hiç değişmediğini hatta gün
geçtikçe sorunlarının arttığını
görüyoruz.
1911 yılındaki Kadınlar
Günü Kutlaması’nda kadınların talepleri; eşit işe eşit
ücret, 8 saatlik işgünü, analık hakları ve savaşların son
bulması vb. şeklindeydi. 100
yılı aşkın bir zamandan sonra hala 8 Mart’ta sokaklarda
aynı taleplerle karşılaşmak
mümkün.

mediğimiz cinsiyetler arası
ücret eşitliği ve yine onlarca
yıldır süregelen savaşların en
büyük mağdurları kadınlar için
sadece ve sadece utanç yürüyüşleri yapabiliriz.
Kaynakça
• İlerici Kadınlar Derneği (19751980) Kırmızı Çatkılı Kadınların
Tarihi-Yazar: Muazzez Pervan
• www.solpaylaşım.com
• www.bianet.org
• www.haber.sol.org.tr
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Son olarak 8 Mart bir anma
günü mü yoksa kutlama mı

tartışmalarının ortasındayken, Türkiye bu tartışmaların tamamen dışında kalan
bir ülkedir. Çünkü 8 Mart’ta
kendi ülkemizde kutlamamızı gerektiren hiçbir durum
yoktur. Bu nedenle biz kadınlar 8 Martlarda; engelleyemediğimiz töre cinayetleri,
seyirci kaldığımız kadına ve
çocuklara yönelik şiddet, kadın cinayetleri, mağduru suçlu
bulduğumuz taciz ve tecavüzler, eğitimden bilinçli olarak
uzaklaştırılan kız çocukları,
100 yıl sonra bile elde ede-
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EMO Kadın Komisyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 7 Mart
2015 tarihinde Elektrik Mühendisleri Odası Konferans Salonunda “Kendine Ait Bir Oda”
Etkinliği düzenlendi. Tüm gün süren etkinliğin sabah oturumunda Fevziye Sayılan “Muhafazakarlık ve Kadın” konulu sunum yapıldı. Öğleden sonraki oturumlarda Melda Yaman
Öztürk “Kadın Emeği ve İstihdam Politikaları” konulu, Hasbiye Günaçtı ise “Hazzın Erkek
Egemen Kurgusuna Karşı Bedenimizi Tanıyor muyuz?” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.

EMO Kadın Bülteni

“K
en
d
Etkine
inl Ait
ikl Bir
eri Od
a”

ANKARA

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar erkek egemenliğine, tacize, tecavüze,
cinayetlere, şiddete, gözaltı ve tutuklamalara karşı alanlara çıktı. Ankara Kadın
Platformu`nun çağrısıyla saat 12.00`den
itibaren Kolej Meydanı`nda bir araya gelen
kadınlar Ziya Gökalp Caddesi`ne yürüdü.
Binlerce kadının katıldığı 8 Mart Mitingine
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu üyeleri de katıldı. AKP`nin gerici,
cinsiyetçi, ırkçı ve kadın düşmanı politikalarından örnekler verilen basın açıklamasında
“Bizler erkek egemenliğine karşı mücadele
etmeye, kendi hayatımızda söz ve karar sahibi olduğumuzun bilinciyle 8 Mart`ta yine
meydanlardayız. Bizlere dayatılan bu karanlığı reddediyor, istediğimiz dünyayı kendi ellerimizle kurmak için kadın dayanışmasını
büyütüyoruz” denildi. Ortak basın açıklaması
Türkçe, Kürtçe ve Arapça okundu.
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında, EMO Antalya Şubesi
seminer salonunda 35 kadın üyemizle bir
araya gelindi. Günün anlam ve önemine değinildiği açılış konuşmasının ardından Arzu
Gözel tarafından “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”
konulu konferans gerçekleştirildi.

ANTALYA

EMO Antalya Şube Kadın Komisyonu tarafından TEİAŞ Batı Akdeniz Yük Tevzi İşletme
Müdürlüğü’ne ait Varsak trafo merkezine
teknik gezi düzenlendi. Teknik gezide kadın
üyelerimize, Antalya bölgesine ait trafo merkezlerinin yük dağılımları, üretim ve tüketimine ilişkin anlık durumları, enterkonnekte
sistemi ve yük tevzinin çalışmasına ilişkin
bilgilendirmede bulunularak açık ve kapalı
şalt sahaları hakkında açıklamalar yapıldı.
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İstanbul 8 Mart Platformu`nun
Kadıköy İskele Meydanı`nda düzenlediği miting için binlerce kadın, Numune Hastanesi önünde bir araya
geldi. “Kimliğimizin yok sayılmasına,
emeğimizin sömürülmesine, erkek
devlet şiddetine karşı dayanışma
ve isyanımız büyüyor” ana pankartı
arkasında buluşmaya başlayan kadınlar, marşlarla, türkülerle, şarkılarla, halaylarla özgürlük ve eşitlik
taleplerini dillendirirken, ardından
da mitingin yapılacağı Kadıköy İskele
Meydanı`na doğru yürüyüşe geçti.

İSTANBUL
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EMO İzmir Şubesi Kadın Mühendisler Komisyonu tarafından 28
Şubat 2015 tarihinde kadın üyelerimize yönelik film gösterimi ve
söyleşi etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte ilk olarak Filmmor Kadın
Kooperatifi‘nce hazırlanan film seçkisinin gösterimi yapıldı. Gösterimin
ardından Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Sevcan Sönmez ve Radyo,
Televizyon Sinema Bölümü‘nden
Araş.Gör. Deniz Bilge ile toplumsal
cinsiyet eşitsizliği, kadının çalışma
yaşamında karşılaştığı durumlar,
kadın istihdamındaki eşitsizlikler
üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

İZMİR

