
Bütün kadınlar, kızlar, lezbiyenler ve transgenderler! Sizleri aramızda görmekten sevinç duyacağız!
Engelliler için gerekli bilgilerle, başka bildiri ve eylemlere ilişkin daha etraflı bilgi için: www.feministischewiderstandstage.de

Mücadele hepimizin!
Dayanışma temelinde bir yaşam için!
Kadınlara Uygulanan Şiddete Karşı Enternasyonel Direniş Günü ilk
defa 1981 yılında Latin Amerikalı ve Karibikli feministlerce gündeme
getirildi. Bu direniş günü, Dominik Cumhuriyeti’nde diktatörlüğe
karşı yürüttükleri mücadele sırasında 1960 yılında kaçırılıp tecavüze
uğrayan, daha sonra da öldürülen Patria Mercedes, Minerva ve
María Teresa Mirabal’in anılarına hayata geçirildi.

Hamburg’da Feminist Eylem
Günleri

25.–27.11.2005

Kadınlara karşı uygulanan şiddetin sayısız katmanlarını ortaya serecek, kadınların kendilerine yöneltilen bu şiddete karşı gösterdikleri direniş
biçimlerini dile getirecek birçok eylem planlandı her iki gün için de.
Göçmen kadınların içinde bulundukları güvensiz ve varolma koşullarını zorlayan çalışma şartlarını, “ucuz işçi ülkeleri” diye adlandırılan ülkelerdeki
kadınların sömürü koşullarındaki yaşamlarını, erkek şiddetine maruz kalan kadınlara/çocuklara dayanışma temelinde yardım sunan feminist
yapıların (örneğin, kadın evlerini kapatarak) teker teker ortadan kaldırılmasını, mültecilere karşı hunharca yerine getirilen sınırdışı etme
uygulamalarını, kadınları küçülten, insan onurunu hiçe sayan yabancılar yasasını, cinsiyetçiliği, pornografiyi, sağlık sistemindeki ırkçı uygulamaları
söz konusu eden, bu uygulamalara karşı çıkan eylemlere siz de katılın. (Bu eylemlerin yer ve saatleri için lütfen arka sayfaya bakınız.)
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Cuma Şehir merkezinde çeşitli eylemler
Başlama saati ve yeri: 15:30, Ida-Ehre-Platz (Mönckebergstraße metro istasyonu yakınında)
Saat 18’den itibaren kalacak yer organizasyonu ve info point: “Tochtergesellschaft”,
Stresemannstraße 60 (Dikkat: Buraya tekerlekli sandalye ile giriş maalesef mümkün değil.)
Saat 19’da toplantı ve konuşma: “Tochtergesellschaft”, Stresemannstraße 60
Konuşmacı: sürgünde yaşayan İranlı film yönetmeni Shadi Amin

Cumartesi: Saat 10’da buluşma: B5, Brigittenstraße 5’te (tekerlekli sandalye girebilir) buluştuktan sonra buradan hep 
birlikte saat 11’de feminist eylemlerimizi gerçekleştirmek üzere şehir merkezine doğru yola çıkacağız.
Saat 22’den itibaren disco: “Tochtergesellschaft” (Stresemannstraße 60) Berlin’den DJane Sophie’nin 
müziği ile

Pazar: Saat 10’da hep birlikte kahvaltı
Saat 14’de feminist liman turu: Elbe nehrinde “Kadın ve Liman” konulu bir gezinti
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