
Geçtiðimiz yýllarda 8 Mart'ý, kadýn konu-
lu tiyatro gösterileri ve söyleþilerle kut-
layan Baraka kadýnlarý, bu yýl
sokaða daha fazla temas ede-
bilecekleri bir etkinlikle 8
Mart mesajlarýný ilettiler.
Þubat ayýnda yaþanan
ve tüm toplum tarafýndan
lanetlenen onbeþ yaþýn-
daki bir kýza vahþice
tecavüz edilmesi olayý,
bu yýlki 8 Mart etkinlik-
lerine damgasýný
vurdu. Yine yakýn tari-
hte, bir seks iþçisinin
baþýna gelen tecavüzün
mahkeme sürecinin baþla-
masý fakat gerek medyada
gerekse toplumda fazla
yanký bulmamasý üzerine
Barakalý kadýnlar 8
Mart'ta, kadýna karþý þid-
deti ve özellikle cinsel þid-
deti ön plana çýkardýlar.
8 Mart 2006 günü, üzerlerinde
"Kadýna Þiddete Hayýr", "Hayýr Hayýr

Demektir" "Þiddete Karþý
Kadýn Dayanýþmasý" gibi
sloganlar yazýlý olan
giyisileriyle Girne
Kapýsý'nda buluþan
Barakalý kadýnlar,
Bandabul iya 'ya
kadar yürüyerek
bildiri daðýttýlar.
Baraka aktivist-
leri, yürüyüþ
e s n a s ý n d a
k a r þ ý l a þ t ý k l a r ý
çalýþan, alýþ-veriþ
yapan ya da çocuðunu
gezmeye çýkarmýþ
olan kadýnlarla sohbet
ettiler ve Dünya Emekçi
Kadýnlar Günü'nü kut-
ladýlar. Daha sonra
"Kadýna Yönelik

Þiddete Hayýr" pankartýný açarak, trafiðin
yoðun olduðu Terminal kavþaðýnda
eylemlerine devam eden Baraka aktivist-
leri, arabalarýyla pankartýn önünden
geçen kadýn ve erkeklerden destek tepki-
leri aldýlar.
4 Mart 2006 tarihinde ise Baraka'nýn
Ýzle-Tartýþ geceleri çerçevesinde, "Kuzey
Kasabasý" isimli, kadýnýn gerek aile içinde
gerek iþ yaþamýnda karþýlaþtýðý taciz ve
baskýlarý çarpýcý bir þekilde anlatan bir film
izlenmiþti. Film öncesi yapýlan sunuþ ve
film sonrasý sohbette, 8 Mart'ýn tarihçesin-
den bahsedilmiþ ve kadýnlarýn mücade-
lesinin nereden nereye geldiði
anlatýlmýþtý. Ayrýca kadýnlarýn özgür-
leþmesinin önündeki engeller, erkek ege-
men toplum yapýsý ve cinsiyetçi yaklaþým-
lar sorgulanmýþtý. Gecede, savaþlarýn,
kapitalizmin ve bunlara baðlý olarak yok-
sulluðun en çok kadýnlarýn canýný yaktýðý
ve sýrf bu nedenle bile anti-kapitalist
mücadelede kadýnlarýn bir adým önde
olmasý gerektiði vurgulanmýþtý. ��
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Baraka Kültür Merkezi aktivistleri, Dünya Emekçi Kadýnlar Günü dolayýsýy-
la çeþitli sokak etkinlikleri ve bir film gösterimi düzenledi
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Bugün 8 Mart
Dünya Emekçi Kadýnlar Günü

Kadýnlarýn daha iyi çalýþma koþullarý,
eþit ücret ve daha iyi bir yaþam için
verdikleri cesur mücadelenin yýldönümü.

Tüm Dünya kadýnlarýnýn her türlü þid-
dete ve ayrýmcýlýða karþý seslerini biraz
daha yükselttikleri, emeklerine, bedenler-
ine ve kimliklerine sahip çýktýklarý bir gün.

Biz Baraka Kültür Merkezi aktivistleri
olarak, KADINLAR için de daha yaþan-
abilir BAÞKA BÝR DÜNYANIN
MÜMKÜN olduðuna inanýyoruz. Eþit,
özgür ve sömürüden uzak bu dünyayý
yaratmak hepimizin ellerinde. Bizler,
kendimizi ve içinde yaþadýðýmýz toplumu
daha iyiye, daha güzele dönüþtürmek
için kültürden yola çýkarak mücadele
veriyoruz.

Biz tecavüzün, genç bir kýza da yapýlsa bir seks iþçisinin  baþýna
da gelse, cinsel þiddetin en vahþi biçimi olduðunu düþünüyoruz. 

- Kýbrýs'ýn kuzeyinde kadýnlarýn yüzde 13.4'ü cinsel istismara,
yüzde 1.1'i ise tecavüze uðramýþtýr.

Biz evimizde, iþ yerimizde, hayatýmýzýn her alanýnda, erkek ege-
men kültürün varlýðýný hissediyor ve deðiþimin ancak kadýn-erkek
dayanýþmasýyla mümkün olacaðýný söylüyoruz.

- Ýspanya'da ayný iþi yapan erkeklere
göre kadýnlar yüzde 27, Ýtalya'da ve
Hollanda'da yüzde 24 daha az ücret
alýyor. 

Biz neo-liberal politikalardan ve yok-
sulluktan en çok kadýnlarýn etkilendiði-
ni görüyor, adil bir dünyanýn kadýnlarýn
da mücadelesinden geçtiðine inanýy-
oruz.

- Neo-liberal politikalarýn uygu-
landýðý AB ülkelerinde, sosyal harca-
malar her geçen gün biraz daha kýr-
pýlýyor ve kadýnlarýn yaþamý gittikçe
zorlaþýyor. Doðum izinleri, ücretli izin-
ler tarih olurken kadýnlar evde çocuk
bakýmý ve ev iþlerini üstlenmek zorun-
da kalýyor.

Biz  savaþlarýn gerek fiziksel gerekse
psikolojik olarak en çok kadýnlarýn canýný acýttýðýný biliyor, anti-mil-
itarist askersiz bir adanýn ve dünyanýn özellikle kadýnlarýn omu-
zlarýnda yükselmesini umut ediyoruz.

- Irak'ta Nisan 2003'ten bu yana savaþ sýrasýnda ve sonrasýnda
aralarýnda 8 yaþýnda kýz çocuklarýnýn bile bulunduðu en az 400
kadýnýn tecavüze uðradýðý biliniyor.

Kadýnlarýn barýþ, dayanýþma, adalet, özgürlük, eþitlik diyen ses-
lerinin günden güne yükseleceði inancýyla 8 Mart Dünya Emekçi
Kadýnlar Günümüz kutlu olsun!

Baraka Kültür Merkezi

A-Ha (Nazen Þansal R.)
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