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SOSYAL HAK GASPLARINA, İŞSİZLİĞE, YOKSULLUĞA VE 
KADINI YOK SAYAN CİNSİYET AYRIMCI POLİTİKALARA KARŞI 

8 MART’TA  ALANLARDAYIZ! 
 

8 Mart 1857’de New York'ta, tekstil işçisi kadınların, daha iyi çalışma ve yaşam koşulları için örgütledikleri 
grevde, 129 kadın işçi katledildi. 1910’da, Kopenhag’da toplanan 2. Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda, Clara 
Zetkin’in önerdiği; New Yorklu kadın işçilerin mücadelelerinin anısına, senenin bir gününün “Kadınların 
Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” olması önerisi kabul edildi.  

8 Mart 1917’de meşale Rusya’da, Pedrogratlı kadın işçilerin elindeydi. Ekim devriminin de başlangıcı olan, 
çarlığa ve yoksulluğa karşı örgütlenen bu direniş “Kadınların Uluslar arası Mücadele ve Dayanışma 
Günü”nün ortak gün olarak 8 Mart’ın belirlenmesinin de nedeni oldu. Böylece 8 Mart, dünya emekçi 
kadınların yıllardır can pahasına yürüttüğü, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin kutlandığı ve kadınların güncel 
taleplerinin ifade edildiği bir gün haline geldi.  

Kadınların ilk örgütlü eylemi olan 8 Mart 1857’deki grevden günümüze 155 yıl geçti. Kadınlar 155 yıldır 
verdikleri mücadelelerle birçok haklar kazandılar, uzun yollar kat ettiler. Ancak sermaye sahiplerinin kâr hırsı 
ve bu hırsın doğurduğu savaş politikaları sonucu yaşanan ekonomik krizler, işsizliği, yoksulluğu çığ gibi 
büyütürken, işçi sınıfının bütün kazanımlarını da tek tek silip süpürdü.         

Kölelerin kölesi olan kadınlar, salt kadın olduklarından eğitim ve terbiyeleri için her türlü şiddete lâyık 
görülmekte, iki kez ezilip, namus adına katledilmekteler. Cinselliği rant kapısı olmakta, alınıp satılmakta, 
tacize- tecavüze uğramakta, savaşlarda ganimet olarak görülmekteler! Her gün yaşamı üreten olmalarına 
rağmen, yaşamın hiçbir alanında, hatta kendi bedeni ve yaşamları hakkında dahi söz sahibi olamamaktalar. 
Emekleri değersiz görüldüğünden, ucuz ve yedek işgücü olarak kabul edilen, bu nedenle de kriz 
dönemlerinde ilk işten atılanlardırlar. Ailedeki işsiz sayısı arttığında, kadınların kadın olmaktan dolayı 
yüklendikleri toplumsal cinsiyetçi rol daha fazla önem kazanır. Çünkü tüm yoksulluğa rağmen evdekileri 
doyurup, mutlu etmek kadının görevidir. Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik birer hak olmaktan çıkarılarak 
sektörleştirildikçe, bu haklarını öncelikle kaybedenlerin yine kadınlar olmasının yanı sıra, ailedeki hasta ve 
yaşlıların bakımlarını da üzerlerine almak zorunda kalırlar. İşsizlik – yoksulluk dünyanın pek çok yerinde 
kadınları seks sektörünün hedef kitlesi haline getirirken, toplumda psikolojik problemler ve aile içi şiddet daha 
da artmış, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet, dünyanın her yerinde korkunç boyutlara ulaşmıştır.  

Tüm bu haksızlıkların, sömürünün, zulmün karşıtı olarak ta, tüm dünyada sokaklarda - okullarda eylemler, 
fabrikalarda grevler büyüyor ve kadınlar alanlarda yerlerini almakta tereddüt etmiyorlar. 1857’de yakılan 
meşale, bugünün emekçi kadınlarının ellerinde harlanıyor. 

Emekçiler, sevgili kadın arkadaşlar, dostlar; 
Biz kadınlara kabul ettirilmeye çalışılan bu kölece yaşama, SOSYAL HAK GASPLARINA, İŞSİZLİĞE, 

YOKSULLUĞA VE KADINI YOK SAYAN CİNSİYET AYRIMCI POLİTİKALARA KARŞI, 8 MART’TA 
ALANLARI DOLDURALIM VE HEP BİRLİKTE HAYKIRALIM! 
 

Ø YAŞASIN 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ!  
Ø ŞAN OLSUN 8 MART’I YARATAN VE YAŞATANLARA! 


