
S›n›fsal, cinsel, ulusal, mezhepsel bask›
ve sömürüye karfl›!

Özgürlük ve eflitlik için
8 Mart’ta mücadele

alanlar›na!
Emekçi kad›nlar›n özgürlük ve eflitlik mücadelesini simgeleyen 8 Mart dünya emekçi kad›nlar gününü

kutlamaya haz›rlan›yoruz.

8 Mart’› tarihsel anlam›na, s›n›fsal niteli¤ine, devrimci özüne uygun bir ciddiyet ve kararl›kla kutlamak,

içinden geçti¤imiz dönemde apayr› bir önem tafl›maktad›r. Zira mücadele tarihimizin kazan›mlar›n› koruyup

gelifltirme sorumlulu¤unu yerine getiremedi¤imiz yerde, iflçi s›n›f› kuflaklar›n›n ony›llar› bulan özverili

mücadelesiyle ulafl›labilen kazan›mlar›n elimizden al›nmas›n› ya da yozlaflt›r›l›p içeri¤inin boflalt›lmas›n›

önleyemeyiz.

‹flçiler, emekçiler, emekçi kad›nlar!
Genelde iflçi s›n›f›n›n ve özelde kad›n iflçilerin flanl› mücadele tarihinin önemli kazan›mlar›ndan olan 8

Mart’›n tarihsel miras› bize, özgürleflmek için kavgan›n flart oldu¤unu gösterir. Baflka bir ifadeyle, sömürü ve

köleli¤e dayal› kapitalizme karfl› mücadelenin, tüm iflçi ve emekçilerin oldu¤u kadar emekçi kad›nlar›n da

kurtulufluna giden biricik yol oldu¤unu...

‹flçi s›n›f›n›n 19. yüzy›l›n ilk yar›s›nda vahfli sömürüye karfl› mücadelesinde kad›n iflçiler de ön saflarda

yerlerini alm›fllard›r. Bugün de onlar, Novamed’de ve Tekel’de oldu¤u gibi, mücadelenin ön saflar›ndad›rlar.

8 Mart’›n emekçi niteli¤ini koruyup gelifltirmek, 19. yüzy›lda oldu¤u gibi, 21. yüzy›lda da asalak

burjuvaziye ve onun gerici iktidar›na karfl› mücadeleyi yükseltmekten geçiyor. ‹flçi s›n›f›na ücretli köleli¤i

dayatan sermaye iktidar›, emekçi kad›nlar› ise çifte ezilmiflli¤e, s›n›fsal sömürüye ve ezilmeye ek olarak

cinsel ezilme ve sömürülmeye mahkum ediyor. Ezilen halklara mensup emekçi kad›nlar ise bu ezilmiflli¤i

katlanarak yafl›yorlar, s›n›fsal, cinsel, ulusal, mezhepsel bask›ya maruz kal›yorlar. Bu durumda, her türlü

bask›n›n kayna¤› olan sermaye düzeni altedilmeden hiçbir alandaki bask› ve eflitsizli¤i ortadan kald›rmak

mümkün de¤ildir.

8 Mart’› Dünya Emekçi Kad›nlar Günü olarak kutlama süreci, uluslararas› sosyalist kad›n hareketinin

karar› ile bafllam›flt›r. Karar, Alman iflçi s›n›f›n›n komünist kad›n önderlerinden Clara Zetkin’in önerisiyle, 8

Mart 1910 y›l›nda toplanan ‹kinci Uluslararas› Sosyalist Kad›nlar Konferans›’nda al›nm›flt›r. Bu tarih, 8 Mart

1857 ve 1886 y›llar›nda Amerikal› iflçi kad›nlar›n direnifllerinin an›s›na seçilmifltir.

