
Haklarımız ve taleplerimiz için

8 Mart’ta 
alanlardayız!

* Sağlık ve sosyal hizmet kadın emekçileri için adil bir toplu sözleşme, 
* Şiddetsiz çalışma ortamı,
* İş yerinde, evde, sokakta, kadına yönelik her türlü şiddet, taciz, tecavüz ve 
mobbingin son bulmasını,
* Kadrolu ve güvenceli çalışma,  
* Ücretlerin insanca yaşayacak seviyede olması için ek ödeme değil, emekliliğimize 
de yansıyacak sabit ücretler, 
* Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine fiili hizmet süresiyle erken 
emeklilik hakkı verilmesini,
* Kadrolu istihdamla personel eksikliğinin giderilmesini, çalışma saatlerimizin 
düzenlenmesini, fazla mesailerin kaldırılmasını, 
* Her iş yerine 7/24 hizmet veren ücretsiz, nitelikli, anadilinde kreş, 
* Olumsuz çalışma koşullarından erkeklere göre daha yoğun etkilenen kadın 
emekçileri için özel önlemler alınmasını, 
 * Doğumdan sonra ücretli doğum izninin 8 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını, 
doğumdan sonra ilk bir yılda süt izninin 3 saat olarak düzenlenmesini,  
* Kadın emekçilerin doğum izni nedeniyle ekonomik, sosyal, özlük hakları ve 
statülerinde hak kaybına uğramamasını, 
* Sağlık ve sosyal hizmet eğitimi veren kurumlarda ve hizmet içi eğitimlerde 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılığın önemli bir başlık olarak yer almasını, 
* OHAL Komisyonu’nun lağvedilmesini, KHK ile işinden edilmiş arkadaşlarımızın 
görevlerine iade edilmesini, 
* Güvenlik soruşturmaları ve mülakatın kaldırılmasını,
* Kadın Bakanlığı kurulmasını

İSTİYORUZ!

GÜVENCELİ İŞ, GÜVENCELİ YAŞAM İÇİN
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Sevgili kadınlar; siyasi iktidarın kadın düşmanı, 
cinsiyetçi, milliyetçi ve muhafazakâr söylem ve 
politikalarıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliği her 
geçen gün daha da derinleşiyor. Kadın üzerinde 
kurulmaya çalışılan bu tahakküm zincirinin her 
halkasıyla, kadının toplumda bir cins olarak daha 
fazla değersizleştirilip yaşam, üretim ve tüm hak 

arayışlarının engellenmesi amaçlanıyor.

Kapitalist düzenin etkisi altında devletlerin uygu-
ladığı neoliberal politikalarla, ekonomik kriz bahane 
edilerek emeğimize, yaşam alanlarımıza ve doğaya 

yeniden el konuluyor. Kentlerimiz, köylerimiz, mahal-
lelerimiz, derelerimiz, ormanlarımız, tarihi zengin-
liklerimiz ve kamusal alanlarımız rant uğruna ağır 

bir şekilde tahrip ediliyor. Giderek kurumsallaşan bu 
yağma ve talan sistemiyle ülkemizi artık nefes dahi 
alamadığımız bir cehenneme çevirmek istiyorlar.

Bu yüzden yaşadığımız toplumda nefes alıp, taciz, 
tecavüz ve ölüm korkusu olmadan yaşayabilmek 
için kazanımlarımıza daha fazla sahip çıkıp, 
birlikte örgütlenmeye ihtiyacımız var. 

8 Mart’ta sağlık ve sosyal hizmet emekçisi kadınlar 
olarak eşitlikten, barıştan, özgürlükten, demokrasiden 
yana güçlü bir irade açığa çıkartarak eşit, adil, barışçıl, 
cinsiyet eşitlikçi bir çalışma ortamı ve hayatlarımız için 
örgütlenmeye, sözümüzü söylemeye devam edeceğiz! 
Biliyoruz ki biz bir aradayken çok güçlüyüz! 

Yüzyıllardır ataerki sistemin yarattığı bu kara düzenin 
engizisyon mahkemelerinde, giyotinlerde, recm cezalarıyla, 
savaşlarda, işkencelerde, göçmen kamplarında, evde, işte, 
sokakta, okulda yaşamın her alanında katledilen her 
türlü şiddete, tacize, tecavüze ve emek sömürüsüne   
maruz kalan biz kadınlarız. 

Ve biz kadınlar emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz 
üzerindeki kapitalist ataerki sistemin baskısına, 
sömürüsüne ve şiddetine son vermek 
için sürdürdüğümüz eşitlik ve özgürlük 
mücadelesinde tüm dünya kadınlarıyla 
dayanışarak, isyanımızın meşalesini daha 
da büyütmeye ve yükseltmeye kararlıyız.

Örgütlü kadınla
özgür topluma
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