
  

Kamu Hizmetleri Enternasyoneli (PSI), 150 ülkede ya amsal öneme sahip kamu hizmetleri sa layan 20 milyon çal an kad n ve 
erke i temsil eden küresel bir sendika 
kamu hizmetlerine evrensel eri imi destekler. Birle mi Milletler sistemiyle birlikte çal an PSI, emek ve sivil toplum örgüt
örgütlerle ortakl klara 

Kamu Hizmetleri Enternasyoneli (PSI) 8 Mart 2012 Uluslararas Kad nlar Günü'nde, 
emek haklar ile e itlik mücadelemizin tam kalbinde yer alan kad n sendikac lar n çal malar n 
takdir ediyor ve alk l yor.

 

Ya ad m z topluluklardaki en savunmasz kesimlere ya amsal öneme sahip kamu hizmetleri 
sa lamak için kendilerini 
istiyoruz. Hükümetleri bu katk lar takdir etmeye, insan haklar ile sendika haklar n garanti alt na 
almaya, bu haklara sayg duymaya ve güçlendirmeye ça r yoruz.

 

PSI Genel Sekreter
Türkiye'de 15 kad n sendikac n n tutuklanmasn kabul etmiyoruz. Ayn zamanda Cezayir'de kad n 
liderlerin tehlikeli çal ma ko ullar n protesto etmeleri nedeniyle imdi hapist
etmiyoruz. Botswana'da adil bir maa hakk n savunan binlerce kad n n i ten ç kar lmasn kabul 
etmiyoruz. Ayr ca, kad nlar n Arap bahar ndaki mücadelenin merkezinde yer almalar na ra men, 
temel insan haklar n n hala tan nmam olmas

 

Kad n haklar na ve sendika haklar na bu ekilde sayg szca davran lmas hepimizi zay flat r. 
Hükümetler bilmelidir ki, yasalar n üzerinde de ildirler ve hep birlikte bu yapt klar n n hesab n 
onlara soraca z.

 

Avrupa Kamu H
unlar ekledi: Ekonomik krizlerle geçen bu günlerde, kemer skma önlemlerine odaklan lmasn n 

aptallara mahsus bir yakla m oldu u ispatlan yor. Cinsiyet e itli inde sa lana
çevriliyor. Elimizdeki tüm kan tlar, çal anlar n ço unlu unu kad nlar n olu turdu u kamu 
hizmetlerinin, cinsiyet e itli ini desteklemek ve gerçekle tirmek için kilit öneme sahip oldu unu 
gösteriyor. imdi bu hizmetler tehdit alt nda; 
sarsmakla kalmayacak, ayn zamanda e itsizlikleri de art racakt r.

 

Bu durum sona ermelidir. Hükümetlerimizin kad nlar n temel insan haklar n garanti alt na almak 
için derhal harekete geçmesini talep edi
Birli i Temel Haklar Bildirgesi taraf ndan koruma alt na al nm olan örgütlenme özgürlü ü hakk ve 
toplu sözle me süreçleri de dahildir. Bu kapsamda sa l k bak m ve gerekli sosyal hizmetlere eri
sosyal koruma, yeterli bir ya am standard sa lanmas ile iddetten uzak bir ekilde ya ama ve 
çal ma gibi insan haklar na sayg gösterilmesi taleplerimiz arasndad r.

 

Kamu Hizmetleri Enternasyoneli (PSI), 150 ülkede ya amsal öneme sahip kamu hizmetleri sa layan 20 milyon çal an kad n ve 
erke i temsil eden küresel bir sendika 
kamu hizmetlerine evrensel eri imi destekler. Birle mi Milletler sistemiyle birlikte çal an PSI, emek ve sivil toplum örgüt
örgütlerle ortakl klara sahiptir.
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unlar ekledi: Ekonomik krizlerle geçen bu günlerde, kemer skma önlemlerine odaklan lmasn n 

aptallara mahsus bir yakla m oldu u ispatlan yor. Cinsiyet e itli inde sa lana
çevriliyor. Elimizdeki tüm kan tlar, çal anlar n ço unlu unu kad nlar n olu turdu u kamu 
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