ÖN KAPAK
KADINLARIN 2004 YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ
Yerel yönetimlerde kararları alan her 100 kişiden 99’u erkek. Biz kadınlar, bizim adımıza
erkeklerin karar vermesini istemiyoruz. Siyasal kararlarda söz sahibi olmak istiyoruz. Kendi
önceliklerimiz, kendi sorunlarımıza kendi çözümlerimiz var.
Biz kadınlar, erkekler arasında mevcut siyasal rekabeti vahşi, gayri insani buluyoruz. Erkekler
gibi mücadele etmeyi, siyasetin güce ve şiddete dayanmasını istemiyoruz.
Bize, “Yeterli deneyimin yok” diyenlere, “Kadın olarak bu toplumda yaşamak yeterli bir
deneyimdir” diyoruz. Bize “Siyasete katılmak istiyorsan gelip erkeklerle eşit koşullarda
yarışacaksın” diyenlere, “Hangi eşit koşullar? Mevcut siyasette eşit koşullar mı var?” diye
soruyoruz.
SİYASET RANT PAYLAŞMA, RANT DAĞITMA SAVAŞI DEĞİL, GELİŞME VE
ÖZGÜRLEŞME ARACI OLMALI, İNSANİLEŞMELİ.
BİZ KADINLAR, HERKESİ ÖZGÜRLÜKÇÜ VE EŞİTLİKÇİ YENİ SİYASETİ
OLUŞTURMAYA VE YAPMAYA ÇAĞIRIYORUZ.
İÇ SAYFALAR
SİYASİ PARTİLERİN DEMOKRATİKLEŞMESİni istiyoruz.
Siyasette “liderlerin kuklası”, “erkeklerin maşası”,”vitrin süsü”, “başkanın koltuk değneği”,
“kermes düzenleyicisi” olmak istemiyoruz.
Siyasette;
 Kadınların sesi ve sözü olacak kadınları görmek,
 Kendi seçtiğimiz kadınlar tarafından temsil edilmek,
 Kadınlar tarafından önerilen kadın aday listeleri içinden kadın temsilci seçmek
istiyoruz.
Biz kadınlar, siyasi partilerde kadınların sesini güçlendirmek için GÜÇLÜ KADIN
KOLLARI istiyoruz. Her kesimden kadının siyasette yer alabilmesi için, siyasi partilere
yapılan hazine yardımlarından kadın kollarına ve kadın adayları desteklemeye pay
ayrılmalıdır.
Siyasi partilerde sesimizi ve sözümüzü duyurmak için KOTA istiyoruz.
GÜDÜMLÜ KADIN SİYASETİNE VE GÜDÜMLÜ KADIN SİYASETÇİYE HAYIR!

YASALARIN EŞİTLİKÇİ BİR BİÇİMDE DÜZENLENMESİni istiyoruz:
 Temsil ve katılımda kadın-erkek eşitliği Anayasa’da yer almalı,
 Siyasi Partiler ve Seçim Yasaları her cinsin en az %33 oranında temsilini zorunlu
kılmalı,
 Kamu çalışanlarına siyaset yasağı kalkmalı,
 Belediyeyle ticari ilişkisi olanlarla yakınlarının belediye meclisinde yer almaları
engellenmeli.
Siyasi partiler bugünden;
 Aday listelerinde en az %33’lük temsil oranını sağlamalı,
 Kadınlardan adaylığa başvuru ücreti talep etmemeli ya da saptanan tutarın en çok onda
birini almalı.
BİZ KADINLAR, SİYASİ PARTİLERİN VE ADAYLARIN YEREL SEÇİM
BİLDİRGELERİNDE KADINLARA NE VAAD ETTİKLERİNİ AÇIKÇA GÖRMEK
İSTİYORUZ.
KADINLARIN TEMSİLCİSİ KADINLAR SEÇİLİRSE, SİYASET DEĞİŞECEK.
Siyasetin öncelikleri savaş, para, uluslararası güç politikaları olmaktan çıkacak; eğitim, sağlık,
sosyal güvenlik sorunları hak ettikleri önemi kazanacak.
 KADINLAR SEÇİLİRSE, MÜTEAHHİT YAKINA, RANTÇI EŞE-DOSTA DEĞİL,
İNSANA HİZMET EDİLECEK! Belediyeler, insanlara duyarlı hizmet üretecek. Yerel
yönetimler, ev kadınlarının ve ev eksenli çalışan kadınların ihtiyaçlarını göz önüne
alacak. Çocuk ve yaşlı gündüz bakımevleri, ilk ve orta öğretim okul sonrası etüt
merkezleri, sağlık merkezleri, engelliler için destek merkezleri, şiddete uğrayan
kadınlar için hukuksal ve psikolojik danışma ve destek merkezleri, sığınaklar, ortak
yaşam düzenlemelerine yönelik dayanışma ve yardım örgütleri, özellikle tüketim,
üretim ve pazarlama kooperatifleri kurmaya yönelik danışmanlık hizmetleri yoksul
mahallelerden başlayarak ihtiyaç duyan herkese ulaşacak.
 KADINLAR SEÇİLİRSE, GECENİN KARANLIĞINDA DA ŞEHRİN HER
YERİNE GÜVEN İÇİNDE ULAŞILACAK! Çünkü aydınlatma temel bir güvenlik
sorunu olarak ele alınacak, her saatte her mahalleye düzenli toplu taşım olanağı
sağlanacak. Kadın ve çocuk ticaretini engelleyen önlemler alınacak.
 KADINLAR SEÇİLİRSE, HER KESİME SÖZÜNÜ SÖYLEME İMKANI
SAĞLANACAK! Kent planlaması, toplu- sosyal konut politikaları başta olmak üzere,
yerel politikaların oluşturulmasına bu politikalardan yararlanacak çeşitli kesimlerin
katılımı sağlanacak. Kent konseyleri, meclisleri gibi oluşumlara işlerlik
kazandırılacak.

 KADINLAR SEÇİLİRSE, DEMOKRATİK DENETİME AÇIK, HESAP VEREN
BELEDİYECİLİĞE GEÇİLECEK! Hesap verme ve demokratik denetim belediyelerin
vazgeçilemez nitelikleri haline getirilecek. Belediye gelir ve harcamalarına açıklık
kazandırılacak, toplumsal kesimlere duyarlı bütçe analizleri yapılacak ve vatandaşa
açıklanacak.
KADINLARIN TEMSİLCİSİ KADINLAR SEÇİLİRSE, BELEDİYECİLİK
DEĞİŞECEK.
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