Dünya Kadınları En büyük Engelleri Aşıyorlar!
Temeli Kadın Olan Dünya Kadınlar Konferansının 2.sine Çağrı
13-18 Mart 2016 Katmandu,Nepal,Asya
Hayat koşulları sert ama dünya kadınlarının mücadelesi daha da sert!
Gerek güçlü emperyalist ülkelerde gerekse az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kadınlar
sömürülüyor,baskı altına alınıyor ve aşağılanıyor.Şu andaki dünya ekonomik ve finans krizi kadınların
durumunu daha da kötüleştirdi.Bu kriz, çoğu kadınların barış içinde yaşama hakkını ve onurunu elinden
alıyor.Bangladeş`teki tekstil işçileri sömürüye karşı birleşip hakları için mücadele ediyorlar.Hollanda`daki sağlık
alanındaki bakım personeli sürekli çalışma garantisi ve emeklerinin karşılığını almak için mücadele
veriyorlar.Güney Afrikali kadınlar tecavüze karşı seslerini yükseltip tecavüzü protesto ediyorlar.Doğu
Avrupa`daki kadınlar kaçırılıp seks kölesi olarak kullanılıyor.Meksikalı göçmen kadınlar hayatta kalmak ve
insanca yaşamak için mücadele ediyorlar.Ortadoğunun değişik ülkelerindeki kadınlar Demokrasi ve Özgürlük
için mücadele veriyorlar.Asya ve Latin Amerika`daki yerli ve kırsal kesim kadınları doğal kaynaklarını ve ulusal
rezervlerini korumak için canıyla,kanıyla savunuyorlar.
Ancak yoksulluk ve şiddet bizim keskin mücadelemizde bir kıvılcımdır.
Dünyanın her tarafında kadınlar birleşip örgütleniyorlar.Varolan sistemin zincirlerini parçalıyorlar.Kadınlar yeni
bir perspektif ve vizyonla kendilerinin ve toplumun kurtuluşunun arayışındalar.
1.Dünya Kadınlar Konferansı 2011 yılında Venezüella`nın Caracas şehrinde farklı kadın hareketlerinin
katılımıyla yapıldı.Ve şunları gösterdi: kadınlar uyandı,mücadeleleri daha da canlandı ve kadınlar hareketi
diğer başarıları hedefliyor.Dünya Kadınlar Konferansı Clara Zetkin ve diğer kadın önderlerimizin miras bıraktığı
Dünya Emekçi Kadınlar Gününün 100. yıl jübilesinin ruhunu taşıdı.Onlar tüm ölümcül engellemelere rağmen
bugünkü kadın mücadelesinin tohumlarını ektiler.
Şimdi birlikte çalışarak mücadelemizin seviyesini yükseltmenin zamanı.
Biz kadınlar Caracas`taki Dünya Kadınlar Konferansı`ndan tecrübe ve ilhamımızla daha da güçlendik.Kadın
hakları için ve dünyanın daha iyi yaşanır bir yer olması için mücadele eden bütün dünyadaki kadınlar Temeli
Kadın Olan 2.Dünya Kadın Konferansına davetlidir.Dünya Kadınlar Konferansınin ikincisi 13-18 Mart 2016
tarihleri arasında Nepal`in Kathmandu şehrinde yapılacaktır.
Dünyadaki bütün Kadınları bu çatı altına çağırıyoruz.Kadınların ,halkların mücadelesi tarihinde cok önemli rol
oynadiği Nepal`e geliniz.Kadınlar daha iyi bir toplum için halk hareketi ve direnişte ön saflarda yer alıyorlar.
Dünya Kadınları! Dünya 2. Kadınlar Konferansı`na katılın ve bize yapılan baskıları üreten sisteme,düşük ücretli
sömürü icinde bir yaşama karşı sesimizi yükseltelim. Gelin birleşelim,örgütlenelim ve bütün özgürlük
hareketleriyle kadının özgürlüğü için büyük bir adım atalım!

Dünya Kadınları birleşin!
Sömürünün ve zulmün zincirlerini parçalayalım!
Kadınların kurtuluş mücadelesi için ileri!

