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YAŞAMIMIZI SAVUNUYORUZ !
GELECEĞİMİZ İÇİN
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Her Türlü Şiddetin Son Bulduğu, Tacizin, Tecavüzün, İstismarın,
Kadın Cinayetlerinin, Savaşın Olmadığı, Eşit, Özgür,
Demokratik Bir Ülke ve Dünyada Yaşamak Hakkımızdır.
Biz Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçisi Kadınlar;
Yaşamımızı Savunuyoruz,
Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz!

» Her gün en az üç kadının erkek şiddetiyle vahşice katledilmesine,
» Çocuk yaşta zorla evliliğe,
» Eril yargının katilleri cesaretlendiren haksız ceza indirimlerine,
» Her türlü şiddeti besleyen cezasızlık politikalarına,
» Kadınları şiddete karşı koruyan yasaları uygulamayanlara, şiddete uğrayanların  başvuracağı

   mekanizmaların işletilmemesine,
» Gittikçe artan tacize, tecavüze, cinsel istismara, şiddete ve yaşamımızı kuşatan erkek devlet

   şiddetine
» Şiddetten korunmada önemli yeri olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284’ün ortadan kaldırılma

   çabasına

İSYAN EDİYORUZ !

YAŞAMIMIZI SAVUNUYORUZ !

» Düşük ücretlerle, esnek, kuralsız, güvencesiz ve kayıt dışı çalışmayı,
» Cinsiyetimizden dolayı uğradığımız ayrımcılığı ,mobbingi,
» Atama ve ter�lerde önümüze konan cam tavanları,
» Ev işlerinin, çocuk yaşlı,engelli bakımının yalnızca bizim sırtımıza yüklenmesini,
» Evde ve işte  cinsiyetçi iş bölümünü,
» Kriz dönemlerinde işten ilk atılanlar olmayı, işsizliği, yoksulluğu,
» Yaşam alanlarımızın yağma ve talan politikalarıyla yok edilmesini,
» Kamusal hizmetlere erişimde yaşadığımız eşitsizlikleri,
» Ekonomik, sosyal ve özlük haklarımızın gasp edilmesini,
» Emeğimizi sömüren ataerkil kapitalist düzeni

REDDEDİYORUZ !

EMEĞİMİZİ SAVUNUYORUZ !



NEDENİ İLE TÜKENİYORUZ !  

Pandemi koşullarında;
» Artan iş yükümüz,
» Karşı karşıya kaldığımız yoğun risklere rağmen yeterli, nitelikli, kişiye uygun koruyucu ekipman ve 
   önlem alınmaması,
» Ağır şartlarda çalışmamıza rağmen emeğimizin karşılığı olan ücreti alamama,
» Sağlık alanının % 70' ini biz kadınlar oluşturmamıza ve hem evde hem işte artan iş yükümüze karşın 
   kadın sağlık emekçilerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını görmeyen cinsiyet körü politikalar,
» Salgına karşı yeterli önlem almayıp sorumluluğu halka, cezayı da sağlıkçıya kesen yönetim anlayışı,
» Salgının fırsata çevrilerek izin hakkı, emeklilik hakkı gibi temel haklarımızın gasp edilmesi,
» Öldürücü bir salgınla mücadele ettiğimiz halde hala covid 19'un  bir meslek hastalığı olarak kabul 
   edilmemesi,
» Salgınla etkin mücadelede yeterli sayıda sağlık emekçisinin olmaması ve gerekli sayıda atamanın 
   yapılmaması,

YAŞATIRKEN YAŞATMAK İSTİYORUZ !

KABUL ETMİYORUZ !

» Kadın düşmanı politikalar;
» Kadına yönelik her türlü  şiddeti besleyen toplumsal cinsiyet eşitsizliğini,
» Yarattığı ölüm, yıkım, göç ve kayıplarla hayatlarımızı altüst eden savaş politikalarını,
» Her fırsatta '' Kadın erkek eşit değildir!'' diyen siyasal iktidarın kadına yaklaşımını,
» Ne giyeceğimizi, nasıl güleceğimizi, kaç çocuk doğuracağımızı  buyur eden fetvaları,
» Bizi kamusal alandan koparıp eve kapatmayı hede�eyen gerici zihniyeti,
» Yıllarca mücadele ederek  kazandığımız  haklarımızın yok edilmesini,
» Emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz üzerindeki binlerce yıllık erkek egemen sömürüyü,

EŞİTLİĞİ SAVUNUYORUZ !

