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KADINLARIN EŞİT VE ÖZGÜR OLDUĞU BİR ÜLKE İÇİN
2023 YENİDEN…
Kadının özgürleşmesi açısından Cumhuriyetin kurulması ile tarihsel bir
sıçrama yaşanan ülkemizde, AKP’li yıllarla birlikte kadınların toplumsal konumunda ve tarihsel kazanımlarında adım adım bir gerileme söz
konusudur.
Siyasal rejim ve toplumsal yapı dinselleştirildikçe kadına yönelik şiddet
artmış, kadın cinayetleri ülkenin en önemli gündemlerinden biri haline
gelmiş ve kadın emeği değersizleştirilmiştir. Hukuk ve eğitim alanındaki
gerici uygulamalar yalnız kadının üzerindeki baskıyı artırmakla kalmamış, okuldan kopan, çocuk yaşta evliliklere ve anne olmaya zorlanan kız
çocuklarının sayısını da artırmıştır.
Giderek derinleşen yoksulluk, kadınların güvencesiz, kuralsız çalışma
rejimlerine razı olmalarını kolaylaştırmış, kadın emek gücü patronlar için
kâr oranlarını artırmanın önemli bir aracı haline gelmiştir. Çalışma süreleri uzamış, ücretler düşmüş ve işsizlik tehdidi özellikle kadın işçiler için
adeta bir sopa olarak kullanılır hale gelmiştir.
Siyasetten medyaya, kadına yönelik ayrımcı söylemlerin kullanılması,
“Kadının yeri evidir, en önemli işi anneliktir” gibi çağdışı kabullerin sıkça
dile getirilmesi ile kadının üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmış, evde, işte,
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okulda kadınların yaşadıkları hak gaspları çeşitlenerek artmıştır. İş
yerinde kreş hakkı, emzirme hakkı, doğum kontrol ürünlerine ve kürtaja
erişim hakkı yasalarda varlığını korusa da fiilen bir hak olmaktan çıkmıştır.
Kısaca yirmi yıllık AKP iktidarında cumhuriyetin ve laikliğin tasfiyesi ile
paralel yürüyen sürecin en çok etkileneni kadınlar olmuştur. Ancak
kadınlar kendilerini hedef alan tüm bu politikalara ve dayatılan yaşam
tarzına boyun eğmemiş, pek çok başlıkta ülkenin siyasetini belirleyebilecek eylemlere imza atmışlardır.
Cumhuriyet’in yüzüncü yılına yaklaşırken eşit, özgür, bağımsız ve laik
bir ülkenin kuruluşunda kadınların en önemli toplumsal dinamiklerden
biri olacağından emin olan Türkiye Komünist Partisi, iktidara geldiğinde
kadının kurtuluşu için işe şu adımları atmakla başlayacaktır:

ÇALIŞMA YAŞAMINDA EŞİTLİK İÇİN
TÜİK istatistiklerine göre, Türkiye’de çalışabilir yaştaki nüfusun -15 yaş
ve üzeri- içinde istihdam edilen erkeklerin oranı yüzde 59,8 iken, kadınlarda bu oran yüzde 26,3’tür. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine
göre kadın istihdam oranlarında 2006-2019 yılları arasında bir artış söz
konusu olsa da, kadın ve erkek istihdam oranları arasındaki fark hâlâ iki
kattan fazladır. Kadın istihdamındaki artışı ise kadın emek gücü maaliyetlerinin daha ucuz olması ve biçimsel bir eşitlik gereğince kadın işçi
çalıştıran patronların devlet tarafından kamu teşvikleri ve uluslararası
fonlarla ödüllendirilmesi ile açıklamak mümkündür. Buna rağmen ülkemizde çalışmak isteyen her üç kadından biri işsizdir.
Çalışabilme olanağı bulan kadınlar ise çalışma yaşamında cinsiyet esaslı
eşitsizliklerden payını almaya devam etmektedir. Çalışma yaşamının
daha güvencesiz, kayıt dışı ve düşük ücretli kesimini oluşturan kadınlar,
tüm meslek gruplarında aynı iş yapsalar dahi daha az kazanmaktadır.
Üstelik bu durum eğitim seviyesi yükselse bile değişmemektedir.
