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ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEĞİZ!

K    	 adına	yönelik	şiddetin	ve	baskının	artarak	devam	
ettiği	günümüzde,	bir	8	Mart`ta	daha	kadınlar	
işsizliğe,	şiddete,	güvencesizliğe,	savaşa	karşı	çıkmak,	

yaşam	alanlarını	korumak	için	alanlardalar.	1857`de	
New	York`ta	başlayan	yangın,	bugün	de	cinsiyetçiliğe,	
ırkçılığa,	eşitsizliğe,	şiddete,	tacize	ve	tecavüze	karşı	ses	
çıkaran	kadınların	yüreğinde	yanmaya	devam	ediyor.	
2019	yılında	1006	kadın	cinayetinin	işlendiği	Meksika`da	
bir	kadının	evli	olduğu	erkek	tarafından	işkence	edilerek	
öldürülmesinin	ardından,	önlenmeyen	kadın	cinayetlerine	
karşı	geçtiğimiz	günlerde	‘erkek	adaleti`	temsilen	anayasa	
mahkemesini	ateşe	veren	kadınlar	“patriyarkayı	bitireceğiz,	
bir	kişi	daha	eksilmeyeceğiz”	diyerek	isyan	ateşini	büyütü-
yor.

...

Dünyada	ve	ülkemizde	kadına	yönelik	şiddet	ve	ayrımcılık	
sarmalının	boyutlarını	Kadın	Cinayetlerini	Durduracağız	
Platformu`nun	verilerinden	de	görüyoruz.	Platform	verile-
rine	göre	2019	yılında	erkekler	tarafından	474	ve	2020`nin	
ilk	iki	ayında	49	kız	kardeşimiz	erkekler	tarafından	öldürül-
dü.

Hiçbir	neden	bir	kadını	öldürmek	için	geçerli	değildir!

Hiçbir	söz,	tutum	veya	davranış	kadın	cinayetlerini	meşru-
laştıramaz,

cezai	indirimlere	sebep	olamaz!

...

Biz	kadınlar	yüzyıllardır	“eşit”	yurttaşlık	hakkı	için	müca-
dele	ediyor,	“göğün	de	yaşamın	da	yarısıyız”	diyoruz.	Söz	
veriyoruz	ki	“8	Mart	Dünya	Emekçi	Kadınlar	Günü”nün	163.	
yılında	da	“bir	kız	kardeşimizi	daha	kaybetmeye	tahammü-
lümüz	yok”	şiarıyla	evde,	işte,	sokakta	kalbimizin	attığı	her	
yerde	kız	kardeşlerimizle	birlikte	eşit,	adil	bir	dünya	için	
yürümeye	devam	edeceğiz.

Direnen Kadınlar,

Dünyada Her Yerde,

Asla Yalnız Yürümeyeceksin! 
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basın açıklamaları...

UV LAMBA VE YAYILAN IŞINLARLA DİREKT TEMASTAN UZAK DURULMALIDIR

Son günlerde Ultraviyole(UV) ışınların Korona 
virüs türü olan Covid-19`da ve birçok bakteri, 
spor, virüs üzerinde inaktive etkileri konusunda 

pek çok haber ve bilgi paylaşılmaktadır. Mikroorga-
nizmalar üzerinde bir çok test ve deney yapılmış olsa 
dahi ultraviyole ışınlara maruz kalmanın etkileri de 
bulunmaktadır. UV lambaların çalıştığı ortamlarda 
bulunmaktan, UV lamba ve yayılan ışınlarla direkt 
temastan uzak durulmalı, evlerde ve kontrolün sağ-
lanamayacağı ortak alanlarda kullanımı hususunda 
dikkat edilmelidir. UV lambaların yetkili kişilerce ve 
talimatlara uyarak kontrollü kullanımı gerekmekte-
dir.

...

Dezenfeksiyona kimyasal yaklaşımlardan farklı ola-
rak UV dezenfeksiyon; mikroorganizmaların fiziksel 
bir süreçle hızlı ve etkili bir şekilde inaktivasyonunu 
sağlar. Bakteriler, virüsler ve protozoalar UV ışınının 
mikrop öldürücü dalga boylarına maruz kaldıkların-
da, üreme ve enfekte etme kabiliyetlerini yitirirler. 
UV ışını, kolera, çocuk felci, tifo, hepatit ve diğer 
bakteriyel, viral ve paraziter hastalıklardan sorumlu 
olanlar da dahil olmak üzere patojenik organizmala-
ra karşı etkinlik göstermiştir. UV lambalarla dezen-
feksiyon için çözümlerle hava ve yüzey dezenfeksi-

yonu sağlandığı bilinmektedir. UV- C bölgesi dalga 
boyuna sahip ışınlar UV ışınının Korona virüs türü 
olan Covid-19`da da etkin bir dezenfeksiyon sağla-
dığı bir çok kaynakta belirtilmiş olsa da UV ışınına 
maruz kalmakla insanlar üzerinde kalıcı etkiler orta-
ya çıkmaktadır. UV-C ışınına kısa süreli maruz kalma 
sonucunda ciltte kızarıklık, gözde katarakt etkisi 
gözlenmekteyken; yüksek maruziyet seviyelerinde 
ve kümülatif maruziyet sonucunda uzun vadede cilt 
kanserine ve görme kaybına neden olduğundan bu 
ışınlara maruz kalmanın, kontrolsüz kullanımının ya-
ratacağı hasarlar göz önüne alınmalıdır. UV radyas-
yona maruziyeti engellemek amaçlı tüm açık alanları 
kapatmak ve deri/gözle teması önlemek için kişisel 
koruyucu giysi, önlük ve gözlükler tedarik edilmelidir.

...

UV lambaların çalıştığı ortamlarda bulunmaktan, 
UV lamba ve yayılan ışınlarla direkt temastan uzak 
durulmalıdır. Evlerde ve kontrolün sağlanamayacağı 
ortak alanlarda kullanımı hususunda dikkat edilme-
lidir. UV lambaların yetkili kişilerce ve talimatlara 
uyarak kontrollü kullanımı gerekmektedir.
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Basın açıklamalarının tam metnine ulaşmak için başlığa tıklayınız.

http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=130791&tipi=2&sube=14
http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=130791&tipi=2&sube=14
http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=131578&tipi=3&sube=14

