
YAŞAMIMIZA, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE, BEDENİMİZE
KİMLİĞİMİZE VE EMEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYOR;

MÜCADELEMİZİ BÜYÜTÜYORUZ !
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Sevgili Sağlık Ve S�yal H�met Emekç�i Kadınlar;
Bugünden tam 62 yıl önce Trujillo faş�t rejimine karşı, insan hakları ve demokr�i için 
mücadele eden Mirabal Kardeşlerin başkaldırdıkları ve bu uğurda ölümü göze aldıkları 
direnişin adıdır 25 K�ım.

Maria, Minerva ve Patria kardeşler, kadın özgürlük mücadel�inde ölümsüzleşen 
Kelebekler’dir. Faş�t Trujillo, Kelebekler’den o kadar çok korkuyordu ki, bir konuşm�ında 
“Ülkenin en büyük iki sorunu; kil�e ve Mirabal Kardeşlerdir” demişti. Korkmakta haklıydı; 
çünkü Mirabal Kardeşlerin öldürülmeleri Dominik Cumhuriyeti’nde büyük bir tepki 
uyandırdı. Direniş güçlendi ve bir yılın sonunda diktatörlük tarihin çöp sepetinde yerini aldı.

 “Belki de bize en yakın şey ölüm; fakat bu beni korkutmuyor, haklı olan her şey için 
savaşmaya devam edeceğiz.” diyen Maria Ter�a Mirabal’ın bu sözleri b� kadınlara bugün 
de güç veriyor, yolumuzu aydınlatıyor.

Evet, Sevgili Kadınlar;

Bugün tüm dünya kadınlarının yüreğinde “Bunca acıyla dolu ülkemiz için yapılacak her şeyi 
yapmak bir mutluluk kaynağı; kollarını kavuşturup oturmak ise çok üzücü” diyen Minerva 
Argentina Mirabal’ın direnişi yaşam buluyor. Ataerkiye, faş�t rejimlere ve kapital�t 
sömürüye karşı dünyanın dört bir yanında her dilden, her renkten kadınlar olarak bu direnişi 
dalga dalga büyütüyoruz. B�i toplumsal yaşamın özn�i olmaktan çıkarıp eve hapsetmeye 
çalışan erkek egemen s�teme ve karanlık rejimlere karşı uluslarar�ı dayanışmayla 
mücadele yürütüyoruz. Savaşlara, tekçiliğe, sömürüye, homofobiye, cinsiyetçiliğe, ekolojik 
yıkıma karşı direniyoruz. Bugün Jin Jiyan Azadî diye haykıran İranlı kadınların mücadel�i, 
bunların hepsine karşı ortaya çıkan ve bütün dünyaya ilham olan bir direnişe dönüştü. Jina 
Mahsa Amini’nin ölümü “b�i zorla kendi cennetin�e götürem�sin�” şiarının sembolü oldu. 

Türkiye’de 25 K�ım’da sokağa çıkan kadınlar, erkek-devlet şiddetine ve cinsel şiddete karşı 
s�ini yükseltiyor. Kadın ve erkek eşitliği fıtrata aykırı diyen ve aile içi şiddeti mahrem olarak 
değerlendiren erkek devlet zihniyeti kadına yönelik şiddeti adeta körüklüyor. Bu zihniyetin 
“erkek yargısı” da kadınları öldüren erkekleri korumaktan geri 
durmuyor.  

Sevgili Kadınlar;
B� Sağlık ve S�yal H�met Emekç�i Kadınlara çalışma 
yaşamında ayrımcılık, mobbing, emek sömürüsü, 
güvenc��, �nek ve örgütsüz çalışma koşulları dayatılıyor. 
Ucuz iş gücü olarak görülüyoruz. Ancak örgütlü 
mücadelem�le bu emek sömürüsünü bertaraf edeceğ�.
B� biliyoruz ki; 25 K�ım insanlık tarihinde kadınlara 
yönelen, vahşi bir şiddetin, bir insanlık ayıbının, bir utancın 
yıldönümü olduğu gibi, aynı zamanda kadınların 
patriarkaya, faş�me ve sömürüye karşı duruşunun da 
yıldönümüdür.

25 K�ım, toplumsal cinsiyet eşits�liğine, 
ayrımcılığa, aile içi şiddete, savaşa, militar�me ve kadın 
haklarını yok sayan s�temlere karşı kadın dayanışm�ını 
yükselttiğim� gündür. 
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BİZ KADINLAR

BİR KİŞİ DAHA EKSİLMEMEK 

VE KADIN DAYANIŞMASINI BÜYÜTMEK İÇİN,

KADINA YÖNELİK 
HER TÜRLÜ ŞİDDETE KARŞI

MÜCADELEMİZİ

BÜYÜTECEĞİZ !


