Erkek ittifakın değil, kadın özgürlük mücadelemizin kazanacağına
olan inancımızla dünya kadın hareketinden devraldığımız mirasa sahip
çıkıyoruz. Mirabel Kardeşlerin, KELEBEK’lerin kararlılığı ile kadın
isyanımızı sokaklarda, meydanlarda bir kez daha haykırıyoruz.
AKP-MHP erkek ittifakının savaş ve şiddet politikalarına karşı
mücadelemizi yükseltiyoruz. Kadına yönelik şiddete, kadın yoksulluğuna
karşı savaşa değil, kadınlara bütçe diyoruz.
Çünkü biliyoruz ki;
• Bir günlük askeri operasyonda kaldırılan F-16 maliyetiyle ortalama
14 kadın sığınmaevi açılabilirdi.
• Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı ilk 3 aylık örtülü harcaması rekor kırdı.
Bu parayla 621.400 kadının ekonomik bağımsızlığını sağlayacak
koşullar oluşturulabilir, kadınlar şiddet sarmalından çıkarılabilirdi.
• AKP iktidarda olduğu her yıl savaşa ayırdığı bütçeyi biraz daha
artırırken 2008 yılından bugüne en az 4200 kadın katledildi.
• Geçtiğimiz yıl Kasım ayından şimdiye kadar en az 335 kadın erkekler
tarafından katledildi. Savaş politikalarına değil toplumsal barışa,
toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilecek politikalara bütçe
ayrılsaydı katledilen kadınlar bugün hayatta olacaktı.

KABUL ETMİYORUZ!

SESSİZ KALMIYORUZ!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve
Dayanışma Günü’nde savaşa karşı barış, şiddete karşı mücadele
demek için meydanlarda var gücümüzle isyanımızı yükseltiyoruz!

Têkoşîna me ya azadiya jinan li dijî tifaqa mêr wê bi ser bikeve. Bi vê
baweriyê em mîrateya jinan diparêzin ku me ji tevgera jinên cîhanê girtiye. Bi
biryardariya xwişkên Mîrabel -bi navekî din PERPEROK’an- careke din dengê
serhildana me ya jinan li kolan û qadan olan dide.
Em li dijî polîtîkayên tundiyê û şer ên tifaqa zilaman a AKP-MHP’ê
têkoşîna xwe bilind dikin. Li dijî tundiya li ser jinan û xizaniya jinan em
budceya şêr qebûl nakin û ji bo jinan budce dixwazin!
Em dizanin ku;
• Bi malîyeta rakirina balafirên F-16’yan yên ku di operasyona leşkerî ya
rojekê tên rakirin, 14 stargehên jinan dihatin vekirin.
• Xerckirina veşartî ya 3 mehên destpêkê yên sala 2022’yan a
Serokkomariyê reqor şikand. Bi vî pereyî şertên serxwebûna aborî ya 621
hezar û 400 jinan pêk dihat û jin ji çerxa tundiyê dihatin xelaskirin.
• Her sala ku AKP li desthilatê ye budceya şer zêde dike û ji sala 2008’an ve
herî kêm 4 hezar û 200 jin hatine kuştin.
• Ji meha mijdarê ya salî borî heta niha herî kêm 335 jin ji aliyê zilaman
ve hatine kuştin. Ger budce li şûna polîtîkayên şer ji bo polîtîkayên aştî û
wekheviya zayendî bihatina veqetandin, jinên ku hatine qetilkirin wê îro
bijiyina.

EM QEBÛL NAKIN!

EM BÊDENG NAMÎNIN!

Di 25’ê Mijdarê de Roja Piştevanî û Têkoşîna Navneteweyî ya li Dijî
Tundiya li Ser Jinan em li dijî şer dibêjin aştî û li dijî tundiyê dibêjin
têkoşîn! Li qadan bi hemû hêza xwe em raperîna xwe bilind dikin!

