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Talepler
Cinsiyetçi iș bölümünün ortadan kalkması;
Kadınları ișinden ederek geleceksizleștiren Ohal ve KHK’ların bütün
sonuçları ile ortadan kaldırılması;
Kadınların sırtına yıkılmıș eviçi emeğin sosyal güvence kapsamına
alınması;
Rosa Luxemburglardan, Clara Zetkinlerden, Kader Ortakkaya ve Behice
Boranlardan, Sevélerden aldığımız devrimci mirasın coșkusuyla bu 8 Mart’ta
da bir kez daha alanlardayız!
2017 yılının 8 Mart’ı yeni bir kadın devriminin doğușunu müjdeliyor. New
Yorklu 40.000 dokuma ișçisi kadının, daha iyi çalıșma koșulları ve daha iyi bir
yașam için canları pahasına direnișlerinin 160. yılında, kadınların mücadelesi
dünyanın her yerinde yükseliyor.

8 Mart’ın kadın emekçiler için tatil olması;
Kadınların yașamın her alanında, söz ve karar mekanizmalarına eșit
katılımının sağlanması;
Eș Bașkanımız Figen Yüksekdağ ve Kadın Meclisi Sözcümüz Besime
Konca bașta olmak üzere rehin alınan tüm vekil ve belediye
eșbașkanlarımızın özgürce siyaset yapabilmesi;

Yarattıkları devrim ile bizlere ilham kaynağı olan Rojavalı kadınların sesi ve
sözü, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kadının isyanı ile birleșiyor.

Savașın kıșkırttığı militarizm ve milliyetçiğe karșı çoğulculuğun ve
demokrasinin inșa edilmesi;

Bizler de tarihimizden devraldığımız miras ve bütün dünyada mücadele eden
kadın yoldașlarımızdan aldığımız güçle; ataerkil düzene, kadın katliamlarına ve
savaș politikalarına, cinsiyetçi uygulamalara, erken yașta evliliklere, cinsel
istismara ve doğanın talanına karșı mücadele ettik, ediyoruz, edeceğiz.

Dün Șırnak, Cizre, Sur’da bugün Nusaybin-Xeraba Bava’da devam eden
fașizm, imha ve katliam politikalarına derhal son verilmesi;

Sosyal, siyasal ve çalıșma yașamında binbir emek ve mücadeleyle elde
ettiğimiz kazanımlarımızdan vazgeçmiyoruz. Hangi suretle gelirse gelsin
apoletli veya kravatlı fașizme HAYIR demeye devam ediyoruz.
Yasama, yürütme, yargı dahil bütün yetkilerin ve gücün tek bir kișinin elinde
merkezileșmesinin, çoğulcu, eșitlikçi, özgürlükçü yeni yașamı tehdit etmesine,
siyasetin erkekleșmesine izin vermeyeceğiz.
Eș Bașkanımız Figen Yüksekdağ’ın vekilliğinin hukuksuz bir șekilde
düșürülmesini kabul etmiyoruz. Kadınların siyasetine, siyasetin kadınlarına
sahip çıkıyoruz.
Binbir emekle yarattığımız kazanımlarımızı, yașam alanlarımızı, dereleri, suyu,
toprağı, börtü-böceğin hakkını savunmayı sürdüreceğiz.
Yeni yașamı biz kuracağız; hayatımız, özgürlüğümüz, geleceğimiz hakkında söz
söyleyen biz olacağız.

Eșit haklarla bir arada yașamak için kalıcı ve onurlu bir barıșın
gerçekleșmesi;
Kadın katliamlarının, taciz ve tecavüzün, çocuk istismarının son bulması;
Kadın mültecilerin ve sığınmacıların yașam koșulları iyileștirilmesi,
istismarının önlenmesi;
Kadınların hayatlarına, giyimlerine, kahkahalarına müdahaleye son
verilmesi
İÇİN
Alanlarda, sokaklarda, ișyerlerinde, üniversitelerde, evlerde, yașadığımız
her yerde direniyoruz.
HDP ve HDK kadın meclisleri olarak tüm kadınları, kendi özgücümüzü
örgütleyerek birlikte mücadele etmeye; HAYIR’larımızla siyasete damga
vurmaya çağırıyoruz.

