular. Kadın üyelerini yönetsel
birimlerde daha etkin bir biçimde
yer almasını sağlar. Kadınların özgün
ihtiyaçları yine kadınlarca tespit
edilerek, özel ve kamusal alanda var
olan cinsiyetçi politika ve uygulamalar
saptanarak, çözüm önerileri geliştirilir.
Cinsiyet eşitliğine yönelik politikalar
geliştirerek
bunları
sendikal
politikaların bir parçası haline getirmek
için özgün bir çalışma yürütülür.

DİSİPLİN
KURULU
Kadın
Erkek
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Adil Haber-Sen
Bağımsız Haber-Sen
Birlik Haber-Sen
Güven Haber-Sen
Haber Hak-Sen
KESK/Haber-Sen
Liyakat Haber-Sen
Türk Haber-Sen
Demokrat Haber-Sen
Şehit Gazi-Sen Hab.

TOPLAM
Kadın
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Erkek
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7
11

YÖNETİM KURULU
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Erkek
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bilgi bulunamadı
bilgi bulunamadı

Ve
gururla
söylüyoruz
ki
hem
Federasyonumuz KESK, hem üye
sendikalarımız ve biz Haber-Sen; merkez
yönetim
kurullarında,
denetleme
kurullarında,
şube
yönetimlerinde
kadının eşit temsiliyetini önemser,
bunun için çalışır.
Şubat 2023 yılında yapılan çalışma da
bunun göstergesidir.

ŞİDDETSİZ, SÖMÜRÜSÜZ,
EŞİT BİR YAŞAM
İSTİYORUZ!
ERKEK ADALET DEĞİL,
GERÇEK ADALET İSTİYORUZ.
EMEĞİMİZ İÇİN, HAKLARIMIZ İÇİN

HABER-SEN’DE
ÖRGÜTLENİYORUZ.

KRİZE, YOKSULLUĞA, ŞİDDETE, GÜVENCESİZLİĞE KARŞI

HAYDİ ALANLARA...

YAŞASIN

KADIN DAYANIŞMASI!

