
         BASIN AÇIKLAMASI 

    Dünya  Emekçi Kadınlar Günü kadınların eşit işe eşit ücret, günde sekiz saat çalışma ve 

doğum izni talepleriyle 1857 yılında başlattıkları eşitlik mücadelesinde, hakları uğruna can 

verdiği gündür. Günümüzde 8 Mart’lar, kadın sorunlarına çözüm önerilerinin kadınlara karşı her 

türlü ayrımcılığın kaldırılması ve kadına yönelik şiddete son verilmesi istemlerinin; bir kez daha 

dile getirildiği gündür.  

Ülkemizde ve Manisa'da kadına yönelik şiddet eylemlerinin arttığı  bir dönemden 

geçmekteyiz. 

Pek çok kadın eşleri,aileleri sevgilileri  tarafından öldürülmüş ve öldürülmeye devam 

etmektedir.Suçlular çoğu zaman çamur at izi kalsın politikasıyla  maktulleri ahlaksızlıkla 

suçlayarak suçlarını meşrulaştırmaya çalışmıştırlar. 

 

Mini etek giyen ,gece dışarı çıkan,hamile olarak sokakta dolaşan kadının suçlu olarak 

görülmeye başlandığı bir toplumda kasten nitelikli adam öldürme  suçunu işleyenlerin 

tahrik,iyi hal,şartlı tahliye hükümlerinden faydalanması vicdanımızı sızlatmaktadır.Bu 

suçu işleyenlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması ,indirim 

uygulanmaması, toplumda ve basında bu suçu işleyenlerin afişe edilmesi gerekmektedir. 

 

 Bu suçluların İnfaz Kanununda yararlanıp şartlı tahliye hükümleri ile 5-10 yıl yatıp 

çıktıktan sonra topluma karışmasını istemiyoruz.Devlet tarafından bu  yasalarda  gerekli 

değişikliklerin  yapılması gerekmektedir. 

 

Demokrasinin  temel kriteri olan kadın erkek eşitliğinin yaşama geçirilmesi gerekirken , 

“tecavüze uğrayan kadın doğursun gerekirse devlet bakar”-   “evdeki işler yetmiyor mu?”-

"kadın erkek eşit değildir.Kadının fıtratına aykırı"-gibi söylemlerle devlet tarafından  

kadın sorunlarının görmezden gelinmesinden, kadınların toplumsal alandan soyutlanmaya 

çalışılmasından, vazgeçilmelidir. 

 

Ayşe Kocaoğlu  gibi kadınların  yaşadığı şiddet ve tramvanın üstüne "Kadın"ın kendi 

yaşam mücadelesini verdiği bir süreçte istemediği bir çocuğu doğurmamak  için kürtaj 

hakkını kullanmasının  devletin iznine tabi olması bir insanlık dramıdır. 

 

Özgecan Aslan, Deniz Aktaş,Hüsne Aslan'ı ve cinayete kurban giden adını sayamadığımız 

kadınlarımızı geri getiremeyeceğiz.Başka kadınlarımız ölmesin diye kadına,çocuğa ,insana 

karşı yapılan her türlü şiddetin önlenmesi için  bugün olduğu gibi hukuki ve insani olarak 

mücadelemize devam edeceğiz. 

Birlik beraberlik ve dayanışma günü olan 8 Mart’da ;Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında 

Laik ,Demokratik Hukuk Devleti ilkelerine bağlı olan Çağdaş Türk Kadınları olarak; 

öncelikle yaşama hakkımızın ihlal edilmediği; sosyal, ekonomik,çalışma  haklarımızın 

içinde olduğu; eşit , saygı duyulan ,toplumsal cinsiyet ayrımcılığının olmadığı bir dünyada 

yaşama arzusu ile tüm dünya ve ülkemiz kadınlarının  Dünya Emekçi  Kadınlar Gününü 

kutluyoruz .  
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