
 

 

 

Tek Yol Eşitliğe Doğru! 
EPSU Bildirisi, 8 Mart 2020 

 
Dünyanın, kadın haklarını geliştirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için “kadın 

hakları insan haklarıdır” dediği ve ardından bir Eylem Platformunun oluşturulduğu Pekin 

Bildirgesi’nin üzerinden 25 yıl geçti. 

EPSU bu 8 Mart’ı en temel insan ve kadın haklarından biri olan sağlık hakkına adamaktadır. 

Geçtiğimiz 25 yıl boyunca sağlık hizmetlerine erişimde belli gelişmeler sağlansa da gerçek 

eşitliğin sağlanması hala bir gerçeklik değil hedef olarak ortada durmaktadır. 

Bu yıllar boyunca, sendikalar olarak kadınların yanında onların hak mücadelesi içinde yer 

aldık; İrlanda ve İngiltere’de kadınların güvenli ve yasal kürtaj hakkı için kampanya yürüttük. 

İspanya’daki aşırı ve radikal hareketlere karşı durduk ve yasal düzenlemelerin geriye 

gitmesine engel olduk. 

Hala özelleştirmeye ve en muhtaç durumda olanları geride bırakan, daha az gelirli veya 

kırsal kesimlerde yaşayanları haklarından mahrum bırakan insanın önüne kar elde etmeyi 

koyan zihniyete karşı mücadeleyi sürdürmekteyiz. Bugün, İtalya ve Fransa’da olduğu gibi, 

kadın sağlığına ilişkin kamu hizmetlerindeki kesintiler nedeniyle kadın haklarının ciddi 

biçimde kayba uğraması ile karşı karşıyayız. Avrupa’nın çeşitli yerlerinde aile planlama, 

cinsel ve üreme sağlığına ilişkin hizmetler kesintilerin hedefi haline geldi çünkü kadın bedeni 

hala siyasi çekişme alanı olarak görülmekte. 

Pazar günü, Küresel Kadın Grevi ile paralel düzenlenen kolektif eylemlerin destekçisi olarak 

sokaklarda yürüyor olacağız, “bizim bedenimiz, bizim kararımız” diye sesleneceğiz, çünkü 

her kadının bedeni üzerinde tek kontrol sahibi olmaya hakkı vardır.  

Politikalar, toplumsal cinsiyet duyarlılığına dayanmak ve toplumsal cinsiyet temelli sağlığı 

dikkate almak yerine sözde “yansız eril” önlemlere, planlara ve kararlara dayandıkça kadın 

sağlığı tehlike altında olmaya devam edecektir. 

Bu aynı zamanda, tüm işçilerin işyerlerinde maruz kalınan kimyasallar nedeniyle önlenebilir 

kanser türlerinden korunmasının sağlanması zorunluluğunu da içermektedir. “Çalışanların 

işteki kanserojen veya mutajenlere maruz kalma risklerine karşı korunması” Direktifi 

önümüzdeki süreçte gözden geçirilirken, gerekli korumanın sağlanması için sesimizi 

duyuracağız. 

Pekin Bildirgesi’nden 25 yıl sonra bu Pazar günü, ayrımcılığa karşı, kadın hakları için ve 

daha nitelikli kamu hizmetleri için yürüyeceğiz, çünkü tek bir yol var o da eşitliğe doğru! 


