
Tüm kadınlara
çağrımız var! 

Deprem bölges�ndek� kız kardeşler�m�z�n yaralarını sarmak, depremde
b�rleşen eller�m�z� hayatı yen�den kurarken de h�ç ayırmamak �ç�n… 

İnsanca yaşanacak koşulların b�r an önce sağlanması, kadınların ve
çocukların barınma, beslenme, sağlık, güvenl�k, eğ�t�m, ş�ddete karşı
korunma g�b� temel �ht�yaçlarının düzenl� ve sürekl� olarak karşılanması �ç�n…

Kadınların ve çocukların yaşadıklarının kaydını tutmak, yaşadıklarımızı asla
unutmamak, unutulmasına �z�n vermemek �ç�n…

Yaşanan ve yaşanacak hak �hlaller�n� görünür kılmak, sorumluların hesap
vermes�n�, devlet�n görevler�n� yer�ne get�rmes�n� sağlamak �ç�n… 

Depremzede kadınların talepler�n� tüm kadınların taleb� olarak
sah�plend�ğ�m�z� göstermek ve ses�m�z� hep b�rl�kte yükseltmek �ç�n…

Ülken�n ve dünyanın dört b�r yanından kadınlar olarak b�r dayanışma ağı kurduk.
İl �l, �lçe �lçe buluşuyor, dayanışmamızı ülken�n her yer�nde güçlend�r�yoruz… 

 
 

Tüm kadınları bu kız kardeşl�k köprüsüne katılmaya,
 hayatı hep b�rl�kte yen�den kurmaya çağırıyoruz…

Deprem bölges�nde halen �ht�yaç duyulan temel malzemeler�n tem�n�ne
destek olab�l�rs�n.
Topladığımız malzemeler�n paketlenmes�ne yardımcı olab�l�rs�n.

Deprem bölges�nde çeş�tl� kentlerde kuracağımız yaşam alanlarında
kadınların ve çocukların �ht�yaç duyduğu ps�kososyal destekler ve sağlık
destekler� konusunda bölgeye düzenl� olarak g�decek uzman ek�pler�m�ze
katılab�l�rs�n. Ps�kolog, sosyolog, çocuk gel�ş�m� uzmanı, rehberl�k uzmanı,
okul önces� eğ�tmen�, drama eğ�tmen�, oyun terap�st�, sağlık çalışanı, avukat
kız kardeşler�m�z, b�ze ulaşab�l�rs�n�z.



Deprem bölges�ndek� kadın ve çocukların temel �ht�yaçlarının karşılanması
�ç�n gereken malzemeler� bölgedek� kadınlarla b�rl�kte tesp�t ed�yor; düzenl�,
sürekl�, planlı b�r b�ç�mde �ht�yaç duyulan yerlere ulaşmasını sağlıyoruz.

Deprem bölges�nden ayrılıp farklı kentlere g�den depremzede kadın ve
çocukların durumunun tak�pç�s� oluyor, temel �ht�yaçlarının karşılanması �ç�n
çalışmalar yapıyoruz.

Depremzede kadın ve çocukların ps�kososyal �ht�yaçları, eğ�t�m ve sağlık
h�zmetler�ne er�ş�mler� �ç�n gönüllü profesyonellerle ek�pler kurarak düzenl�
destek sunma planları oluşturuyoruz.

Uluslararası kadın dayanışmasını sürekl� kılmak ve olanakları seferber etmek
�ç�n farklı ülkelerdek� kadın örgütler�yle ağlar kuruyoruz.

Deprem bölges�nde kadınların ve çocukların yaşadığı hak �hlaller�n�n, ac�l
talep ve �ht�yaçlarının kayıtlarını tutuyor, yayınlıyor, yetk�l� kurumların bu
�hlaller karşısında görev�n� yapması, ac�l talep ve �ht�yaçları g�dermes� �ç�n
ülke çapında ses yükselt�yoruz.
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