فراخوان برای راهپیمایی در پتسدام
مارث روز جهانی

کمپهای پناهندگی زنان!

زن!نه به

همه کمپها باید تعطیل شونداز ۸

سال  ۸ ،۱۹۱۱مارث روز حمایت از زنان نامید شده .حمایت در برابر بی عدالتیها ،خشونت ،جنگ،
خشونتهای جنسی ،حمایت از زنان برای شرایط زندگی بهتر ،حقوق اجتماعی برابر و شرایط بهتر کاری.
حتا تا امروز زنان همجنس خواه درامد کمتری از مردان دارند و اکثر خدمات بدون مزد را انجام میدهند.
میخواهیم بلکه همچنین خواهان پایان شرایط کاری کاپیتلیستی و رفتار سو

ما نه تنها مزد برابر برای آنها
جنسی و نژاد پرستانه که بر پایه استثمار هستند میباشیم.این شرایط برای زمانی طولنی به صورت ناا
میخواهیم به شرایط نامناسب

جامعی آلمان و هم در سراسر دنیا.در این سال ما

مطلوبی بودند ،هم در
میخواهیم یک راهپیمایی در

زندگی زنان مهاجر و پناهجو در برندنبورگ اعتراض کرده و به این خاطر
پتسدام بر گذر کنیم.در خیلی از نقاط آلمان پناهجویان به شرایط نامناسب زندگی اعتراض کردند .با
کمپهای

شعار بهبود شرایط برای مهاجران و پناهجویانپناهجویان در آلمان در شرایط ناا مناسب
پناهندگی به سر برده و اغلب اجازه کار نداشته ،در عوض محتاج به کمک مالی و پول ناا چیز هفتگی
گردیده ،شرایط مطلوب پزشکی نداشته و مجبور به زندگی با پولی هستند کمتر از مبلغ بیکاری مطابق
قانون
در همین حال پناهجویان از حق رفت و آمد آزاد محروم هستند ،چیزی که در آلمان رسیدنزپفلیچت )محل.
زندگی اجباری( نامید میشود.این قانون و سایر قوانین از این قبیل راه را برای فشار بر آنها،ایزوله کردن و
میکنددر برندنبورگ پناهجویان زن و فرزندانشان حتا تا سالها ،مجبور به زندگی در

حذف از جامعه فراهم
کمپهای پناهجویان هستند .اغلب در محیطهای کوچک )حداقل محیط طبق قوانین فدرال  ۶متر مربع

.کمپهای مهاجران

است( ،بدون حقوق شخصی و یا امکان در دست گرفتن زندگی به دست خودشان
اغلب در خارج و یا با فاصله از محیطهای پر تراکم تر شهری ساخته میشوند.این ایزوله شدن اجتمایی و
خشونتهای

زندگی خارج از محیط اجتماع باعث تضعیف زنان و شخصیت آنها شده و آنها را در برابر
میکند.آنها از شرایط بد سلمتی و به خصوص کمبود امکانات مناسب برای

جنسی و حتا تجاوز بی دفاع
فرزندان رنج میبرند

ما خواهان چه هستیم!نه به کمپهای پناهندگی برای زنان !تعطیلی تمام کمپ ها!:
اجارهای برای همه

خانههای خصوصی

سن  ،نژاد
بر علیه تمام اقسام فشار و خشونت ،چه به خاطره جنسیت ،ظاهر ،رنگ،
m
و ملیmت و قومیتشروع راهپیمایی ۱۶.۳۰
Breitscheidt Str./Karl Liebknecht Str., Potsdam, S-Bhf. Babelsberg

یک گروه از زنان پناهجست ،که برای مشکلت زنان کار کرده و از دید زنان به مشکلت) (WIEزنان در تبعید
میکند

.مینگرند و با قوانین ناا برابر بر علیه زنان و کودکان مبارزه

