ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ!

Sözün bittiği yerdeyiz. Dün burada, bu Aile Sağlığı Merkezinde bir kadın sağlık çalışanı öldürüldü.
Kadınlar her gün işte, sokakta, evde, tanıdığı/ tanımadığı erkekler tarafından şiddete uğruyor,
öldürülüyor.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en ağır sonuçlarından biri olan kadına yönelik şiddet ülkemizde gün
geçtikçe kadınların yaşamını daha fazla kuşatma altına alıyor. Devlete önleme, koruma ve etkili
soruşturma sorumluluğu yükleyen İstanbul Sözleşmesinin feshiyle erkek egemen zihniyetin hakim
kılınması, sistematik erkek şiddetini daha da tırmandırıyor. Kadın katliamına varan kadın
cinayetlerinin en önemli nedenlerinden biri koruyucu ve önleyici tedbirleri hayata geçirme
yükümlülüğü bulunan iktidarın sorumluluklarını yerine getirmemesidir. Siyasi iktidar kadınların ve
toplumun tüm haklı itiraz ve protestolarına rağmen İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesi başta olmak
üzere kadın erkek eşitsizliğini savunan, erkek şiddetini ve ayrımcılığı derinleştiren politikalarla birbiri
ardına yaşanan kadın cinayetlerine zemin yaratmaktadır. Erkek şiddeti yargılamalarında izlenen
cezasızlık politikası, faillere yönelik iyi hal ve haksız tahrik indirimleri, kadın cinayetlerinin artmasında
önemli bir rol oynamaktadır.
Bizler hem kadın hem sağlık emekçisi olduğumuz için şiddete maruz kalıyor, öldürülüyoruz. Bu ülkede
kadına yönelik şiddet failleri cezalandırılmıyor, her bir cezasızlık haberi bir sonraki potansiyel faili
cesaretlendiriyor.
Bu ülkede sağlık emekçisi korunmuyor. Sağlık sistemi içinden çıkılmaz bir hale getirilip sağlık emekçisi
toplumun önüne aksayan, yürümeyen sağlık sisteminin sorumlusu gibi fırlatılıyor. Sağlık emekçileri
beyaz kod uygulamalarının sonuç getirmediğini gördükçe tükeniyor. Sağlık emekçileri acil serviste
bıçak çeken, mermerle kafa kıran, silah doğrultan kişiler tarafından tehdit ediliyor. Sağlık emekçileri
ASM’ye elinde silahla gelen bir erkeğin kurşunuyla hayatını kaybediyor.
Üzgünüz, öfkeliyiz!
Yaşanan bunca şiddet vakasına rağmen etkili bir sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmamış olması, güvenli
işyeri talebinin karşılanmaması ve bütün bunlara karşın aldığı tek tutum tweet atmak olan bir Sağlık
Bakanı’nın varlığı öfkemizi daha da artırıyor.
Dünden bugüne sağlık çalışanlarını şiddetin hedefi haline getiren, itibarsızlaştıran, sağlık talebini
kışkırtan yöneticilerden bunu hesabını sormak boynumuzun borcudur. Yaşamak ve yaşatmak
istiyoruz. Bir kadını, bir çalışma arkadaşımızı daha kaybetmeye sabrımız yok.
Kadına Yönelik Şiddet Ve Sağlıkta Şiddet Son Bulsun!
İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!
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