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اس سال مہاجر خواتین قومی ستہ کی کانفرنس "بریکنگ بوردرس " کی ترتیب کرکے
اپنی آواز بلند کر رہیں ہیں  -یہ فیصلہ ٢٠١٦
کے
قومی ستہ کے سمر بس ٹور اوف women in exile and friends
اور مہاجر خواتینو کے نیٹ
ورک اور انسے متعلق انجمنو کے تخشیسی اجلس میں
گیا

لیا

یورپ کے سفر میں
بہت سی خطرناک منزلیں تے کرکے  ،ہم خواتینو کو نسل پرستی سرحدوں
کرنا پڑھا جنہونے ہر قسم کے تعصصب کو بےنقاب کیا  -مہاجر خواتینو کے
ہمیں انگنت اندرونی اور بیرونی سرحدو کا سامنا کرنا پڑھتا ہے  -جب ہم
میں پہچتیں ہیں اور اسائلم کی درخواست کرتے ہیں ،ہم سوچتیں ہیں کی
ہیں ایک نیی زندگی شرو کرنے کے لئے  ،اور تبھی ہمیں
deportation
کی دھمکیاں ملتی ہیں  -اگر ہم
BAMF
کے
""legitimate refugee
کے تصصور کے مناسب نہیں ہیں تو ہماری کوئی امید نہیں  -کلئمیٹ اور اکنامک
کرائسس ،اور زمینی سیاسی جصدوجہد اور وو جنگ جو یورپین پالیسی سازوں نے تسلیم
نہیں کیں ،ان سب کا کیا ؟ اور جنسی حملو ،نظاماتی تشصدد اور جینڈر کے مسلوں
اور سرحدو کا کیا جنہیں ہم روز بروز توڑنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں؟ ہمارے
 تجربے میں ہر عورت جو یورپ میں اسیلم ڈھونڈھ رہی ہے اسکی کوئی جایز وجہ ہےمہاجر عورتوں کی دوھری مشکلت کے مددے نظر ہماری زندگی اور دشوار ہو جاتی ہے
اور جسکی وجہ سے ہم ناامید قدم اٹھا لیتے ہیں جیسے ڈپریشن ،سٹریس  ،اور ٹروما
کے چلتے خودکشی  -اس کانفرنس کے مقاصد ہیں
کا سامنا
تور پر
جرمنی
ہم محفوظ

سرحدوں کے پار نیتوورکس کو مضبوط کرنا
عورتوں کو جنسی اور

نسل پرستی کی سرحدوں کو توڑنے کی طاقت دینا

ہر سرحد کو ختم کرنے کی تدبیریں ڈھونڈنا
مہاجروں کے سیاسی نظریے کو مہاجرت کی وجہ سمجھنا
مہاجر خواتینو کے لئے جگہ مخصوص کرنا تاکی سرحدیں توڑ سکیں اور اپنے استعداد
کا اظہار کرکے قوم کا بڑھاوا کریں
اس کانفرنس میں ہم ملکر راستے ڈھونڈھنا چاہتے ہیں جسسے نسل پرستی کی سرحدیں
توڑ سکیں  -سرحدیں جنکو معاشرہ نظرانداز کر دیتا ہے یا جنسے منہ موڑ لیا جاتا
ہے کیونکی انپر اثر نہیں کرتیں  -سرحدیں جو ثقافتی ہوتی ہیں اور ہمارے دماغوں
میں ہوتی ہیں  *-ہمیں اندرونی اور بیرونی سرحدوں کے توڑنے کے لئے ایک دوسرے کے
 *ساتھ کی ضرورت ہےہم سے جڑے یہ اعلن کرنے کے لئے  ،کی کوئی سرحدیں چھوٹی  ،بڑی  ،چوڑی  ،یا*
*مضبوط نہیں ہوتیں جب ہم خواتین ایک ساتھ ہو جاہیں

* کچھ موضوع جن پر ہماری ورکشاپ اور گفتگو مبنی ہوگی*
*]وو ہمیں کیوں ڈیپورٹ کرنا چاہتے ہیں ؟** [ *- Deportation
فیمنسٹ موومنٹ کی تاریخ -
* کیا ماضی کے تجربوں سے سیکھ لی جا سکتی ہے ؟ ماضی اور حال کے فیمنسٹ حقوق[ *
مہاجروں کے لئے قانون میں سختی کے اثر[ -
* نیے قانون سے ہمارے رہنے پر کیا اثر پڑیگا ؟ [ *
صحت کی خدمتوں میں نہ انصافی اور اچھی صحت کے حقوق -
جوب ڈھونڈھنے کی تدبیریں ]- [Labour Market
ہم اپنے آپ کو جنسی تشصدد سے کیسے بچا سکتیں ہیں ؟ -
مجھے مچھلی مت دو  ،مگر مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھاؤ ]- [critical support
 لگر اککومودشن سسٹم ہمیں باکی معاشرے سے الگ رکھتا ہے ]- [No Lagerہمیں اس معاشرے کی ایک عورت ہونے کے ناتے اپنے حقوقوں کے لئے کھڑا ہونا چاہیے
>

