
Avrupa Kadınlar Konferansı sonuç bildirgesi 
İkini Mart 2011 de carasas´da gerçekle ştirdi ğimiz 1. Dünya Kadın Konferansı`na katılan 
Avrupalı Kadın  delegasyonları olarak  tüm eksik, hata ve sorunlara rağmen gene de gurur 
duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Taban olarak ne kadar meteryaller konusunda yetersiz olsak 
da, ne kadar güçlü olduğumuzu tecrübeli olduğumuzu gördük. Dünya kadınları olarak Dünya 
Kadın Konferansı`nın kararları doğrultusunda çalışma yürüteceğiz özellikle de 8 Mart,  1 
Mayıs, ve 25 Kasım gibi ortak mücedele günlerimiz olan tarihlerde, kendi bulunduğumuz 
ülkelerde kadın hareketini yükselteceğiz. 
*Konferansın pozitif yanlarını barındırıp, yükseltecek yanlışklarını düzelteceğiz. 
*Çagrı ve prensiplerimizi güçlendireceğiz, bundan sonraki süreçte de bunu kendimize baz 
alacağız. 
*Kitle çalışmaları ve genel kurul toplantılarına herkesin katilabilmesini sağlamalıyız. Bu 
tarihlerin birbiri ile çatışmamasını sağlamalıyız. İkisi için de yeterli zaman diliminin yaratılması 
gerekiyor. Örneğin toplantılara iki gün ayrılıp, ilk gün atölye çalışmalarına ikinci gün ise genel 
kurul toplantısı yapılması gibi. 
*Net olan görüşleri ve onun seçeneklerini oylama sistemi ile demokratik bir şekilde karara 
bağlamalıyız. 
*Dünya komitesi toplantıları protokol haline getirilmeli ve kitleye acıklanmalı. Değişik görüş 
açılarına yer verilmeli. 
*Konsey prensiplerinin yanlış  anlatılmasını eleştiriyoruz. Buna göre azınlık gurupların 
kalabalık guruplar altında ezildiğini gördük. Örneğin 225 Kolombiyalı kadın 6 otobüs içinde 
Venezuella sınırından içeriye alınmak istenmedi. Genel kurul üyelerinin çoğunluğu bununla 
ilgili karar çıkaramadı. Bunun nedeni kimi kadınların müdahelede edildiği koşulda Venezuella 
hükümetinin provakete edileceğini düsüncesi idi. Bu demokratik olmayan tutumu eleştiriyoruz. 
*Dünya Kadınlar Konferansı´nda başka bir görüşe hakim olan Kürt kadınlarının ezilmesini de 
ayrıca eleştiriyoruz. Bizim prensiplerimize kesinlikle aykırı olan bu anlayışı mahkum ediyoruz. 
Sorumlular bu konuda özeleştiri vermeliler. Böyle bir şey kesinlikle bir daha yasanmamalıdır. 
Kadınların ayrışması durumu sisteme hizmet eder.  
*2016`da yapılacak olan Dünya Kadın Konferansı`nın ön hazırlıklarının da, çok yönlü, geniş ve 
eşit olması konusunda ısrarlıyız. Ev sahipleri başvurularda eşit, geniş, dayanışmacı ve diğer 
Dünya Kadın Konfransı çalışanları ile bağlantılı çalışmalı, gelişmeleri bildirmeli ve sorunları 
paylaşmalıdır. 
*Kordinasyon üyeleri, ileriki süreçte kitleye şeffaf olmalı, sorunları paylaşabilmeli diğer 
ülkelerdeki organizasyon üyeleri ile bağlantılı çalışmalıdır. 
*İkincisi yapılacak olan Dünya Kadın Konferansı`nda özellikle örgütlü kadınları ve örgütleri ile 
de görüşmek istiyoruz. „Taban kadın“ ların örgütsüz oldukları düşünülmemelidir. Örgütlerin 
Dünya Kadın Konferansın`da hem kendilerini tanıtma hem de kaynaşma olasılığı 
yaratılmalıdır. Derdimiz daha çok kadını Avrupa´da örgütlemek. Solcu, devrimci örgütlere her 
zaman kapımız açık, bizim bir parçamızlar eğer eşit ve örgüt üstü çalışılarsa. 
Avrupa`da her ülkede şu an komiteler yaratmaya, bilgi alışverisini düzenlemeye çalışıyoruz. 
