
 مرکز اکسيون های آخر هفته 
 
 

ماينز/  در شهر فرانکفورت 2009 نوامبر 29 نوامبر تا 27از تاريخ   
  نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان 25به مناسبت 

 
 

  از طرف زنان فمينيست آمريکای التين و کارايئب فراخوانی بعنوان 1981برای اولين بار در سال 
اين فراخوان به مناسبت ياد بود خواهران .مقابل خشونت عليه زنان داده شد روز جهانی مبارزه در  

  در جمهوری دومنيک بدليل مبارزاتشان 1960پاتريا مرسدس ، مينروا و ماريا تِرزا ميرابل که در سال 
بل های در مقابل ديکتاتور، ربوده و بعد از تجاوز به قتل رسيده اند ، داده شد که در آن از آنها بعنوان سم  

چهارمين خواهر که توانسته بود از اين خشونت جان سالم بدر ببرد ، تالش کرد داستان. مقاومت ياد شده بود   
.                                                                            و مبارزات آنها را در اختيار عام قرار دهد   

 
اين کانون در برگيرنده . از طرف کانون سراسری ُاری بر گزار می شود اکسيون اخر هفته در فرانکفورت   

  جلسات آنها بطور دائم و مرتب 2003ترانس می شود و از سال / و زنان لزب / لزبهای مستقل/ زنان فمينيست 
2005گروه های فمينيستی در هامبورگ را برای اکسيون آخر هفته سال کانون ُاری هماهنگی . برگزار می شود   

بعنوان (راسيست ، نابرابری جنسی و سوء استفاده از نيروی کار زنان در کارخانه ها و شرکتها . بعهده داشت   
شتی و هم چنين کمبود و نابرابری در امکانات پزشکی و بهدا) مثال شرکتهای حمل و نقل برای چيبو و ها وام   

نکته مورد تاکيد کانون ُاری در تمام اکسيون ها . برای زنان پناهجو از مسائل مطرح شده در اين اکسيون بوده است   
در جلسات و .   برخوردهای تئوری و عملی با پدر ساالری و تاثير گذاری روی آن در مقاطع مختلف است   

رگزار خواهد شد روی مقوله هائی نظير متعدد بودن در فرانکفورت ب2009 نوامبر 29 تا 27اکسيونهائی که در   
خشونت و تجاوز عليه ما بعنوان زنان و همچنين مبارزات و اعتراضات ما در مقابل آن مورد بحث و گفتگو فرمهای   

                                                                                          .                                  قرار خواهد گرفت 
                                                                    

 
 


