Kadın Kırımına Karşı Uluslararası Eylem Günü İçin Çağrı
Ortak örgütlülüğümüzle
3 Ağustos’u Kadın Kırımına Karşı Uluslararası Eylem Günü’ne dönüştürelim!
3 Ağustos 2017, İslam Devleti’nin (IŞİD) Şengal’deki Êzidilere karşı soykırımcı saldırısının
üçüncü yıldönümü. 3 Ağustos 2014’te başlayan saldırılar sadece insani bir felakete yol açmakla
kalmıyor, Êzidi toplumunu yok etmeyi de amaçlıyordu. Bu amaca ulaşmak için saldırılar öncelikle
sistematik bir şekilde kadınları hedef aldı. Bu nedenle Êzidilere karşı işlenen soykırım, aynı
zamanda bir kadın kırımı teşkil ediyor.
3 Ağustos 2014’te dünya kamuoyu IŞİD eliyle dünyanın en eski inanç gruplarından olan Êzidileri
yok etmeyi amaçlayan soykırımcı bir saldırıya şahit oldu. Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP)
bağlı peşmerge güçlerinin Şengal’den geri çekilip burada yaşayan insanları korunmasız halde terk
etmesinden sonra Êzidi toplumu için korkunç bir trajedi başladı: Tecavüz, işkence, toprağından
sürülme, kadın ve kız çocuklarının ganimet diye köleleştirilmesi, erkek çocuklarının zorla çocuk
asker yapılması ve sistematik katliamlar.
Resmi olmayan rakamlara göre, IŞİD’in Şengal saldırıları kapsamında 5 bini aşkın kadın ve çocuk
zorla alıkonularak köle pazarlarında satışa sunuldu. Kadın ve kız çocukları sadece Kuzey Irak ve
Suriye’de değil, aynı zamanda Suudi Arabistan gibi dış ülkelerde de satıldı ve halen seks kölesi
olarak sömürülüyorlar.
Birleşmiş Milletler, IŞİD’in Êzidilere yönelik saldırısını soykırım olarak adlandırdı. Bu son soykırım
Êzidi toplumunun tarihinde 74’üncü fermanı teşkil ediyor. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan son
soykırım Êzidilere acı bir şekilde varlık, inanç ve özgürlüklerini ancak öz irade, öz yönetim ve öz
savunma ile güvence altına alabileceklerini gösterdi. Şengal’de soykırım ve kadın kırımına öz
örgütlülük ile yanıt olma sürecinin öncülüğünü kadınlar üstlenmiş durumda. Sadece mağdur
olmayı kabul etmeyip, özne olarak kendi kaderlerini belirlemek istiyorlar ve bu amaçla hem
Şengal’de hem de Avrupa’da Êzidi Özgür Kadın Hareketi (TAJÊ) adı altında örgütleniyorlar.
Öte yandan, Êzidi toplumunun karşı karşıya bırakıldığı tehlike hala devam ediyor. Hala sayısız
kadın ve çocuk IŞİD’in elinde. Bu bağlamda, Êzidi kadınlarına karşı kırım da sürüyor. 11-12 Mart
2017 tarihlerinde Almanya’nın Bielefeld kentinde toplanan Uluslararası Êzidi Kadın Konferansı,
IŞİD tarafından zorla alıkonulan Êzidi kadınların özgürleştirilmesi için uluslararası düzeyde etkili
bir mücadelenin elzem olduğunu vurguladı. Bu çerçevede de 3 Ağustos’u Kadın Kırımına Karşı
Uluslararası Eylem Günü olarak ele almayı kararlaştırdı.
Kadın kırımı hepimizi ilgilendiriyor. Kadınların kadın olmaktan ötürü sistematik bir şekilde
katledilmesi küresel bir fenomen olup, kadınlara yönelik her türlü bedensel, ruhsal, ekonomik ve
yapısal şiddeti ve dışlanmayı da kapsıyor. Cinsiyetçi şiddet dünyanın dört bir yanında milyarlarca
kadının sağlığını, haklarını ve yaşamını tehdit ediyor. Ancak failler çoğu zaman cezasız kalıyor
çünkü, soykırımın aksine, kadın kırımı ulusal ve uluslararası hukukta çoğu zaman ayrı bir kategori
olarak ele alınmıyor. Oysa soykırım tıpkı Şengal’de de olduğu gibi birçok kez kadın kırımı şeklinde
tezahür ediyor.
