
   خود مختارو همراه با همبستگییبرای يک زندگ
  
  

  ٢٠٠۵ نوامبر ٢٧ تا ٢۵اعتراض فمينيستی در هامبورگ از سراسری   آکسيون هایروزهای
  
  

کاريبيک چزاير از سوی زنان فمينيست آمريکای التين و ١٩٨١روز جهاني عليه خشونت بر زنان اولين بار در سال 
  .اعالم شد

، )پاتريا، مينروا و ماريا (، خواهران ميرابال  دومينيکید خاطره سه خواهر اهل جمهور نوامبر به يادبو٢٥تاريخ 
توسط  )١٩٦١ تا ١٩٣٠( رافائل تروئيلو ی حکومت ديکتاتورمبارزه عليه در ١٩٦٠اين سه زن در سال . انتخاب شد

  . فته و به قتل رسيدندر گرار، مورد تجاوز قربوده شدهآنها 
  

ين آکسيون ها  برنامه ها يی تدارک ديده ايم تا ابعاد و جنبه های مختلف خشونت بر زنان و ما برای دو روز اول ا
  .اشکال مقابله با آن را به بحث بگذاريم

  
 زنان مهاجر در محيط کارشان و ستم نهان و خانمان برانداز بر زنان کارگر در دهای ما بر عليه استثمار شديبرنامه 

 همچنين بر عليه نابودی و تخريب نهادهای فمينيستي و امکانات حمايتي برای زنان و و" نيروی کار ارزان"کشورهای 
  ) برای مثال تعطيلی خانه های امن زنان.( ميباشدکودکاني که مورد خشونت مردان قرار گرفته اند

و ضد زن  سياست ضد انسانی  اخراج پناهندگان به عنوان عملي جنايت آميزو همچنين بر عليهبرنامه های ما بر عليه
 تبعيض نژادی در عرصه سياست  برعليهودر عرصه قانون خارجي ها و برعليه تبعيض جنسي ، پورنوگرافی 

  .بهداشت همگاني است

 

. تدارک ديده شده اند دقيقه بعد از ظهردر سطح شهر٣٠و٣برنامه ها ی متنوعی از روزجمعه ساعت   

 Ida-Ehre-Platz (Nähe U-Bahnhaltestelle Mönckebergstraße) 
 

جنبش زنان فعال تبعيدی  شادی امين برنامه سخنرانی خواهد بود که در اين بخش از  بهد از ظهر٧ در ساعت سپس
  . دعوت شده استايرانی برای ارائه سخنرانی

In der „Tochtergesellschaft“, Stresemannstraße 60  
   

 ادامه خواهد داشت و همراه هم به In der B 5, Brigittenstrasse 5  در صبح١٠برنامه ها در روز شنبه از ساعت 
 ,“Tochtergesellschaft„ شب در محل ١٠در ساعت . برگزاری آکسيون هايی در شهر خواهيم پرداخت

Stresemannstraße 60   ديسکوداير خواهد بود.  
  

ش بر د به بندر هامبورگ و گريستي فمين  صرف صبحانه و سپس گردش دسته جمعی صبح١٠در روز يک شنبه ساعت
  ."زنان و بندر" با موضوع )Elbe" (الب "رود

  
  
  .اين برنامه با پشتيبانی بنياد رزا لوکزامبورگ در برلين برگزار ميگردد

 


