
 
 

Hakça, insanca, adil bir yaşam istiyoruz! 

İşsizlik arttı, ücretler baskılandı, gelir dağılımı adaletsizliği yükseldi.  Ekonomik 

krizlere küresel Covit-19 salgını eklendi. Bu zorluklarla mücadelenin ön saflarında her zamanki 

gibi yine kadınları gördük. Evinde hasta bakarak, öncelikle işten çıkartılan personel olarak, 

yoklukla mücadele edip tenceresini kaynatmaya çalışarak, eğitimli/eğitimsiz her biri iş 

kuyruklarında iş bulma umuduyla dolu kadınların olduğu acımasız bir süreci hep beraber 

yaşadık. Kreşler olmayınca ve aile fertlerinin de her tür bakım sorumlulukları kadın sırtına 

yüklenince kadınlar; güvencesiz işlerde, düşük ücretlerle, yarı zamanlı çalışmak zorunda kaldı. 

Ağırlaşan salgın ve ekonomik kriz tablosunun kadınlara yansıması korku ve güvensizlik 

oldu. İş yerindeki ayrımcılık ya da gördükleri şiddet ve tacize rağmen işten atılmaktan 

korktular. Evde ise işsiz kalan ya da şartlarda zorlanan kocanın şiddetine maruz kalıp korktular. 

Yoksulluğun içinde çocuklarını aç bırakmamak, okula sağlıkla gönderebilmek için korktular. 

Mahkemelerde eril hukuk düzenin, kadına yönelik adaletsiz kararlarından korktular. 

Elimizden geldiğince birbirimize maddi-manevi destek olup hayatta ve ayakta kalmaya 

çalıştık. Bir araya gelip el ele verirsek örgütlenip güçleneceğimizi, bu süreçte yaşayarak daha 

yakından öğrendik.  

İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadın Emeği ve İstihdamı Çalışma grubumuzun 

sisteme yönelik beklenti ve istekleri şunlardır: Kadın çalışanların üzerindeki bakım emeği 

yükününün azaltılması amacıyla kreşler, yaşlı, engelli ve hasta bakım evleri açılmasının kamu 

politikası haline getirilmesini talep ediyoruz. Üretimle sağlanan milli gelir artışının adil 

dağıtılmasını, emekçilerin iş ve yaşam şartlarını iyileştirecek ekonomik ve sosyal politikaların 

uygulanmasını diliyoruz. Ülkemizin 1932 yılında taraf olduğu ILO sözleşmelerinin, 

mevzuatlarımıza uygun hale getirilerek eksiksiz yürütülmesini bekliyoruz. Biliyoruz ki kadının 

derdini, yine en iyi bir kadın anlar ve çözüm getirir dolayısıyla kadınları; Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nde, yerel yönetim meclislerinde, işletme ve sendika yönetimlerinde daha yoğun 

görmek istiyoruz. Eğitimde ve iş yerinde fırsat eşitliği koşullarının yaratılmasını diliyoruz. 

İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadın Emeği ve İstihdamı Çalışma Grubu olarak 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sonlandırmak, iş sahalarında temel yaşam hakların korunduğu, 

çocuk işçilerin görülmediği, emekçilerimizin alın terleri soğumadan emeklerinin karşılığını 

alabildiği, hakça, insanca, adil bir gelecek inşa edilmesi için yürekten çalışıyoruz. 

Ülkemizde ve dünyada, 1 Mayıs İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.  
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