
Kadın buluşmaları,
sokak eylemleri,
çalıştaylar,
konferanslar,
forum ve şölenler
ile bir aradayız. 
Birlikte direniyoruz;
yaşamı birlikte inşa 
ediyoruz.

Çoğu köhnemiş erkek egemen ideolojinin 
yansıması olan ve tarih kitaplarının 
satırlarından yeniden önümüze sürülen 
yaşam dayatmalarını ve savaşları 
reddediyoruz. 

Sokak ortasında cansız bir beden; ev 
içinde yaşayan ölü; fabrika ve işyerlerinde 
alın teri teraziye bile konmayan emek 
değiliz.

Eşit yaşamı sokak sokak mücadele ederek 
kazanan, halkımızın iradesiyle 
belediyelere, Meclis’e onurla taşıyan 
kadınlarız biz. 

İktidarın zulmünü Meclis kürsüsünde de, 
mahkeme salonlarında da haykırmaktan 
zerre kadar korkmadığı için rehin tutulan 
kadınlarız biz. 

Demokratik, eşitlikçi, özgür bir yarını 
kurmak için tekçi uygulamalara ve 
kurumsallaştırmak istenen faşizme İZİN 
VERMİYORUZ! 

BÖYLE GİTMEZ diyen kadınları her 
mahallede, sokakta, okulda, fabrikada 
mücadeleyi yükseltmeye; kadın 
iradesini sarsılmaz bir irade haline 
getirmeye, direnmeye, YENİ YAŞAM’ı 
kurmak için elele vermeye ve 
örgütlenmeye çağırıyoruz. 

Kadınlar 
İZİN VERMEZ!



Bizler susmayacağız; şiddetsiz 
bir dünya için; emeğimizin 
hakkı için; özgürlüğümüz için 
sokaklarda, meydanlarda, 
sendika ve partilerde olmaya; 
geleceğimizi değiştirme 
mücadelesi vermeye devam 
edeceğiz.

Kadınların katledilmesine; evde, sokakta, 
parkta, metroda, dolmuşta erkeklerin ve 
devletin taciz ve şiddetine; yargıda ‘iyi 
hal’ ve ‘haksız tahrik’ indirimlerine karşı 
özsavunma yapan kadınlarla yan 
yanayız.  Kadın katillerinin, taciz ve 
tecavüzcülerin yargıdan kaçmasına İZİN 
VERMİYORUZ!

Şiddet karşıtı yasaların 
uygulanmamasına; devletin danışma 
merkezleri ve sığınma evlerinde kadınları 
şiddete rıza göstermeye ikna etme 
çabalarına; şiddetten kurtulmak isteyen 
kadınların evlerine gönderilmelerine; 
kadınların hayatlarının karartılmasına  
İZİN VERMİYORUZ! 

Kayyumların gasp ettikleri belediyelerin 
kadın birimlerinin, dayanışma 
merkezlerinin ve sığınma evlerinin 
kapatılmasına; burada çalışan kadınların 
işten çıkarılmasına; kurumların ganimet 
gibi iktidar yandaşı kadınlara 
devredilmesine İZİN VERMİYORUZ!

Özgürlük mücadelesi veren, emeğine, 
bedenine ve kimliğine sahip çıkan, soran 
ve sorgulayan kadınların faşizan rejimin 
emrindeki yargı eliyle susturulmasına; eş 
genel başkanlarımızın, vekillerimizin, 
belediye eşbaşkanlarımızın, HDP’li 
kadınların rehin alınmasına; kadınların 
siyasetin dışına itilmesine, sözsüz ve sesiz 
bırakılmak istenmesine İZİN 
VERMİYORUZ!

Cinsiyetçi, milliyetçi, savaşı ve öldürmeyi 
kutsayan; din ve inançlar arasında ayrım 
yapan; bilimsellikten uzak müfredata 
karşı laik, özgürlükçü, bilimsel, anadilinde 
eğitimi savunmaya devam ediyoruz. 
Yaratılmaya çalışılan karanlığın, 
hayatlarımızı zindana çevirmesine İZİN 
VERMİYORUZ!

Müstülere verilmek istenen nikah kıyma 
yetkisine; yasalarda kadınlar aleyhine 
yapılmaya çalışılan değişikliklere; 
kadınların yaşam biçimlerine, 
kahkahalarına, giyimlerine karışılmasına; 
kadınların hak ve hukukunun; din ve inanç 
özgürlüğünün zemini olan laikliğin ortadan 
kaldırılması çabalarına İZİN VERMİYORUZ!

Kadınların güvenceli işlerden 
dışlanmasına; KHK’larla bir gecede işsiz 
ve geleceksiz bırakılmasına; eve, erkeğe ve 
devlete bağımlı hale getirilmesine; ev içi 
emeğin yok sayılmasına; mevsimlik tarım 
işçileri ile göçmen işçilerin köleliğe 
mahkûm edilmesine; kadın yoksulluğuna 
İZİN VERMİYORUZ!

KHK’larla kadın ve çocuk kurumlarının, 
hak örgütlerinin, kadın gazete ve haber 
ajanslarının kapatılmasına; araç ve 
gereçlerine el konulmasına; kadın 
örgütlülüğünün dağıtılma ve seslerinin 
kısılma çabalarına, kadın eylemlerinin 
engellenmesine İZİN VERMİYORUZ!

Kadınlar 
İZİN VERMEZ!


