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سوف تعلي النساء المهاجرات اصواتها هذه السنة من خلل تنظيم مؤتمر على الصعيد الوطني عن "كسر الحدود" .تقرر هذا المؤتمر
سنة  2016خلل اجتماع تقييمي لجولة الباص الصيفية التي قامت بها "نساء في المنفى والصدقاء" مع شبكة من النساء المهاجرات و
.مجموعات تعملن معهن على الصعيد الوطني
بعد مواجهت مخاطر الطريق للوصول الى اوروبا ،نحن نواجه كنساء التمييز على اساس الجنس و الحواجز العنصرية  ،مما يعرضنا
الى كل انواع التعصب .اما كلجئات فنحن نواجه حواجز داخلية وخارجية متعددة أثناء الرحلة وبعدها .عندما نصل إلى ألمانيا ونطلب
اللجوء ونعتقد أننا آمنون لبناء حياة جديدة ،نواجه خطر مباشر بالترحيل .ليس لدينا أي فرصة إذا لم نطابق مفهوم المكتب التحادي
للهجرة واللجئين ل"اللجئ الشرعي" .ماذا عن الزمات المناخية و القتصادية ،والنشاط السياسي الشعبي والحروب التي ل يعترف بها
صانعو السياسة الوروبية؟ وماذا عن العتداءات الجنسية والعنف المنهجي والقضايا الخاصة بنوع الجنس والحدود التي نحاول كسرها
في حياتنا اليومية؟ من خلل تجربتنا ،نقر بان كل امرأة تبحث عن اللجوء في أوروبا لديها "سبب شرعي" .إن التمييز المزدوج للجئات
يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لنا ،ويؤدي إلى جميع نتائج يائسة بما فيها النتحار من الكتئاب والضغط النفسي والصدمات النفسية.
:أهداف هذا المؤتمر هي
تعزيز شبكات التواصل ما وراء الحدود
تمكين المرأة من كسر حدود التمييز على أساس الجنس والعنصرية
إيجاد استراتيجيات جماعيا حول كيفية تفكيك كل الحدود
جلب اراء اللجئين السياسية حول قضية الهجرة
خلق مساحة للجئات لكسر الحدود وبناء المجتمع من خلل التعبير عن مواهبهم
في هذا المؤتمر ،سوف نجد معا الطرق لكسر العنصرية والتمييز على أساس الجنس .الحدود المرئية أو غير المرئية ،والحدود التي
يتجاهلها المجتمع أو يشيح بنظره عنها لنها ل تؤثر عليه بصورة مباشرة .الحدود التي سميت ب "الثقافية" أو تلك الموجودة في أذهاننا.
.نحتاج بعضنا البعض لكسر الحواجز الداخلية والخارجية
.انضموا إلينا لعلن بانه ليس بامكان اي حواجز مهما كان شكلها او درجة صعوبتها باعاقة النساء عندما يتحدن

:سوف نقوم بورش عمل و نقاشات حول المواضيع التية
الترحيل ) "لماذا يريدون ترحيلنا؟!"( •
تاريخ الحركات النسوية ) "هل من الممكن التعلم من التجارب السابقة؟ معارك النسوية السابقة والحالية"( •
آثار التشديد بقوانين اللجئين )كيف تؤثر القوانين الجديدة على إقامتنا؟( •
التمييز في الخدمات الصحية والحق في الرعاية الصحية الجيدة •
استراتيجيات العثور على وظيفة )سوق العمل( •
كيف يمكن أن ندافع عن أنفسنا من العنف الجنسي؟ •
ل تعطيني سمكة بل علمني كيف اصطادها" )الدعم الفعال(" •
نظام القامة في المخيمات تؤدي الى احباطنا وعزلنا عن باقي المجتمع .نحن بحاجة للدفاع عن حقوقنا كنساء يعشن في هذا المجتمع •
).ل للمخيمات(

