
   

 کنفرانس زنان پناهنده
19.04. - 21.04.2013 

Hamburg 

 !زنان پناهجو می گويند: ديگر بس است
 از کنفرانس زنان پناهجو به تريبونال در برلين

 

خواهران و دوستان عزيز، 
هر يک از ما درد و گذشته ای را به دوش می کشيم. ماهمه تجربه فقر،فالکت، جنگ، تعقيب سياسی،خشونت جنسی و تحقير را 

 .ما راه دراز و سختی را پشت سرگذاشته و اکنون همگی خود را در مهاجرت و تبعيد می بينيم تجربه کرده ايم.
در سالهای اخير و در مبارزاتی که پناهنجويان خود سازماندهی آن را بعهده داشتند حضور زنان بسيار چشمگير نبود. درست ما 

تحقيرها واستثمار رادر زندگی روزمره مان تجربه کرده ايم، به سختی در راه مبارزه برای رهايی و  زنانی که اکثرا محدوديتها،
  .شرايط بهتر بطور فعال شرکت می کنيم

 برای ما 2012چرايی اين مسئله بعد از شرکت اندک زنان در کمپی به نام "شکستن انزوا" در شهر ارفورت در تابستان گذشته 
پيش آمد. ما زنانی را در کمپ های پناهندگی مالقات کرديم. آنها برای ما از انزوای خود، محدوديتها و ترس شان و همچنين از 

 .عدم وجود يک مبارزه سازماندهی شده برای حقوق پناهجويان صحبت کردند
 .به همين دليل ما اولين کنفرانس زنان پناهجو را با مطرح کردن سوال زير سازماندهی کرديم

 م؟چگونه ما می توانيم سازماندهی قويتری داشته و برای حقوق مان به عنوان يک پناهجو وارد يک مقاومت سياسی شوی
بطور کلی ما می خواهيم در کنفرانس زنان پناهجو با همه زنان درباره  وضعيت مان در کشورهای خود، ويژگيهای داليل فرار 

 .و مهاجرت، زندگی در آلمان باهمه قوانين محدود کننده، راسيستی و جنسيتی اش به بحث بنشينيم
که در " تريبونال بين المللی پناهجويان عليه دولت آلمان ودر يک است زنان ه خودجوش هدف از اين کنفرانس تشکيل يک مبارز

 . در برلين، صورت واقعی به خود بگيرد2013مبارزه متحد عليه بی حقوقی استعماری" در ماه يونی 
جهت بسيح برای اين کنفرانس ما با شما در کمپ های پناهندگی تان ، انجمن های زنانی که آماده کار با کاروان برای حقوق 

پناهجويان و مهاجرين هستند، مالقات خواهيم کرد تا با شما در مورد وضعيت تان و اطالعاتی در مورد اين کنفرانس به گفتگو 
 .بنشينيم

 
 کنفرانس زنان پناهجو

 آپريل در هامبورگ  21از نوزدهم آپريل تا
 Hein-Köllisch-Platz 11, 20359 Hamburgآدرس: 

 .نگهداری و مراقبت کودکان با همبستگی فعالين کاروان انجام خواهد شد  ود.هزينه اسکان و حمل و نقل تامين خواهد ش
 refugeewomanconference@thecaravan.infoتماس: 

  http://thecaravan.infoاينترنت: 
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