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Berlin, 06.03.2023 
Kadın ve Erkek için eşit ücret 

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile, toplumda devam eden cinsiyete dayalı ayrımcılığa, 

özellikle de kadın ve erkek arasındaki ücret eşitliği sorununa dikkat çekmek istiyoruz. 

 

Eşit haklar konusunda onlarca yıllık mücadele ve ilerlemeye rağmen, kadınlar hala toplumun 

birçok alanında önyargı, dezavantaj ve ayrımcılıkla mücadele etmek zorundadırlar. Bu eşitsizlikler 

kendini, ücret eşitsizliği gibi çeşitli biçimlerde, gösterir. 

 

2023'te bile birçok ülkede kadınlar aynı iş için erkeklerden daha az kazanmaktadır. Bu, kadınlar 

için iş ve özel yaşamlarında olumsuz bir ayrımcılık biçimidir. 

 

FÖTED Federal Yönetim Kurulu, Almanya Federal İş Mahkemesi'nin kadın erkek eşitliğinin önemini 

vurgulayan 16 Şubat 2023 tarihli kararını (karar AZ.: 8 AZR 450/21) memnuniyetle 

karşılamaktadır. 

 

Bu bilinçle tüm karar mercilerini, hükümetleri ve şirketleri kadın-erkek arasında parasal eşitliği 

sağlayacak somut önlemler almaya çağırıyoruz. Buna aynı işe adil ücret, kadınların yönetim 

kademelerinde terfi edebilmek için desteklenmeleri ve tüm alanlarda cinsiyete dayalı ayrımcılığın 

ortadan kaldırılması dahildir. Kadın ve erkeğin eşit olduğu bir dünyayı ancak birlikte 

gerçekleştirebiliriz. 

 

Kadın ve erkeğin eşit olduğu bir dünyanın herkesin yararına olacağına yürekten inanıyoruz. Bu 

nedenle, kadın erkek eşitliği için çalışmaya ve daha adil bir toplum yaratmak için çaba göstermeye 

devam edeceğiz. 

 

Dünya Kadınlar Günü'nü yılda bir kez kutlamak yerine toplumsal cinsiyet eşitliği için yapılan 

çalışmaların hiçbir zaman bitmediğini kendimize her gün hatırlatalım. Kadınların erkeklerle aynı 

fırsat ve haklara sahip olmasını sağlamak için çalışmaya devam etmeliyiz. Kadınların artık 

ayrımcılığın ve adaletsizliğin kurbanı olmadığı bir dünya için çalışmalıyız 

 

Bu bilinçle tüm kadınlara başarılı ve ilham verici bir Dünya Kadınlar Günü diliyoruz. 
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