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K adınlar, yüzyılı aşkın bir 
süredir yaşamın her ala-
nında eşitsizliğe, ayrım-

cılığa, sömürüye, şiddet ve cin-

sel tacize karşı mücadelelerini 

yükseltiyor. 

8 Mart, kadınların evde, işte, so-

kakta uğradıkları cinsiyet temelli 

ayrımcılıkları dile getirip onlara 

karşı mücadele deneyimlerini or-

taklaştırdıkları bir gün.

Bu gün, meşruiyetini ve gücünü 

işçi kadınların sağlıksız işyeri ko-

şullarına ve düşük ücretlere karşı 

direnişlerinden; 8 saatlik iş günü 

ve doğum/annelik izinleri için ver-

dikleri mücadelelerden alıyor.

8 Mart’ın tarihi 19. yüzyılda sa-

nayi devrimiyle birlikte, kadın-

ların tekstil ve hazır giyim sa-

nayine girerek, erkeklerle aynı 

işleri yapmalarına rağmen daha 

sağlıksız koşullarda daha düşük 

ücretle çalıştırılmalarına karşı 

başlattıkları mücadelelere, grev-

lere dayanıyor.

Esnek, güvencesiz çalışma, ücret 

eşitsizliği, cinsiyete dayalı işbö-

lümü çerçevesinde şekillenmiş 

toplumda, kadınlar üzerine çok 

daha fazla yük bindiriliyor. 

Yüklendikleri ev işleri, çocuk ve 

yaşlı bakımı işleri kadın emeği-

ni görünmez ve değersiz kılıyor.
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Bu değersizleştirme emek piyasa-

sına yansıyor ve kadınların eme-

ğini ucuzlaştırıyor.

Nüfusun yarısını oluşturuyoruz 

ama işyerlerinde ikincil konumu-

muz, meslek örgütlerinden, sen-

dikalardan dışlanmışlığımız hala 

devam ediyor. Bu nedenle eşitlik 

ve özgürlük mücadelemiz yaşa-

mın her alanında devam ediyor.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ 
VE 6284 SAYILI YASA’YI 
SAVUNACAĞIZ!
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadı-

na yönelik şiddetin temeli olması-

na rağmen, siyasi iktidar toplum-

sal cinsiyet eşitliğine karşı savaş 

açtı. İstanbul Sözleşmesi’ne, kadı-

na yönelik şiddete karşı çıkarılan 

6284 sayılı Ailenin Korunması ve 

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi-

ne Dair Kanun’a karşı en yüksek 

perdeden saldırılar devam ediyor. 

Bizler hem kendi yaşamlarımı-

za hem kız kardeşlerimizin ya-

şamlarına sahip çıkmak için top-

lumsal cinsiyet temelli, şiddete 

karşı kadınları güçlendiren İstan-

bul Sözleşmesi’ni ve 6284 sayılı 

Yasa’yı sonuna kadar savunma-

ya devam edeceğiz. Kadını ikin-

cilleştiren siyasi söyleme ve cin-

siyetçi tutumlara karşı mücadele 

edeceğiz.

İŞYERLERİNDE ŞİDDET VE 
CİNSEL TACİZE HAYIR!
İşyerlerimizde kadına yönelik şid-

det ve cinsel taciz oldukça yaygın 

olduğu biliniyor. Çalışma hayatın-

da kadınların yüzde 80’i şiddet, 

mobbing ve cinsel tacizin en az 

bir türü ile karşı karşıya kalıyor. 

Genç kadınlar, stajyerler, boşan-

mış kadınlar, güvencesiz işlerde 

çalışan kadınlar daha çok risk 

altındadır.

Son yıllarda, kadınların şiddet 

ve cinsel tacize karşı mücadele-

si gözleri işyerlerine de döndür-

dü. #MeToo sosyal medya ey-

lemi ile başlayan kampanyalar, 

uluslararası alanda sendikaları ve 

uluslararası kuruluşları harekete 

geçirdi.

Haziran 2019’da Uluslararası Ça-

lışma Örgütü (ILO) Konferansı’nda 

çalışma yaşamında şiddet ve taci-

zin ortadan kaldırılmasına yönelik 

190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleş-

mesi onaylandı. Bu sözleşme ILO 

üyesi en az 2 devletin onaylaması 

ile yürürlüğe girecek.

190 sayılı Sözleşme işyerlerinde 

cinsiyet temelli şiddet ve taciz 

olasılığını artıran toplumsal cin-

siyet eşitsizlikleriyle, kültürel 

ve sosyal normlarla mücadeleyi 

hedefliyor. 

190 sayılı ILO Sözleşmesi, ev içi 

şiddeti, işçi sağlığı ve iş güven-

liği alanının yanı sıra istihdamı 

da etkileyen bir unsur olarak ele 

alıyor. 

ILO 190 SAYILI SÖZLEŞMESİ 
ONAYLANSIN!
DİSK’e bağlı sendikalara üye ka-

dınlar olarak Hükümet’e çağrı-

mız işyerlerinde cinsiyet temelli 

şiddetin önlenmesi için ILO 190 

sayılı Sözleşmesi’nin onaylanma-

sını ve hızlıca çalışma hayatında 

uyarlanmasıdır. 

Bizler sadece ILO 190 sayı-

lı Sözleşmesi’nin onaylanma-

sını değil, kadınların yaşa-

mından şiddet ve cinsel taci-

zin yok edilmesi için İstanbul 

Sözleşmesi’nin ve 6284 sayılı 

Yasa’nın gereklerinin de hayata 

geçirilmesini istiyoruz.

Kadının üzerinden ev bakım işle-

rinin yükünü alacak sosyal politi-

kaların hayata geçirilmesini, kreş-

lerin, yaşlı bakım merkezlerinin 

yaygınlaşmasını istiyoruz.

Güvencesiz ve esnek çalışma 

biçimleri terk edilerek, güven-

celi, düzenli ve örgütlü çalışma 

teşvik edilmelidir. Sendikal ör-

gütlenmenin önündeki engeller 

kaldırılmalıdır.