Kadınlar en sık hizmet sektöründe, bunu takiben ise ücretsiz aile işçiliğinin yaygın olduğu tarım sektöründe çalışmaktadır. Kadınlar lehine bir
düzenleme gibi lanse edilen, ancak gerçekte patronun dilediği zaman,
dilediği sürede, dilediği kadar işçi çalıştırması olarak özetlenebilecek
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esnek çalışma rejimi ise kadın işçiler arasında giderek daha fazla yaygınlaşmaktadır. Ücret gaspından fazla mesaiye, fiziksel şiddetten angarya
işlere, fiziksel koşulları kötü işyerlerinden sağlıksız çalışma koşullarına
kadar sömürünün pek çok yüzü ile karşı karşıya kalan kadın işçilerin üçte
biri işyerlerinde kreş, emzirme odası, uygun soyunma odaları gibi temel
fiziki koşulların bile ihtiyaçlarına uygun düzenlenmediğini, emzirme ve
ücretsiz doğum izinlerinin işten çıkarılma gerekçesi olarak önlerine
sürüldüğünü belirtmektedir. TKP’nin iktidar programına göre;
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Kadınların çalışmasının önündeki toplumsal ve geleneksel tüm
engellerin kaldırılması için kadınların çalışma hakkı anayasal güvence
altına alınacaktır.
Bugün özellikle kadın emekçiler için söz konusu olan güvencesiz ve
kuralsız çalışma rejimlerinin her türlüsü yasaklanacaktır. Hiçbir yurttaş sosyal güvencesi olmadan çalıştırılmayacaktır.
Aynı işi yapan tüm emekçiler aynı ücreti alacak, kadın emekçilerin
daha düşük ücretlendirilmesi ayrımcılık suçlaması ile nefret suçu
bağlamında değerlendirilerek cezalandırılacaktır.
İşyerlerinde kreş açılması zorunluluğu, sadece kadın işçi sayısı kriterine göre değil, çalışan tüm emekçilerin ihtiyaç ve talepleri göz önüne
alınarak belirlenecektir. Buna göre devlet kurumları dahil tüm işyerlerinin, çalışanların çocukları için işyerinde ya da işyerinin bulunduğu
mahallede bir kreşinin olması zorunlu olacak ve bu sorumluluğunu
yerine getirmeyen işyerleri cezalandırılacaktır.
İşyerinde -bir kişi bile olsa- emziren annelerin çocuklarını emzirmeleri için emzirme odalarının bulundurulması zorunlu hale gelecektir.
Annelerin yasal süt izinlerini kullanmalarını çeşitli sebepler gösterilerek engellemek suç sayılarak cezai yaptırımlar uygulanacaktır.
Kadın çalışanın ücretli veya ücretsiz yasal doğum izin süresi sonunda
işine dönebilmesi devlet tarafından hukuki güvence altına alınacaktır.
Doğum sonrası çocuk bakımı için kadınlara verilen ücretli izin hakkı,
talep edilmesi durumunda diğer ebeveyn için de sağlanacaktır.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN
Son yıllarda ülkemizin en önemli toplumsal sorunlarından biri haline
gelen kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ile bugün AKP iktidarında
cisimleşen gericilik ve piyasacalığın arasında çok yakın bir ilişki vardır.
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Piyasanın gereksinimlerine göre kadın emeğine kendi çıkarları doğrultusunda yön veren düzen, bunun için kadın bedeni üzerinde yüzyıllardır
süren tahakkümü kullanmaktadır. Bu tahakküm bazen açıktan fiziksel
veya cinsel şiddet ile, bazen de bireysel veya toplumsal olarak örtülü bir
baskı, tehdit, aşağılama ve görmezden gelmeile kurulmaktadır.
2008-2021 yılları arasında 3.750 kadının öldürüldüğü, her ay ortalama
20-25 kadın cinayetinin, bir o kadar da şüpheli kadın ölümünün gerçekleştiği ülkemizde, 18-35 yaş arası genç kadınların neredeyse tamamı
kadına yönelik şiddetin en az bir türü ile mutlaka karşılaşmaktadır.
