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KADINLARIN KURTULUŞU İÇİN MÜCADELEMİZDE
KOMÜN KADINLARININ İZİNDE

İLERİYE!

B

undan 150 yıl önce, 18 Mart 1871’de,
Paris’te proletarya dünya tarihinde ilk
kez bir devrimle iktidarı ele geçirdi.
İktidara yürüyen komün savaşçılarının en
ön saflarında emekçi kadınlar da yer almış
ve barikatlarda sonuna kadar Komün’ü savunmuşlardı! Paris Komün’ü sadece 72
gün ayakta kalabilmişti! Ama o, “Özgürlük
- Eşitlik - Kardeşlik” şiarıyla yola çıkan burjuvazinin yapmadığını, derhal ve içeriğini
doğru doldurarak uygulamaya koyma kararlılığını gösterebilmişti. “Yeni bir toplumun görkemli habercisi” olan Paris Komünü, kadınların gerçek kurtuluşunun ilk tohumlarını da attı: Kadınlara çalışma hakkı
ve oy kullanma hakkı tanındı. Kız-erkek
ayrımı gözetmeden herkese eğitim hakkı
ilan edildi, kadınlara fabrikalarda iş, kızlara sanayi meslek okullarında öğrenim koşulları yaratıldı. Evlilik dışı ve evlilik içi çocuk ayrımını da bertaraf eden bir boşanma yasası çıkarıldı. Çocuklar ve yetişkinler
için ücretsiz okul, kreş, hastane ve sosyal
mekanlar açıldı. Paris Komünü’nde aktif
rol oynayan bağımsız kadın örgütü “Union des Femmes” I. Enternasyonal’in üyesiydi. Paris Komünü, 1917 Sosyalist Ekim
Devrimi’nin ve proletarya önderliğindeki
devrimlerin ve kadınların gerçek kurtuluşu mücadelesinin yolunu açtı.
Bugün, 150 yıl sonra da, dünya çapında
kadınların kurtuluşu mücadelesi ivedilikle
kendini dayatıyor!
Covid19 salgını bir kez daha emperyalizmin gerçek yüzünü, barbarlığını gözler
önüne seriyor. Emperyalizmin ve dünya
gericiliğinin dikkatinin merkezinde insan
sağlığı değil, kâr ekonomisi durmaktadır.
Korona krizi, dünya çapında varolan kötülükleri, eşitsizlik ve adaletsizlikleri daha da
artırmış durumdadır. Bu, dünya çapında
ezilen kitleler açısından açlığın, işlemeyen
sağlık sistemi nedeniyle ölümlerin, yoksulluğun daha da artması demektir. Bütün
bunlardan en fazla etkilenenler yine işçi ve
emekçi kadınlardır. Bunlara ek olarak toplumsal eşitsizlikten ve cins baskısından
kaynaklı sorunlar da şiddetle artarak kadınların yaşamlarını ağırlaştırmaktadır.

Baskı ve eşitsizliğe karşı
mücadelede kadınlar en önde!

Emperyalizmin ve dünya gericiliğinin
ürünü olan tüm haksızlıklara karşı, ırkçılığa, faşizme, çevre katliamı ve iklim felaketine karşı kitle hareketlerinde, protesto ve

grevlerde kadınlar giderek artan ölçüde
rol oynuyorlar. Kadın hakları, insan hakları, demokrasi ve özgürlük için mücadelelerde en önde emekçi kadınlar var. Hindistan’da grev hareketlerinde, faşist Modi
hükümetine karşı mücadelelerde, Bangladeş’de tekstil işçilerinin aylardır ödenmemiş ücretleri için yürüttükleri mücadelelerde, Güney Afrika’da genel grevde, Peru,
Ekvador, Venezuela, Bolivya’da... Irkçı-faşist-cinsiyetçi saldırılara karşı ABD’de ve
Avrupa’da...Özgürlük ve demokrasinin
ayaklar altına alındığı Beyaz Rusya’da, askeri darbeye karşı direnen Myanmar’da,
kürtaj hakkını tamamen kaldıran Polonya’da, dünya çapında bir kampanyaya dönüşen “Me too” hareketinde, kadın katliamlarına karşı, kadın haklarının ve insan
haklarının ayaklar altına alınmasına karşı
mücadelelerde, Kürt ulusunun ulusal haklarına karşı saldırılara karşı direnişte Kuzey Kürdistan-Türkiye’de ve daha dünyanın birçok yerinde kadınlar kararlılıkla mücadeleyi yükseltiyor!
Bu mücadelelerin daha ileriye taşınabilmesi, kalıcı kazanımların güvence altına
alınabilmesi dünya çapında komünist kadın hareketinin yaratılmasına bağlıdır. Komünist kadın hareketinin öncülüğünde,
devrimci ve demokratik kadın hareketi Paris Komünü’nün başlattığı, Büyük Sosyalist
Ekim Devrimi’nin uygulamada daha da geliştirdiği yolda özgürlük ve eşitlik mücadelesini daha ileri bir seviyeye taşıyabilecektir.
Kadınların gerçek kurtuluşu, tam eşitlik
ve özgürlük için mücadele kapitalist sisteme karşı mücadele olarak yürütülmek zorundadır. Kapitalist sistem erkek egemenliğini ayakta tutuyor! Onun bunda kazancı
büyük! Çünkü bu yolla kadın emeğini azami biçimde sömürebiliyor! Çocuk bakımı
ve eğitimi, yaşlı ve hastaların bakımı ve “ev
işi” adı altında özetlenen işlerin tümü
“özel iş” gibi gösterilerek, ücretsiz olarak
kadınların sırtına yıkılıyor! Komünist kadın
hareketi, devrimci ve demokratik kadın
hareketi her fırsatta kadın emeğinin bu
şekilde azami sömürülüşünü teşhir ediyor!
Bunlar kadınların “özel mesele”si değil,
toplumsal görevlerdir ve buna göre toplumsal olarak çözülmek zorundadır.
Paris Komünü’nün 150. yıldönümünde,
Komün’ün önder kadınlarından Louise
Michel, André Léo ve Elisabeth Dmitrieff’i
saygıyla anıyoruz.
Kadınların özgürlüğü ve tam eşitlik
için Komün kadınlarının izinde; halk demokrasisisi, sosyalizm, komünizm cephesinde mücadeleye!
Yaşasın Komünist Kadın Hareketi!
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