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Sendikal Haklar Kadın Haklarıdır 

Dayanışmaya devam... – Dünya Kadınlar Günü ,  

8 Mart 2010 

  

Sendikacı Seher Tümer, bu yılki Dünya Kadınlar Gününü Türkiye’de bir cezaevinde geçirecek. 
Ancak uluslararası dayanışma ona özgürlüğün kapılarını açabilir.   

 ‘Dünyanın her yerindeki sendikacı kardeslerimize Seher Tümer’e destek vererek seslerini 
yükseltmeleri için çağrıda bulunuyorum’ diyen Kamu Hizmetleri Enternasyoneli (PSI) Genel 
Başkanı Ylva Thorn ‘Türkiye’deki hükümetten Tümer ile ilgili tüm suçlamalardan vazgeçmesini ve 
onu derhal serbest bırakmasını talep edin. Şimdi hemen mektup yazın ve eğer mümkünse 9 Mart 
tarihinde Türkiye’nin başkenti Ankara’da gerçekleşecek olan Tümer’in duruşmasına katılın’ 
çağrısında bulundu.    

 PSI, Türkiye’deki PSI üyesi Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının (SES) şube sekreteri 
olan Tümer’in geçen seneki Dünya Kadınlar Gününü etkinliklerine katılmakla birlikte Türkiye’de 
emek ve kadın mücadelesi için yürüttüğü faaliyetlerinden dolayı hedef alındığına inanmaktadır.   

 2009 yılının Nisan ayında tutuklanan ve cezaevine gönderilen Tümer, Türkiye’de yaşayan bir 
Kürt’tür. Tümer’in durumu, sendikal mücadele arkadaşı olan ve terör örgütüne üye olmakla 
suçlanan Meryem Özsöğüt’ün durumunun bir benzeridir  (Özsöğüt, PSI öncülüğünde protesto 
amaçlı yürütülen uluslararası bir kampanyanın ardından 8 ay sonra serbest bırakılmıştı).  

‘Bir sendikada örgütlenmek birçok kadın için eşitlik yolunda en önemli ilk adımdır’diyen PSI Dünya 
Kadın Komitesi başkanı Kuini Lutua,‘ Ve çalışanların hakları çiğnendiğinde sendikalar güçlerini 
birleştirerek adalet talep ederler. Seher Tümer’in durumu da böylesi bir eylemi gerektiriyor. Bu 
nedenle sesimizi yükseltelim’ diyerek çağrıda bulunmaktadır. 

Bu hafta Birleşmiş Milletler’in New York’taki merkezinde düzenlenecek olan Kadınların Statüsü 
Komisyonunun 54. Toplantısında otuz PSI üyesi uluslararası sendikal delegasyon ile biraraya 
gelecek. Delegasyon, uluslararası iş yasalarına saygılı olmaları ve kadınların insan haklarını ve 
sendikal haklarını tam olarak garanti altına almaları için tüm ülke hükümetlerine çağrıda bulunacak.  
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