Bununla birlikte kadın cinayeti ve şiddeti faillerine mahkemelerde akıl dışı
gerekçelerle uygulanan cezai indirimler, bugün doğrudan hukuk sistemi
kaynaklı bir adaletsizliği gündeme getirmiştir. 2021 yılında ise şiddetin
üzerinin örtülmesini ve ortaya çıkmasının önlenmesi için kamu kurumlarına sorumluluk yükleyen İstanbul Sözleşmesi, ileri ve gelişkin olan her
şeye düşman gerici iktidar tarafından feshedilmiştir. Elbette sorun sağlanamayan adaletten ibaret değildir. Kadına yönelik şiddetin asıl kaynağı
sömürü mekanizmalarıdır ve bu nedenle kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yasaların işletilmesi ya da biçimsel bir cinsiyet eşitliği yeterli
olmayacaktır. Maddi koşulların ve bununla ilişkili olarak eğitim, hukuk
ve medya gibi üst yapı kurumlarının eşitlikçi ve laik bir anlayışla yeniden
kurulması gerekmektedir. Komünistlerin iktidarında;
1.

Kadını aşağılayan ya da nesneleştiren, özgürlüklerini ve sosyal hayatlarını geleneksel veya dini dayatmalarla kısıtlayan her türlü ifade ve
müdahale suç olacak, bu suçu işleyen kişiler hakkında kamu davası
açılacaktır.
2. Cinsiyetçi bir tutumla kadına yönelik şiddet uygulayan kişiler hakkında re’sen soruşturma başlatılacak, yeniden düzenlenecek yasalarla caydırıcı cezai yaptırımlar uygulanacaktır.
3. Kadına yönelik şiddet toplumsal suç sayılacak, mahkeme heyetlerinin erkekler lehine ayrımcılık ve iyi niyet okumaları yapması durumu
da bu suç kapsamında değerlendirilecektir.
4. Şiddet gören kadınlar için Dayanışma Evleri açılacaktır. Dayanışma
Evleri kadınların saklandığı değil, gerekirse hayatlarını yeniden kurmaları için tüm toplumun ve ilgili uzmanların desteğini aldıkları
mekanlar olacaktır. Kadınlar, kendilerini hazır hissedene kadar bu
5
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5.

6.

7.
8.
9.

evlerden ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir. Toplumsal tecrit,
şiddet görenlere değil şiddet uygulayanlara uygulanacaktır.
İhbar ve tanıklık üzerine şiddetin herhangi bir türünü uygulayan ya da
uygulama eğiliminde olduğu saptanan kişiler, hukuki soruşturmaların yanı sıra ilgili uzman ve bilim insanları tarafından da değerlendirilecektir. Buna göre bu kişiler gerekirse devlet tarafından ücretsiz
sağlanacak şiddet eğilimlerini önleyici programlara zorunlu olarak
dahil edilecekler.
Devlet tüm vatandaşlarının can güvenliğinden sorumludur. Bunun
için gerekli tüm önlemlerin alınması, yasal mevzuatın buna uygun
olarak düzenlenmesi ve tüm yurttaşların güven ve huzur içerisinde
yaşadığı toplumsal koşulların ve bu koşulların sürekliliğinin sağlanması devletin yükümlülüğü olmalıdır. Bu açıdan kadına yönelik şiddetle mücadelede mevcut en ileri mevzuat olan İstanbul Sözleşmesi’nden geriye düşülmesi söz konusu olamaz. Aksine kamucu ve
aydınlanmacı saiklerle çok daha ileri taşınacaktır.
Yurttaşların can güvenliğini tehdit eden bireysel silahlanma
yasaklanacaktır.
Basılı ya da sosyal medyada yer alan, kadınların özgürlüklerini ve
sosyal hayatlarını dini ya da geleneksel dayatmalarla kısıtlayan her
türlü eleştiri ve müdahale suç kapsamına alınacaktır.