Diğer ülke kadınlarına yıllık proğramlarını çalışmalarını açıklamalarını öneriyoruz ki bunu var 
olan internet sitesinde yayınlayabilelim.  
Avrupa Komitesi oluşturuyoruz. Görevi Avrupa'daki çalışmaların kordinasyonunu sağlamak. 
Avrupa Konferansı´nın kararlarına bağlı kalmak zorunda bu komite. 
Özellikle 3 önemli günde (8 Mart, 1 Mayıs, 25 Kasım) birlikte hareket etmeli aynı sloganlar 
aynı amblem ve çağrılar ile sokağa çıkmayı önemsiyoruz. Avrupa Komitesi bu konuda en kısa 
zamanda bir görüş ve tablo bildirmelidir. 
Dünya Kadın Konferansı ve Avrupa toplantısı sonuçları geniş bir şekilde yaygınlaştırılmalıdır. 
UNO ve bulunduğumuz devlet yetkililerine de sunulmalıdır ki sesimiz güçlü çıksın. 
Almanya`da kullanılmakta olan internet sitemiz bir yıl içinde daha kolay kullanılacak bir hal 
almasi için değişiklikler yapılacaktır. Önümüzdeki yıllarda tüm Avrupa`daki komitelerin yazı 
yayınlayacabileceği bir sisteme ulaşacaktır. Bunun içinde bir eğitim önerecegiz. 
AB uluslararası bölgesel bir servet, ancak egemenler, büyük şirketler ve hükümetleri gerici 
kutup ve biz dünya kadınları bu gericiliğe karşı çıkıyoruz.   



 AB`de ekonomik ve mali kriz kitleler üzerinde kendini acımasızca gösteriyor, özellikle  bundan 
en çok etkilenen  kadınlar , işçiler ve çocuklar oluyor. Şimdiye kadar bunun en sert 
yansımasını Yunanistan'da gördük. 
AB ve ' Schengen alanı'  diğer ülkelerden gelen göç akımlarına karşı yeni önlemler alıyor, oysa 
bu ülkelerdeki yoksulluk, açlık ve zulüm bu emperyalist ülkelerin talanlarıdır. AB büyük 
şirketleri ve hükümetleri doğayı yok ederken yeniden inşa etmede başarılar. Onlar insanları 
kandırıyor ve karşı çıkanlara da devlet şiddeti uyguluyor. AB  yürüttüğü  antikomünist 
kampanya ile  altarnatif  toplum ve devrim isteminin önünü kesiyorlar. 
Kadın kitleleri bu gerici politikaların kıskacında. Onlar daha çok sömürülüyor, eziliyor, tecavüce 
uğruyor ya da katlediliyor, bir çok kadın da sürgüne zorlanılıyor. Fakat kadınlar ayaklanıyor ve 
örgütleniyorlar mücadelenin merkezinde duruyorlar.  'Arap Baharı' demokrasi ve özgürlük 
mücadeleleri bizlere umut oluyor. Fakat burda da gördükki ayaklanmalarda merkezi rolü 
oynayan kadınlarin,  yine oynadıkları rol görmezlikten gelindi. Arap ülkelerinde bundan dolayı 
kadınlar kendilerini bulamıyor ve biz onlarla derinden bağlı olduğumuzu ve dayanıştığımızı 
belirtiyoruz. 
Biz de dünyada ki tüm kadınlarla dayanışıyoruz, özellikle ezilen kadınlarla ekstra çözüm 
çalışmaları yapacağız. 
Millyonlarca kadinin kendi haklari icin örgütlü oldukları Asya`da bir sonraki Dünya Kadın 
Konferansı´nın yapılmasını en içten duygularımızla selamlarız. Dünyanın her yerinde, Dünya 
Kadınlar Konferansı`nın hedeflerinin tanınması ve ciddiye alınması için  mücadele vereceğiz. 
 Yaşam ile Caracas Nihai kararı: Enternasyonalizm bizlerin, tüm yaşamımızın çizgisi olmalı. 
2012/07/02 tarihinde yapılan toplantıya  katılan heyetler   Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, 
Avusturya, Romanya, İsviçre  tarafından  hiç çekimser olmadan oybirliği ıle oylanarak karara 
bağlanmıştır. 
 
 
 


