Ji bo 8 e adare roja jine kedkaryen cihane dakewin gadan!
Baskiya, ekonomik sömürüye, cinsel siddete, patriarsiya,cins rol dagilimina karsi 8 Mart, 1911 yilindan bu yana
kadin direnis sembolü haline gelmistir. Banglades de tekstilde calisan kadinlar, kürdistanda otonom bölgelerde
carpisan kadinlar ve ispanya da kürtaj yasasina karsi direnenler. Almanya da hala kadinlar, meslek tercihlerinde
egitimde ve politikada erkeklerden sonra geliyorlar. Avrupa Birligi Ülkelerinde yapilan yeni bir arastirmada her üc
kadindan birinin 15 yasina kadar cinsel siddet ve istismara maruz kaldigi tespit edilmis. Reklamlarda filmlerde ve
vitrinlerde ideal kadin, sportmen, zayif ve seksi olan kadindir.
Trans ve interseksüellerin varligina rastlamak cok mümkün degil Kadinlarin büyük bir kismi hizmet sektöründe az
ücret karsilinda calistiklari ev isleri ve calismayi birlikte götürmek durumunda olduklari icin iki kez zarar görüyorlar
ve ilerlemis yaslarda sosyal sistem kosullarininda azalmasiyla gelir düzeyi daha iyi olan erkeklere bagimli yasamak
durumunda kaliyor. Göcmen kadinlar, kacak yasamak zorunda olduklari veya asiri yoksuluk nedeniyle calismak icin
gittikleri bir cok ülkede irkciligi, cinsel siddeti ve sömürüyü dahada cok yasiyorlar.
Gelin birlikte, ülke sinirlarinin kapatilmasina, sömürü , adaletsiz ekonomik dagilima, baskiya kimliklerin reddine,
cins ayirimciliginave irkciliga karsi daha iyi bir yasam yaratmaya mücadele edelim.
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Saat: 15 I Yer: Platz der alten Synagoge (Stadtheater önü)
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