
Uluslararası İşçi 
Dayanışması Derneği

UİD-DER Kadın Komitesi:
Emekçi Kadınlar Mücadeleye!

Emekçi kadın kardeşlerimiz, işçi kadınlar,

Kadına yönelik şiddet türlü şekillerde artarak, acıtarak devam ediyor. 
Bu kahrolası kapitalist sömürü düzeninde kadına yönelik şiddet türlü 
gerekçelerle hoş görülüyor, kışkırtılıyor. Emekçi kadınlar tacize uğru-
yor, dövülüyor, katlediliyorlar! Ayıplanıyor, yargılanıyor, dışlanıyorlar. 
Yaşamlarını kurtarmak için kimin kapısını çalsalar geri çevriliyorlar. 
Kendi cehennemlerine dönmeye zorlanıyorlar. Yaşamlarının ellerinden 
alınmasını beklemeye mahkûm ediliyorlar. 
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Kadına Şiddete Hayır! 
 Her İşyerine Kreş! 
  Doğum İzni Uzatılsın! 
   Gece Vardiyası Yasaklansın!



Çifte ezilmişlik emekçi kadının kaderi sayılıyor. Emeği, fikri, iradesi yok 
sayılıyor. Ne giyeceğine, sokağa hangi saatte çıkacağına, kaç çocuk 
doğuracağına, hamileyken sokağa çıkıp çıkmayacağına egemenler, er-
kekler karar veriyor.

Emekçi kadınlar evlatlarının bakımının ve ev işlerinin tüm yükünü yal-
nız başına sırtlıyor. Emekçi kadın dört duvara sıkıştırılıyor, ev içindeki 
emeği değersiz görülüyor. 

İşçi kadınlar erkeklerle aynı işi yapıp daha az ücret alıyor. İşyerinde 
baskı ve tacize maruz kalıyor. Ekmek parası kazanmaya çalışırken ev-
ladının bakımı sorunu ile yüz yüze geliyor. Kreş olmayan işyerlerinde 
uzun saatler boyunca ağır bir çalışmaya mahkûm ediliyor. 

İşçi aileleri evlatlarını mutlu bir yaşam sürmeleri ümidiyle dünyaya ge-
tiriyorlar. Ama bu çocuklar daha doğar doğmaz patronların kâr düzeni-
nin kurbanı oluyorlar. Bebekler, kısacık doğum izinleri yüzünden anne-
lerinden ayrı kalıyorlar. Yetersiz emzirme izinleri dahi pek çok işyerinde 
gasp ediliyor. Özellikle gece vardiyaları hem anneler hem de çocukları 
için büyük bir çile anlamına geliyor. Canımızı acıtan, yaşamımızı zehir 
eden sorunlarımız saymakla bitmiyor.

Emekçi kadın kardeşlerimiz, orta yerde duran bu sorunları kim çö-
zecek? Her gün bizi zapturapt altında tutmak için nutuklar atan ser-
mayenin hizmetindeki politikacılar mı? Şiddetin bin türlü halini bize 
reva gören, erkek egemen zihniyetin aynası olan adalet sistemi mi? Bizi 
daha çok sömürmek için elimizdeki hak kırıntılarına bile göz dikmiş 
patronların düzeninde bize kurtuluş var mı?

Kadın emekçi kardeşlerimiz, gelin tüm korkularımızı atalım. Kadına yö-
nelik şiddete dur demek için, “varız, üretiyoruz, haklarımızı alacağız” 
demek için bir araya gelelim. Canımızdan can vererek doğurduğumuz 
evlatlarımızı uzun çalışma saatlerimize feda etmemek için el ele vere-
lim. Hep birlikte UİD-DER Kadın Komitesi’nin “Emekçi Kadınlar Mü-
cadeleye!” kampanyasını büyütelim. Haklı taleplerimizi tüm emekçi 
kadınlara birlikte taşıyalım. “Kadına Şiddete Hayır! Her İşyerine 
Kreş! Doğum İzni Uzatılsın! Gece Vardiyası Yasaklansın!” di-
yen UİD-DER Kadın Komitesi’nin çağrısına güç verelim.
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