
HDP özgür yaşamı
Kadınlarla Örgütlüyor

•  HDP bir kadın partisidir. Çünkü katılımcı, eşitlikçi ve 
özgürlükçüdür. 

•  Eril, cinsiyetçi, muhafazakar,  şovenist siyasete meydan okur.

•  Kadın aklı, kadın iradesi ve kadın dayanışması ile yol alır.

•  Ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe, şiddete, tahakküme, tekçiliğe 
karşı mücadele eder. 

•  Tercihini yoksun bırakılandan, ezilen ve sömürülenden, 
KADINDAN yana koyar. 

•  Kadınların toplumu ve yaşamı değiştirici, dönüştürücü 
gücüne inanır. 

•  HDP’de kadınlar kendi özgürlük mücadelesinin politik 
öznesidir. 

•  Eşbaşkanlık ve tüm kurullarda eşit temsil ilkesi uygulanır.

•  Kadınların özgün ve özerk örgütlenmesi olan Kadın 
Meclisleri’yle örgütlenir.

•  Genel ve yerel seçimlerde adayların yarısı kadınlardan 
oluşur ve kadınları kadınlar seçer.

•  HDP’de kadınları sadece kadınlar temsil eder ve kadınlar 
adına sadece kadınlar konuşabilir.

HDP ilham veriyor:

Eşbaşkanlık ve 
eşit temsiliyet



HDP Kadın Partisidir…
Kadınlar üzerindeki her türlü egemenliğe, ayrımcılık ve baskıya karşı 
mücadele eden partimiz; emek, eşitlik, özgürlük, barış ve adalet için 
yürüttüğü mücadelede kadın-erkek eşitliğini savunur. Bu anlayış 
Parti Programı ve Tüzüğü ile garanti altına alınmıştır.

Kadın politikası yapıyoruz
Biliyoruz ki, kadın-erkek eşitsizliği, bütün toplumsal eşitsizlik ve 
adaletsizliklerin kaynağıdır. Onun için barıştan ekonomiye, kültürden 
ekolojiye, sanattan eğitime, spordan sağlığa, tarımdan aileye, 
üretimden hukuka her alanda kadının sözünü örgütlüyoruz. Kadın 
politikası yapıyoruz.

Eşbaşkanlık ve eşit temsiliyeti uyguluyoruz
Bütün çalışmalarda eşitliği sağlamak için politikalar oluşturuyor ve 
eşbaşkanlığı uyguluyoruz. Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu, 
Disiplin Kurulu, il ve ilçe örgütleri gibi tüm karar alma 
mekanizmalarında kadınlar lehine en az eşit temsili esas alıyoruz.

Kadınların özgürleşmesi için mücadele ediyoruz
Erkek egemen sistemin, her alanda kök salmış sistematik bir 
egemenlik biçimi olduğunu kabul ediyor, kadınların maruz kaldığı 
her türlü ezilme ve sömürülme ilişkisinde kadınlardan yana tutum 
alıyor, kadınların özgürleşmesi için mücadele ediyoruz. 

Cinsiyetçi uygulamalara karşı yaptırım uyguluyoruz
Parti Tüzüğümüze göre kadınlara, çocuklara ve LGBTİ'lere fiziksel 
veya psikolojik şiddet, baskı, tehdit, cinsel taciz, aşağılama, 
egemenlik kurma gibi cinsiyetçi uygulamalara uyarı, üyelikten geçici 
uzaklaştırma, kesin çıkarma gibi yaptırımlar uygulanıyor. Kadın 
Meclisimiz bu uygulamaları denetliyor.

Kadın emeği üzerindeki çiste sömürüye karşı çıkıyoruz
Kadın emeğinin görünür kılınması için çalışıyor, kadın emeği 
üzerindeki çiste sömürüye karşı mücadele ediyoruz. Ücretli ya da ev 
içi karşılıksız emek kıskacındaki kadının örgütlenmesinin önündeki 
her türlü engelle mücadele ediyoruz.

Eşitlikçi anayasa ve yerel yönetimleri savunuyoruz

Anayasa’dan, yasalardan ve eğitimden cinsiyetçi tüm ögelerin 
temizlenmesi için mücadele ediyoruz. Kadınların kent yönetimlerinde 
eşit temsil edilmesini ve kentsel hizmetlerde kadınların taleplerinin 
karşılanması için pozitif ayrımcılık uygulanmasını savunuyoruz.

Şiddetin bütün biçimlerine karşı mücadele ediyoruz

Kadınların yaşamlarının ve bedenlerinin denetlenmesine; kadınlara 
yönelik devlet ve erkek şiddetinin her biçimine karşı mücadele 
ediyoruz. Partimizde, ‘kadına yönelik şiddetin tanınması ve 
soruşturulmasında kadının beyanı esastır’.

Öz örgütlenmeye ve kadın dayanışmasına inanıyoruz

"Kadınların özgürlük mücadelesinde temel güç kendi öz örgütlüğüdür" 
ilkesini benimsiyor ve kadınların örgütlenmesinin önündeki 
engellerin kaldırılması için mücadele ediyoruz. Kadınların eşitliği ve 
özgürlüğü için mücadele eden kadın hareketiyle birlikte mücadeleyi 
ve dayanışma içinde olmayı esas alıyoruz. 

Kadın Meclisleri’yle örgütleniyoruz
HDP Kadın Meclisleri, partili kadınların özgün ve özerk kadın 
örgütüdür. Meclislerimizle kadınların mücadele deneyimlerine sahip 
çıkıyoruz. Kadın politikasını belirlediğimiz, en yetkili organımız Kadın 
Konferansı’dır. Konferans kararlarımız Parti Kongresi’nde sadece 
okunarak kabul edilir.  

Parlamento Kadın Grubumuz
HDP Kadın Parlamento Grubumuz, TBMM’deki kadın vekillerden 
oluşuyor. Kadın mücadelesini kadın hareketiyle birlikte geliştirmek 
için, sokaklarda ve meydanlarda büyüyen kadın isyanını, açığa çıkan 
kadın taleplerini parlamentoya taşımayı hedefliyor.