Kadınların medeni hali ne işe alım ve yükselme değerlendirmelerinde, ne toplumsal yaşantıda, ne de vatandaşlık haklarında belirleyici olabilir. Boşanan ya da evlenmeyen kadınlara her türlü ayrımcı,
aşağılayıcı ya da alaycı tavra karşı cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

AİLE İÇİ CİNSİYETÇİ İŞ BÖLÜMÜNÜN
SONLANDIRILMASI İÇİN
Kadınların, çalışsın ya da çalışmasın, cinsiyete dayalı olarak yaşadıkları
baskı, şiddet ve çifte sömürünün kaynağı, toplum ve aile içindeki cinsiyetçi iş bölümüdür. Yüzyıllardır süren bu eşitsiz iş bölümü, bugün nüfusun
yarısını oluşturan kadınlar için evde bakım ve ev işi yükünün, işte düşük
ücret ve güvencesiz çalışmanın, sokakta taciz ve tehdidin, yaşamın her
alanında şiddetin ve hatta kadın cinayetlerinin ‘sıradanlaşması’ ile sürmektedir. Eğitim seviyesinin yükselmesi kadınlar için işsizlik tehlikesini
bertaraf etmediği gibi bilimsel ve teknolojik ilerlemeye rağmen sadece
6
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bazı mesleklerin kadın işi olarak kabul edilmesine devam edilmektedir.
Uzun yıllardır dinsel referanslarla yönetilen ülkemizde, kadınların “kutsal
annelik” görevi ile yetinmeleri, süregiden eşitsizliklere boyun eğmeleri
ve her türlü adalet arayışlarını “öbür dünya”ya ertelemeleri beklenemez.
TKP iktidara geldiğinde;
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Her işyeri ve mahalleye ücretsiz kreş ve gündüz bakımevleri açılacaktır. Tüm yurttaşların bu kreş ve bakımevlerinden eşit ve ücretsiz
bir şekilde yararlanması devlet tarafından planlanacaktır.
Çocukların bakımı, sağlıklı gelişmesi ve eğitimi her iki ebeveynin ve
devletin kamusal yükümlülüğü olacaktır.
Yerelliklerde örgütlenen temel sağlık hizmetleri ile her mahallenin
bakım ve rehabilitasyon ihtiyacı olan kişi sayısı belirlenecek ve buna
uygun olarak her mahallede bakım ve gerekirse rehabilitasyon merkezi açılacaktır. Ayrıca yaşlı ve emeklilerin toplumsal hayattan kopmadan -isterlerse- üretici faaliyetlerini sürdürebilecekleri sosyal
tesisler inşa edilecektir. Böylece kadınların ailenin yaşlı ve hasta
bireylerinin bakımı bahanesiyle çalışma hakkından feragat etmeleri
ve eve hapsolmalarının önüne geçilecektir.
Kadının doğal görevi gibi kabul edilen, kadının yaratıcılığını öldüren
ve emeğini değersiz kılan ev işleri için mahallelerde tüm yurttaşların
kolaylıkla karşılayabileceği düşük ücretli yemekhaneler ile çamaşır
ve ütü evleri kurulacaktır. Böylece kadının toplumsal yaşama katılımının önündeki ev işi yükünün ortadan kalkması için gerekli koşullar
sağlanacaktır.
Ev işinin kamusal bir hizmete dönüştürülmesi ile kadınların istihdam
edilmesi için yeni olanaklar da yaratılmış olacaktır. İlk elden halihazırdaki ev emekçisi kadınların güvenceli olarak istihdam edilmesine
olanak sağlanacak; ancak bu kamusal hizmet alanında kadın emeğinin yaygın olarak kullanımı zaman içinde terk edilecektir.
Tüm angarya işlerin yokluğunda kadınların ve elbette tüm mahalle
halkının artakalan zamanını kültürel, sportif ve yaratıcı faaliyetlerle
geçirilebilmesi için en kısa süre içinde her mahalleye kamusal spor
komplekslerinin ve sosyal tesislerin kurulumu, yeşil alanların artırılması planlanarak hayata geçirilecektir.
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TOPLUMSAL YAŞAMIN LAİKLİK İLKESİ
DOĞRULTUSUNDA YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN
Resmi verilere göre 2021 yılında istemeyerek eğitimini yarıda bırakan
genç nüfusun oranı %7,6’dır. Bu gerilemede en önemli belirleyen geçim
sıkıntısı olmakla birlikte, ailenin izin vermemesi sebebiyle eğitimden
uzaklaşan genç kadınların sayısı aynı durumdaki genç erkeklerin sayısının yaklaşık 7 katıdır. Geçim sıkıntısı içindeki aileler maddi kaynaklarının
kullanımında erkek çocuğun eğitimine öncelik vermekte, kız çocukları
erkek çocuklarına göre daha fazla okuldan kopmaktadır.
