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BASIN AÇIKLAMASI
Kadın cinayetleri son bulsun !
8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisinin daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil
fabrikasında greve başlaması sonrasında polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesinin sonucunda çıkartılan
yangında, fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamayanlar arasından 129 kadın işçi can verdi. Bu günün anısına 26 - 27
Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası
Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart'ın "Internationaler
Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul
edildi.
Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü'nde, farklı baskılar altında yaşayan, sömürülen, direnen, isyan eden ve tüm
dünyada küresel kapitalizm tarafından yaratılan erkek egemenliğine ve barbarlığa karşı mücadele eden tüm
kadınları selamlıyoruz.
Kadınlar özgürleşmeden insanlığın evrensel olarak özgürleşmesi mümkün olamaz! Giderek zayıflayan erkek egemen kapitalist
düzen, küresel bir krize girerken, kadınlara karşı gaddarlık hem daha sofistike, hem de daha canavarca biçimlere bürünüyor.
Kadına karşı şiddette ve kadın cinayetlerinde artış, ev içi kölelik, aile baskısı, aile içi ve aile dışı cinsel istismar, savaş ve
kıtlıktan gelen mülteciler olan göçmen kadınlara karşı gaddarca saldırılar, kadın kaçakçılığı, çalışma yaşamında artan eşitsizlik,
güvencesiz işlerde çalışan kadın sayısındaki artış, aşırı sömürü ve işyerinde cinsel taciz, eğitimin, kanunların, toplumsal ve
bireysel yaşamın, dini kurumlar tarafından baskı ve kontrol altına alınması, eğitimin gericileştirilmesi gezegenimizin bazı
bölgelerinde daha da çıplak gözle görülür oldu.
Tüm bunlara rağmen gezegenin farklı bölgelerinde kadın hareketleri verdikleri örgütlü mücadelelerle bir çok kazanımlar elde
ettiler. Bunlardan; Brezilya’da faşist Bolsonaro’ya karşı cesurca harekete geçen “Ele Nao” (“O olmaz!”) şiarıyla yürüyen
kitlesel kadın hareketi, Arjantin’de, Macri hükümetinin içinde bulunduğu krizle iç içe geçerek onu derinleştiren kürtaj hakkı için
verilen büyük mücadeleci kadın hareketi gibi. Ayrıca, kürtajın yasallaştırılması için benzer mücadeleler sadece diğer Latin
Amerika ülkelerinde değil; Avrupa'da da ortaya çıktı. Yine kadın hareketleri İrlanda'da referandumda zafer kazanılmasına yol
açarken; Polonya'da aşırı sağcı hükümete karşı seferberliklere öncülük etti. Kast sistemine ve ayrımcılığa karşı devasa
protestolar da, dünyanın diğer ucunda, Hindistan’da yükseldi.
Doğuran, emziren, pişiren, paylaştıran, hasta ve yaşlılara bakan, her şeyi zamanında yetiştiren, onaran koruyan, evdeki
kayıtsız gizli emek üstüne tarlada da gizli emek veren, fabrikada, okulda, iş yerinde düşük ücretle çalıştırılan, biriktiren kadın;
ama karar veren erkek.
Kadınlar 8 Mart’ı eşitsizliğe, ayrımcılığa, sömürüye karşı durmak, emeğine, bedenine, kimliğine sahip çıkmak, tepkisizliği,
boyun eğmişliği aşmak, örgütlenmek isteklerini dile getirmek için el ele verdikleri gün olarak kutlamaktadır. Oysa ki kapitalizm
bir çok anlamlı günlerde olduğu gibi bu günün de anlamını değiştirmek, içini boşaltmak, onun, sadece kadın eğlence günü gibi
kutlanılmasını dayatmaktadır. Buna izin verilmemeli, bu oyuna gelinmemeli.
BİZLER!
Almanya Türk Veli Dernekleri Federayonu ( FÖTED e.V.)
Bu 8 Mart’ta da erkek egemen zihniyete karşı kadın özgürlüğünde ısrarcı olacağımızı, bu çerçevede verilen mücadelelere
destek verip, gücümüz oranında da bizlerin de mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha beyan ediyoruz. Kadın
cinayetlerine, trans cinayetlerine, homofobiye, transfobiye, kadının ücretli-ücretsiz emek sömürüsüne, yoksulluğa, tacize,
tecavüze, hayatın her alanında eşitsizliğe karşı mücadelenin sembolü olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü
kutluyor, herkesi eşitlik için, insanca yaşam için, daha demokratik bir dünya için kadın dayanışmasını ve mücadelesini
yükseltmeye çağırırken; bu vesileyle SAVAŞA HAYIR diyoruz.
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