
KADIN EMEĞİ 
SÖMÜRÜSÜNE HAYIR



KADIN EMEĞİ NASIL
SÖMÜRÜLÜYOR? 

Sosyal güvencesiz çalışıyoruz

Çalışan tüm kadınların ve erkeklerin emeği sömürülüyor. Ama 
kadınların emeği daha fazla sömürülüyor. Kadınlar erkeklerle aynı işi 
yapsalar bile çoğu zaman aynı ücreti alamıyorlar. 

Kadınların daha az ücret almalarının temelinde şu fikir yatıyor: 
Kadınların çalışması o kadar da önemli değildir, kadınlar eve ekmek 
getirmek için değil, olsa olsa aile bütçesine “katkı yapmak” için 
çalışırlar.

Oysa geçinebilmek, kendimizi ve ailemizi ayakta tutmak için çalışıyoruz. 
Ve verdiğimiz emeğin karşılığını istiyoruz. 

İnsana yakışır şartlarda çalışmak, insana yakışır şekilde yaşayacak ücreti 
almak istiyoruz. 

Artık korkmak istemiyoruz! Geleceğimiz için korkmadan yaşamak, 
kendimize zaman ayırmak, nefes almak istiyoruz.

Kadınların çalışma yaşamında karşılaştığı bir başka güçlük, kayıt dışı ve 
sigortasız çalışma. Kadın emeğinin yoğunlaştığı tekstil, mağazacılık gibi 
sektörlerde güvencesiz çalışma son derece yaygın. Evinden parça başı iş 
yapan kadınlar da sigortalanmıyor. Evlere ve işyerlerine verilen temizlik 
hizmetlerinde de...

Kayıt dışı çalışmak demek emekli olamamak, işten çıkarılınca 
herhangi bir tazminat alamamak, sağlık hizmetlerinden 
yararlanamamak demek. İş kazasına uğradığında sahipsiz kalmak 
demek. Patron maaşı ödemezse hak iddia edememek demek. Daha 
fazla sömürülmek ve geleceksiz kalmak demek.

Çaresizlik bizi güvencesiz çalışmaya sürüklüyor. Oysa kadınlar için 
asıl çaresizlik haklarından vazgeçmekle başlıyor. Sağlık güvencesi, 
sigorta, emeklilik hakkı vazgeçilmezdir. Bunlar bizim olmazsa olmaz 
haklarımızdır.



Doğum ve süt izinlerimiz verilmiyor

Eve geldiğimizde işimiz bitmiyor

Bir kadın işe girmek için başvurduğunda, işveren tarafından çocuk 
yapmayı düşünüp düşünmediği soruluyor. Nedeni basit: İşverenler anne 
olmak isteyen kadınları işe almak istemiyor, doğum ve süt iznini kendi 
kârları için kayıp olarak görüyorlar.

İşe girebilmiş olan kadınlar ise, yasaların verdiği doğum ve süt izni 
hakkını olması gerektiği gibi kullanamıyorlar. Bazılarının hamilelik 
veya doğumla birlikte sözleşmesi fesh ediliyor. Yasa gereği kreş hizmeti 
sağlaması gereken büyüklükte şirketler bu hizmeti hiç sağlamıyor. 

Kadınlar, iş yaşamları ile annelik arasında seçim yapmaya zorlanıyor.
Oysa anne olmak istediğimizde bunu rahatlıkla yapabilmeliyiz. Kendi 
sağlığımızı ve çocuklarımızı koruyarak iş yaşamına devam edebilmeliyiz. 
Anne olup olmama kararımız iş yaşamının zorlukları ve baskısı altında 
verilen bir karar olmamalı.

Toplumumuzda kadın ve erkeğin evdeki görevlerine dair çağ dışı 
kabuller var olmaya devam ediyor. Bu kabuller, dinci gerici iktidarın 
eliyle daha da sağlamlaştırılıyor.

Kadınlar işten eve geldiklerinde bu kez de evde mesaileri devam ediyor: 

Temizlik, yemek 
ve her türlü bakım 
işi… Kamu hizmeti 
olması gereken çocuk 
ve yaşlıların bakımı 
kadınların üzerine 
yıkılıyor. 

Oysa evlerimiz 
hayatı paylaştığımız 
yerler olmalı. Çalışan 
kadınlar ve erkekler, 

evde her türlü işi paylaşmalı. Çocuk bakımı bir yük değil, birlikte 
yapılan zevkli ve heyecan verici bir faaliyet olmalı.



Pandemide ailemizin bütün yükü sırtımızda

KADIN DAYANIŞMA KOMİTELERİ

BİR SLOGANDAN ÖTESİ:  Asla yalnız değilsin

Pandemi, kadınların iş ve evlerindeki yaşamlarında karşılaştıkları tüm 
sorunları kat be kat arttırdı.

Evden çalışmaya devam eden kadınlar, evlerinde çocukları ve diğer 
aile bireylerinin sorumlulukları ile baş başa kaldılar. Ev işlerinin yükü 
katlanarak arttı. Evlerde her gün daha çok yemek pişmek zorunda, evler 
daha hızlı kirleniyor ve çocuklar okula gidemedikçe onlara evde daha 
fazla ilgi ve eğitim desteği gerekiyor.

Üstelik devlet, pandemi döneminde alınması gereken en geniş 
kapsamlı önlemleri almayıp, virüse karşı savunmayı bireysel tedbirlere 
indirdi. Özellikle yaşlıların ve çocukların salgından korunması işi yine 
kadınların üzerine kaldı.

Artık kadınlar, ister evde ister bir iş yerinde çalışsınlar, eğitimlerini 
evde almak durumunda kalan çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak 
zorundalar, yaşlı akrabalarının ihtiyaçlarını karşılamak zorundalar. 
Zaten zor olan durum, kadınlar için iyice çekilmez hale geldi.

Böyle yaşamak istemiyoruz, evet. Ama bu çaresizlikten de tek başımıza 
çıkamıyoruz. Ne istediğimiz açık:

Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Güvenceli işlerde, iş tanımı net olan 
işlerde yasal mesai saatleri içerisinde çalışmak istiyoruz. Çalışma 
koşullarımız sağlıklı olsun istiyoruz.

Anne olduğumuzda işimiz ya da çocuklarımız nedeniyle endişe 
duymayalım istiyoruz. Devlet temel görevlerini yerine getirsin, herkesin 
çalışma hakkı ile birlikte sağlığı korunsun istiyoruz.

Çocuk bakımını, yaşlı bakımını kamusallaştıracak adımlar atılsın, 
bunlar sırtımızda bir yük olmasın istiyoruz. Kreşler ve bakım evleri 
yaygınlaşsın istiyoruz. Ev işlerini kadının işi olarak görmeye teşvik eden 
her türlü söylem son bulsun, hayatlarımız dayanışma ve paylaşımla 
güzelleşsin istiyoruz.

İstediğimiz yaşam için de mücadele etmeye hazırız, dayanışmaya 
hazırız. Bu broşürü okuyan tüm kadınları komitelerimize çağırıyoruz. 
Asla yalnız değilsiniz, asla yalnız değiliz.


