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New Yorklu 40 bin dokuma ișçisi kadının, daha iyi çalıșma
koșulları ve yașam için canları pahasına gerçekleștirdiği
direnișin 161. yılında, kadınların eșitlik ve özgürlük
mücadelesi dünyanın her yerinde yükseliyor.

bu böyle gitmez

Rojava’da yeni bir yașamı kuran kadınların sesi, dünyanın dört
bir yanındaki kadınların özgürlük sesiyle bulușarak 21. yüzyılın
kadın yüzyılı olmasına ilham veriyor.
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Rosa Luxemburglar'dan, Clara Zetkinler'den, Kader
Ortakayalar'dan, Behice Boranlar'dan, Sakine ve Sevéler'den…
Kadın özgürlük hareketlerinden aldığımız devrimci mirasın
coșkusuyla bu 8 Mart’ta da bir kez daha alanlardayız!
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Yașamak ve yașatmak için

ya özgürlük
ya özgürlük

her yer

mart

Kazanımlarımız ve geleceğimiz için
Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz için
İșimiz, așımız, güvencemiz için
Kalıcı ve onurlu Barıș için
Gençlerimiz, çocuklarımız için
Huzurumuz, mutluluğumuz için

Cesaretle, umutla, kararlılıkla…
Birleșiyoruz, direniyoruz, özgürleșiyoruz!

an azadi
an azadi
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Siyasi iktidarın
nefret dili ve cezasızlık
uygulamalarıyla kıșkırttığı
kadına yönelik șiddet, taciz,
tecavüz, cinayet ve çocuk
istismarı son bulsun.
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Hayatlarımızı
cehenneme çeviren
tekçilik, cinsiyetçilik,
milliyetçilik, mezhepçilik,
savaș kıșkırtıcılığı son bulsun.
Çoğulcu siyasete,

DEMOKRASİYE
ÖZGÜRLÜK!

YAȘAM HAKKIMIZA
ÖZGÜRLÜK!

Sırtımıza yıkılan
eviçi emek, sosyal güvenceye kavușsun. İșimizden
ekmeğimizden eden Ohal ve
KHK düzeni tüm sonuçları ile son
bulsun. Güvenceli iș ve güvenli
gelecek için

EMEĞİN HAKKINA
ÖZGÜRLÜK

Hayatın her
alanında, evde, iște,
sokakta, mecliste kadınların söz, yetki, karar hakkına saldırılar son bulsun.

DEMOKRATİK
SİYASETE
ÖZGÜRLÜK!

Kentlerin, zeytinliklerin, yaylaların,
derelerin, ormanların talanı
son bulsun. Havanın, suyun,
toprağın, kurdun, kușun, ağacın
bilcümle yașamın hakları için

DOĞAYA
ÖZGÜRLÜK!

Mahkemeler,
hapishaneler, tektip
ve tecrit uygulamaları
arasında hayatlarımızı
esir alan hukuksuzluk
son bulsun.

Ülkemizde ve
bölgemizde barıș
ihtimalini ortadan
kaldıran, yașamımızın her
alanını kușatan tecrit sistemi
son bulsun.

ONURLU BARIȘA
ÖZGÜRLÜK!

Haklarımıza,
hayatlarımıza,
giyimimize, gülüșümüze,
inancımıza, cinsiyet
kimliğimize müdahale
son bulsun.

Okulda, derste,
sırada, kitapta,
akademide cinsiyetçi,
tekçi, gerici eğitim
son bulsun.

AKLA, BİLİME
ÖZGÜRLÜK!

LAİKLİĞE
ÖZGÜRLÜK

ADALETE
ÖZGÜRLÜK!

Savașların yol
açtığı zorunlu göç,
yurtsuzluk, yoksulluk, emek
sömürüsü, istismar ve tarihinden kültüründen koparmak
demektir. Herkes için

EȘİTLİK VE
ÖZGÜRLÜK!