Yüzy›l önce oldu¤u gibi bugün de, 8 Mart’ta simgelenen kad›n iflçilerin direnifl miras›n› devrimcilerin

yaflatmaya çal›flmas› bir rastlant› de¤ildir. Zira ancak kapitalizmi y›kma mücadelesi verenler emekçi kad›n›n

çifte ezilmiflli¤ini ortadan kald›rma talebinde tutarl› ve kararl› olabilirler. Sorunun erkeklerden

kaynakland›¤›n› öne sürenler, s›n›fsal sömürünün üstünü cinsiyetçi ayr›mla örtmeye çal›flanlard›r. S›n›fsal

bask› ve sömürüye dokunmadan kad›n› “özgürlefltirme” iddias›, yaln›zca bir aldatmacad›r. Kapitalist sömürü

iliflkilerini hedef almayan her mücadele, kad›n-erkek tüm emekçileri ücretli köleli¤e mahkum etmekle

kalmaz, kad›n›n cinsel ezilmiflli¤inin temellerine dokunmaz.



Emekçi kad›nlar, iflçiler, emekçiler!

1857’de Amerikal› kad›n dokuma iflçilerini diri diri yakan kapitalizm, Bursa’da, Tuzla’da, Davutpafla’da,

Zonguldak’ta, k›sacas› sömürü çark›n›n döndü¤ü her yerde, kad›n erkek ayr›m› yapmadan iflçileri öldürmeye

devam ediyor. Aradan bir buçuk as›r geçti¤i halde, sömürü ayn› sömürü, kölelik ayn› köleliktir.

‹ster kad›n ister erkek olsun, tüm emekçiler e¤er köleli¤i “makus talih”leri kabul etmek istemiyorlarsa,

bu sömürü ve kölelik çark›n› parçalamak için mücadele etmek zorundad›rlar.

Burjuvazi, iflçi s›n›f ve emekçileri etnik, dinsel, mezhepsel farkl›l›klar› öne ç›kararak bölmeye

çal›fl›rken, cinsiyetçi yaklafl›m› öne ç›karanlar ise, bu u¤ursuz ifli emekçileri kad›n-erkek diye ayr›flt›rmaya

çal›flarak yap›yorlar. ‹flçi ve emekçi hareketini cinsiyetçilik üzerinden bölmeye yeltenen her türden sapmaya

karfl› verilen mücadeleye kad›n-erkek tüm ilerici, öncü iflçi ve emekçiler destek vermelidir!

Proletaryan›n kurtuluflu bütün bir insanl›¤›n, demek oluyor ki, kad›n›n da kurtulufludur. Bu bilimsel

gerçek, kad›n davas›n›n iflçi s›n›f› davas›yla s›k› s›k›ya olan ba¤›na iflaret eder. Ad› 8 Mart ile özdeflleflmifl

Clara Zetkin’in de vurgulad›¤› gibi, “Kad›n›n davas›yla iflçinin davas› ayr›lmaz flekilde birbirine ba¤l›d›r.”

Bu gerçe¤i gözönünde bulunduran TK‹P, kad›n-erkek tüm iflçileri ve emekçileri sömürüden ve zincirden

kurtulma hedefiyle omuz omuza mücadele etmeye ça¤›r›yor.

TK‹P, s›n›fsal, cinsel, ulusal ve mezhepsel bask›ya karfl›, eflitlik ve özgürlük için kad›n-erkek tüm iflçi

ve emekçileri 8 Mart’ta mücadele alanlar›na ça¤›rmaktad›r!

Kapitalist sömürüye, emperyalist sald›rganl›¤a, demokratik-sosyal haklar›n gasp›na, faflist devlet

terörüne, kad›n›n ezilen cins konumunu kutsayan ve ebedilefltiren dinsel gericili¤e, halklar›n kardeflli¤ini

baltalayan ›rkç›-flovenizme karfl› direnifli yükseltelim!

S›n›fsal, cinsel, ulusal, mezhepsel bask›ya son!

Toplumsal yaflam›n her alan›nda kad›n-erkek eflitli¤i!

Kad›n›n kurtuluflu sosyalizmde!
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