O nedenle dünya kadınlarını bu yılın 3 Ağustos gününü Kadın Kırımına Karşı Uluslararası Eylem
Günü olarak ele almayı, bu günde çeşitli eylem ve etkinliklerle Şengal’de ve dünyada zorla
alıkonulan, köleleştirilen ve katledilen kadınların durumuna dikkat çekmeye çağırıyoruz.
Kürdistan Kadın Hareketi de bu günde Kürdistan’da ve yurtdışında çeşitli protesto eylemleri
düzenleyecek ve sesini Êzidi kadınlar için yükseltecektir.
Sizler de bize katılın. Eylemlerimizi ortak bir şekilde planlamak ve yaymak için bizimle bağlantı
kurun. Kendi şehir ve ülkelerinizde kendi eylemlerinizi düzenleyin. Eylemlerinizi kayda geçirip
fotoğraf ve videolarınızı bize gönderin ki sosyal medya üzerinden yayarak Êzidi kadınlarına dünya
kadınlarının onların arkasında durduğunu gösterebilelim.
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IRAK ICIN BARIS KADINLARI
BAGDAG KADIN DERNEGI
KONGRA STAR ROJAVA
HALKLARIN DEMOKRATIK PARTISI KADIN MECLISI
KÜRDISTAN ÖZGÜR KADIN HAREKETI
(REPAK) KÜRT KADINLARI DISILISKI MERKEYI
SARA KADINA KARSI SIDETTE HAYIR KURUMU (Rojava)
(PYD) DEMOKRATIK BIRLIK PARTISI PYD KADIN MECLISI
KADINA KARSI SIDDETE HAYIR PLATFORMU (Kuzey kürdistan)
(TJA) ÖZGÜR KADIN HAREKETI
(KJAR) ROJHILAT KADIN ÖRGÜTÜ
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Terre des Femmes KADIN HAKARI KURUMU
JIN FEMINIST PARTISI
Generation ADFRA - AFRIKALI KADINLARIN HAREKETI ALMANYA
YABANCILARIN CATI ÖRGÜTÜ
COURAGE KADIN KURUMU
Association France Kurdistan KÜRDISTANLILARIN DERNEGI FRANSA
Association Femmes Tamouls TAMIL KADIN DERNEGI
Collectif Feministe Kobane KOBANE ICIN FEMINIST KOLEKTIF
Mouvement des Amazigs AMAZIG HAREKETI
Les Juristes Armeniens ERMENI HUKUKCULARIN KURUMU
Conseils des Organisations Armeniens de France FRANSA ERMENI MECLISI ÖRGTÜTÜ
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ÊZIDI KADIN MECLISI
ÊZIDI DERNEKLERI MERKEZI
ÊZIDI GENCLERIN BIRLIGI
YURTDISINDA YASAYAN ÊZIDILERIN MECLISI
HÊVÎ- ENTEGRASYON VE EGITIM BÜROSU
KÜRT KADIN HARKETI ULUSLARARASI TEMSILCILIGI
ALMANYA KÜRT KADINLARIN BIRLIGI YJK E
(JXK) ÖGRENCI KADIN BIRLIGI KÜRDISTAN
DESTDAN KADIN DERNEGI BERLIN
(TJK-E) AVRUPA KÜR KADIN HAREKETI
KÜRT KADIN BARIS BÜROSU CENI
(FEDA) AVRUPA DEMOKRATIK ALEVI FEDERASYONU
RONAK- ROJHILAT KADIN ÖRGÜTÜ

Facebook: Ezidi Jin
E-Mail: ezidi.women.struggle@gmail.com

Êzidi Özgür Kadın Hareketi (TAJÊ)