2021 YILI BÜTÇESİ ''CİNSİYET KÖRÜ BİR BÜTÇEDİR'' DİYORUZ !

TBMM' de  Görüşülen 2021 Merkezi Bütçesinde;
» Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçeleme ilkesi bir kez daha  yok sayılmıştır.
» Pandemi koşullarında artan kadına yönelik şiddetle mücadele için  yeterli hiçbir ek önlem
   alınmamıştır.
» Artan kadın yoksulluğuna rağmen kadın istihdamını arttırmaya dönük bir  planlama
   yapılmamıştır.
» Kadın erkek eşitliğinin sağlanması hede� ve buna uygun faaliyetler KSGM' nin (Kadının Statüsü
   Genel Müdürlüğü) hede�erinden çıkartılmıştır.
» Yaşlı,engelli ve çocuk bakımında kamusal sorumluluğu yerine getirecek düzenlemeler yine
   yapılmamış, bu hizmetler kadınların hane içinde yürütmesi gereken  hizmetler olarak
   görülmüştür.

BÜTÇE HAKKIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ !



HAKLARIMIZ İÇİN
SESSİZ KALMAYALIM,

SESİMİZİ BİRLEŞTİRELİM,
SES'TE ÖRGÜTLENELİM !

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi Adına Sahibi : Gönül ERDEN 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Selma ATABEY Necatibey Caddesi No:82/4 Kızılay Ankara TEL: (0312) 232 61 22 FAKS: (0312) 230 21 93

Baskı Öncesi Hazırlık: OnAdaTanıtım (0312) 80 302 80 Basım Yeri: Atalay Matbaacılık Ltd. Şti.  Basım Tarihi: Kasım 2020 

Biz kadınlar binyıllardır eşitsizliğe, şiddete, sömürüye ve yok sayılmaya karşı aralıksız 
süren bir mücadele geleneğinden geliyoruz. Bugünde pandemi koşullarına rağmen 
sınır tanımadan irademizi kırmaya dönük her türlü saldırıya karşı dünyanın dört bir 

yanında sokaklardayız, ayaktayız, isyandayız! Bundan sonra da gücümüzü kadın 
dayanışmasından ve  örgütlü mücadelemizden alarak yürümeye devam edeceğiz.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİSİ KADINLAR OLARAK;
» Sağlıkta şiddete son verilmesini sağlayacak etkin yasaların hayata geçirilmesini,
» İş yerinde, sokakta, evde kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve mobbingin son bulması
   için düzenlemeler yapılmasını,
» Kadın istihdamında esnek-güvencesiz, kayıt dışı çalışma ve taşeron çalışmaya son
   verilmesini,
» Her iş yerinde  7/24 hizmet veren ücretsiz, nitelikli, anadilinde hizmet sunan kreşlerin
   açılmasını,
» Sağlık ve Sosyal Hizmet eğitimi veren kurumlarda ve hizmet içi eğitimlerde toplumsal  
   cinsiyet eşitliği ve ayrımcılığın önemli bir
   başlık olarak yer almasını,
» Kadınlarla birlikte politikalar üretecek ‘’Kadın Bakanlığı’’ kurulmasını,
» 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere yaşam hakkımızı güvenceye alan
   yasaların etkin biçimde uygulanmasını,
» Pandemi nedeniyle evde  ve işte artan iş yüküne,yoksulluğa,kadına yönelik şiddete karşı
   etkin ve acil tedbirlerin alınmasını,
» Çocuk bakımından doğan tüm izin haklarının ‘’annelik izni’’ değil, ‘’ebeveyn izni’’  olarak
   düzenlenmesini,
» Merkezi bütçede toplumsal cinsiyet eşitliğinin esas alınmasını,
» OHAL KHK'leri ile ihraç edilen tüm sağlık emekçilerinin pandemi koşullarının da dikkate
   alınarak acilen işe dönmelerinin sağlanmasını,
» Kadınlara yönelik ayrımcı politikalara ve kadın kazanımlarına yönelik saldırıların son
   bulmasını 
   TALEP EDİYORUZ !