Yaygınlaştırılan imam hatip okulları, ilkokulda başlayan zorunlu din dersleri, okullarda dokuz yaşından başlayarak örtünme serbestinin getirilmesi ile önü açılan gericilik, kadınların hayatındaki baskı ve zorbalığın şiddetinin iyice artmasına neden olmuştur. Özellikle yoksul ailelerde çocukların tarikat yurtlarına gönderilmesi artmış, yine bu ailelerin kız çocukları
küçük kardeşin bakılması ve ev işlerine yardımcı olunması gibi geleneksel bahanelerle okuldan koparılmıştır. Üstelik pandemi bu eşitsizliği daha
da derinleştirmiştir. 2012-2013 eğitim yılında %98.9 olan kız çocuklarının
okullaşması 2020-2021 yılında %93.1’e gerilemiştir.
Kadınların can güvenliğini ve ekonomik özgürlüklerini hiçe sayan politikaların uygulandığı AKP döneminde, kadınların medeni hakları da hedef alınmıştır. Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesi, geçim nafakası süresinin sınırlandırılması ve aile arabuluculuk sisteminin getirilmesi gibi yasal
düzenlemeler, kadınların evlilik ve boşanma kararları almalarını etkilemeye yönelik uygulamalardır. Buna göre TKP’nin iktidar programında;
1.

Eğitim müfredatı dini kabullerden ve cinsiyetçi eğilimlerinden kurtarılacak, müfredata bilimsel ve toplumcu bir içerik kazandırılacaktır.
2. Okullarda tüm eğitim kademelerinde karma eğitim verilecektir. Her
yurttaşın eşit olarak yararlanabilmesi için eğitim ücretsiz, zorunlu ve
örgün hâle getirilecektir.
3. Eğitimin herhangi bir aşamasında din dersi zorunluluğu olmayacak, dinin okul öncesi eğitimin bir parçası haline getirilmesi
yasaklanacaktır.
4. Orta eğitimin zorunlu olmasının yanı sıra örgün olması da zorunlu
8
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olacaktır. Okula devamın takibi devletin yükümlülükleri arasında olacaktır. Kız çocuklarını okula göndermeyen aileler, mahalle ölçeğinde
tespit edilip psikologlar ve pedagoglar eşliğinde ziyaret edilerek kızlarını okula göndermek üzere ikna edilecektir. İkna edilemeyen ailelerin kız çocuklarının eğitimi devlet güvencesinde sağlanacaktır.
5. Gericiliğin çocuk yaşlardan başlayarak örgütlenmesinde, dinin arkasına sığınılarak en başta kadınlar üzerinde bir baskı yaratılmasında
oldukça önemli bir yeri olan tüm tarikatlar ve cemaatler, bunlara
bağlı tüm eğitim kurumları ve yurtlar kapatılacaktır. Ayrıca, kadına
yönelik baskı ve zorbalığı arttıran aşiretler ve aşiretçi uygulamalar
yasaklanacaktır.
6. Kadınların dinsel kurallar gerekçe gösterilerek aileleri, sosyal çevreleri veya işyerleri tarafından örtünmek zorunda bırakılmaları suç
sayılacaktır.
7. Müftülere verilen evlendirme memurluğu yetkisi sonlandırılacak,
resmi nikah olmadan dini nikah kıyılması cezalandırılacaktır.

EŞİT YURTTAŞLIK VE ANAYASAL HAKLAR İÇİN
Ülkemizde Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte kadınları eğitim ve meslek
edinme hakkından yoksun bırakan, örtünmeye zorlayan, rızasını bile
almadan evlendiren ve böylece eve hapseden pek çok uygulama ortadan
kaldırılmıştır. Kadınların tebaa olmaktan çıkıp yurttaş haline gelmelerini,
toplumsal yaşantıda daha görünür ve ailede daha çok söz sahibi olabilmelerini sağlayan bu kazanımlar asla küçümsenemez. Ancak eşit yurttaşlık hakkı ilerleyen yıllarla birlikte yasalarda kalmış, kadınlar aleyhine
uygulamalar önemli toplumsal sorunlar olmaya devam etmiştir.
