• 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
• 1 MAYIS
• 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA ETKİNLİĞİ
• SANATSAL ETKİNLİKLER
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8 Mart Dünya EMEkçİ kaDInLar Günü
Sloganları “ekmek ve güller “
olan emekçi kadınların seslerini
duyurmaya çalıştıkları 8 mart
Türkiye’de ve dünyada kadınların
hak ve eşitlik isteklerini dile getirdikleri; bu güne dek kazanılmış hak
ve özgürlüklerini sorguladıkları, her
meslekte kadın olmaktan dolayı
yaşadıkları sorunlara dikkat çektikleri gündür.
Çağdaş gelişmeler doğrultusunda ülkemizde kadınlar, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılmak için
yoğun mücadele vermişlerdir. Bu
mücadele, cumhuriyetimizin ilanından sonra oldukça ileri düzeye ulaşmış ve Atatürk’ün desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucu kadınlarımız
hak ettikleri konumu elde etmişlerdir.
Ancak bu durum, kadınlarımızın elde ettikleri hakları etkin şekilde kullanmalarını ve geliştirmelerini
sağlayamamıştır.
İnsanların özgür ve eşit doğmasına karşın yaşamın her aşaması
ekonomik, dinsel ve ırksal ayırımcılıklarla doludur.
Bu ayırımcılıkların en önemlisi cinsiyet ayırımcılığıdır. Kadın–erkek eşitliğinin önünde bir hukuksal yetmezlik bulunsada aslında bir insan hakları sorunudur.
Toplumsal yaşamda kadının eşit temsili sağlanmadan, kadın- erkek eşitliğininden söz edilemez. Kadınlar, hala silahlı
ve silahsız her türlü şiddetle karşı karşıya bulunmaktadır.
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Ülkemizde, namus kavramının kadının bedeniyle özleştirildiği,
kadının kimliği ve adının silindiği, töre ve namus adı altında cinayetlerlere kurban gittiği gözardı edilemez..
Kadınların çalışma hayatında giderek artan bir oranda yer
almalarına ve mücadeleler sonunda kazandıkları haklara rağmen
hala çözüm bekleyen çok önemli sorunları bulunmaktadır.
Ülkemizde kadın nufusunun önemli bir bölümünün eğitim sorunu bulunmaktadır. bilhassa kırsal kesimde okuma yazma bilmeyen,
öğretim imkanlarından yararlanamadığı için kendini yetiştirememiş
kadınlarımızın sayısı oldukça fazladır.
Halen köyünde tarlasında veya şehirde fabrikada, büroda evinde bütün gün çalışan ama sosyal güvencesi olmayan milyonlarca
kadınımız vardır.
Gecekonduda, derme çatma barakalarda, sağlıksız koşullarda yaşamak zorunda kalan, kocası işsiz olduğu veya aldığı ücret evini geçindirmeye yetmediği için, ailesine, çocuklarına bakmaya çalışan, takdir göreceğine eleştirilen, şiddete ve
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tacize uğrayan, kadınlarımızı yaşamın içinde her
yerde görmekteyiz.
Birleşmiş milletler tarafından yapılan araştırmaya göre;
-Dünyadaki işlerin %66 sı kadınlar tarafından
görülmekte.
-Buna karşılık kadınlar dünyadaki toplam gelirin
%10 nuna , dünyadaki mal varlığının % 1 ine sahipler.
-Başka bir deyişle dünyadaki işlerin %34 dü
erkekler tarafından görülümekte ama dünyadaki
toplam gelirin %90 ına ve dünyadaki mal varlığının %99 una sahipler. Bütün bunların bilincinde olan kadınlar artık seslerini çıkararak eşitlik isteklerini daha yüksek sesle dile getiriyor.

Türkiye’de ise tüm kadınların dörtte biri şiddete uğruyor, tecavüze uğrayanların yarısı onsekiz yaşın altında her dört
kız çocuğundan biri cinsel şiddete maruz kalıyor suçlu bulunup cezalandırılanlar tahrik var gerekçesi ile ceza indiriminden
faydalanıyor. Töre adına kardeş katili olanlar aramızda dolaşıyor.
Bunlar yetmiyormuş gibi birde ‘’laik cumhuriyetin büyük çaba ve özverilerle, tecrit edildikleri kafesler arkasından çıkarmaya uğraştığı kadınlar, bugün yeniden örtünmeye ve eve yönlendirilmeye çalışılıyor.’’
Tüm olumsuzluklara rağmen tutunmaya çalışan /gerçekten çok büyük sorunlarla boğuşan / adeta varlık – yokluk
mücadelesi veren kadınlarımız başarıdan başarıya koştuğu da bir gerçek.
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Türk kadını artık karar alma ve uygulama mekanizmalarında daha fazla söz sahibi olmak istemekte. Sorunlarını ve
bunların çözümü için talebini her geçen gün daha yüksek
sesle dile getirmekte.
Kadın sorunu esasen bir demokrasi sorunudur. Türkiye
demokratlaştıkça, özgürlük alanları genişledikçe kadınlarımızın sorunlarının çözümü de kolaylaşacaktır. Demokrasi eşitliktir. Eşitliğin, kişilerin kadın veya erkek oluşlarıyla değil, insanlık sıfatlarıyla ilgili bir gerek olduğunu unutmayalım.
Bizleri bugünkü medeni haklara kavuşturan, en az
erkekler kadar kuruluşuna emek verdiğimiz cumhuriyetimize sahip çıkıp, kazandığımız hak ve özgürlüklerden ödün vermememiz gerekmektedir.
Kadının bugün hala geçiştirilerek yok
sayılan adını koyacak, programlarına alacak politikalara, politikası ile kadın oylarını
alan sahici hükümetlere ve bu hükümetlerin
açık desteklerini alan sivil toplum örgütlerine ihtiyacı vardır.
Kadının eğitim düzeyinin yükseltilmesi,
yalnız bireysel gelişimi değil, toplumsal dönüşümü de sağlamakta en önemli etkenlerden biridir.
Öncelikli hedefimiz, sahip olduğumuz hakları en ileri düzeyde kullanmak olsun. Mevcut haklarımızı tam olarak kullanmadığımız zaman, yeni haklar için mücadele etmemiz enerjimizi boşa harcamamız demektir.
Sorunlarımıza sahip çıkıp taleplerimizi dile getirip, girişimlerimizin sonucunu kendimiz takip etmeliyiz.
Ekonomik özgürlük, başarıya ulaşmanın başta gelen şartıdır. İş hayatında ve siyasette daha yaygın ve yoğun bir şekilde yer almalıyız. Bunun için her yaşta her dalda eğitim şarttır.
Eğitimin varlığı yüksek bir toplum meydana getirir. Yokluğu ise bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder.
Otobüs ve bilimum toplu taşıma araçlarında tacize uğramadığımız, şiddete maruz kalmadığımız, hiç tanımadığımız
biriyle zorla evlendirilmediğimiz, namus kavramı yüzünden baskı görmediğimiz. Töre sebebiyle katledilmediğimiz, çocuğumuz olmadığı için kuma ile yaşamaya çalışmadığımız, cinsel veya herhangi bir sömürü aracı olarak kullanılmadığımız
özgür adaletli ve eşitlikçi bir dünya özlemiyle..
Saygılarımla
Sosyal Etkinlikler Komitesi
Sezer Asiye KARAN
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