Türkiye’de mevcut evliliklerin üçte birinde kadınlar 18 yaşının altında
evlenmiş, evlenen her 3 kadından biri 18 yaşından önce anne olmuştur. Üstelik çocuk yaşta evlenen kadınların yarısı evliliklerinde fiziksel
şiddete uğramıştır. 2021 yılında ülkemizde dünyaya gelen 7.190 bebeğin annesi 17 yaşın altındadır. Bu rakamlara göçmen nüfustaki kayıt dışı
çocuk yaşta evlilikler eklendiğinde yaşanan çocuk istismarının ciddiyeti
daha iyi anlaşılacaktır.
1983 yılında Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile ülkemizde yasalaşan
kürtaj hakkı ise bugün resmi olmasa da fiili olarak yasaktır. Devlet has9
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tanelerinin çoğu yasak olduğu veya hekim kararı olduğu bahanesiyle
bu hizmeti vermemekte, özel hastanelerde ise neredeyse asgari ücret
kadar para ödeyerek yapılan kürtaj, geliri olmayan kadınları ‘merdiven
altı’ kliniklerdeki sağlıksız koşullara mecbur bırakmaktadır.
Kadın üreme sağlığına ilişkin önemli bir başka parametre regl ve doğum
kontrol ürünlerine erişimdeki eşitsizliktir. Bugün her 10 gençten biri regl
ürünlerinin pahalı olması nedeniyle okula devam sorunu yaşamaktadır.
2022 yılında kamuoyunun tepkisi sayesinde regl ürünlerinden alınan
vergi yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmüş olsa da regl yoksulluğu sürmekte ve kadınların sağlığını psikolojik ve fiziksel olarak bu durumdan
etkilenmektedir.
TKP, kadınların tüm kazanımlarına sahip çıkmanın ötesinde onları, daha
ileri noktalara taşıyabilecek düşünsel birikime, mücadele deneyimine,
programa ve insan kaynaklarına sahiptir. Bu doğrultuda TKP iktidarında;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Ebeveyn izni dahi olsa 18 yaş altındaki tüm evlilikler istisnasız
yasaklanacaktır.
Evlilik ile kadının soyadı ve nüfus kaydı değişikliği ancak talep durumunda söz konusu olacaktır.
Sağlık hizmeti sunumunda cinsiyet ayrımcılığı barındıran her türlü
uygulama engellenecektir.
Kürtaj, doğum kontrolü ve gebelik takibi bir haktır. Bu hizmetlerin
hepsi devlet tarafından ücretsiz sağlık hizmeti kapsamına alınacak
ve tüm yurttaşlar için ulaşılabilir olması sağlanacaktır.
Regl dönemi ürünlerinin kamu kurumları tarafından tedarik edilmesi
ve ücretsiz olarak dağıtılması planlanacaktır.
Her yıl binlerce kadının hayatını kaybetmesine, tanı ve tedavi süreçlerinde kamuya ve kişilere milyonlarca liraya mal olan HPV enfeksiyonu
aşı ile önlenebilir.Bu nedenle HPV aşısı ivedilikle ulusal aşı takvimine
eklenecek, orta eğitim döneminde tüm çocuklar ücretsiz olarak HPV
aşısı ile aşılanacaktır.
Kadın bedeninin ticari bir amaçla pazarlanması ya da sergilenmesi
yasaklanacaktır.
İş Yasasında cinsiyetler arasında eşitsizliklerin sürmesine neden
olan hükümler teknik ve bilimsel ilerlemeler ışığında yeniden
10
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düzenlenecektir.
9. Kadınların tüm haklarının anayasal olarak güvence altına alınmasıyla yetinilmeyecek, tam bir eşitlik ve özgürlük sağlanana kadar işte,
okulda ya da mahallede örgütlü mücadele etmeleri ve dayanışmaları
teşvik edilecektir.
TKP kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulacağı, kadının
emeğini değersizleştiren her türlü baskı ve tahakkümün mahkum edileceği, kadını eşit yurttaş olarak değil de tamamlayıcı bir unsur olarak gören
gericiliğin kovulacağı emekçilerin cumhuriyetini hayata geçirecektir.
Kadınların kotalarla değil de, gerçekten eşit ve özgür bir bireyler olacağı
memleketin bugününden yarınına, inşasından savunmasına eşit yurttaşlar olarak görev aldıkları laik, kamucu ve bağımsız Türkiye’yi hep birlikte
kuracağız.
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