
! عدالتی         بی و تبعیض علیه بر باهم همه زنان

 ( پلتز  (    دوکلوت یکوی سندو  /Cottbus Sandow (Muskauer platz )کاتبوس

 : تاریخ  ظهر    11:30ساعت  10.03.2018در از قبل

داشت     نظر در در                8با را تظاهراتی مان دیگر دوستان و زنان گسترده همکاری با ما زن جهانی روز مارچ

            . منشع      که پناهندگان ضد بر نفرت علیه که است این مان هدف میکنیم برگزار کاتبوس شهر برندنبورگ جنوب

 . کنیم        مقابله میباشد گراه راست پاپیولیست حزب آن

جامعه                   از بخشی یک جدایی سبب و بوده زنان علیه بر سیستماتیک و کارانه محافظه صورت به تبعیض این

. میگردد     کاتبوس شهر در مان

کاتبوس                 از میتوان خاص صورت به و برندنبورگ جنوبی های قسمت عمومی صورت به کاتبوس؟؟؟ چرا ولی

        . بر           اندازی چشم نام تحت سازمانی که سالهاست میشوند یاد پرستی نژاد بزرگ مراکز انوان به که برد نام

        . گان         آینده سرزمین نام تحت جدید حقوقی سازمان است کرده ثبت را نژادپرستانه زیاد بسیار موارد قربانیان

 . اندازد             می راه به را هایی راهپیمایی سو این به سال یک از

است                  گرفته برآن تصمیم شتات هوتن آیزن همان یا مهاجرین اولیه نام ثبت اداره اتفاقات و حوادث بنابراین

 . میباشد                   بدی بسیار نشانه و خطر زنگ یک خود این و ندهد مسکن کاتبوس در را مهاجری دیگر که

 ! است   بس دیگر

     ! نبوده               مهاجرین مشکل تنها این رفت کاتبوس های جاده به هم با باید همه و است مهمی بسیار موضوع این

           . اطفال            و زنان میبرد، سر به ترس و بیم در شهر میباشد بشریت ضد بر ها خشونت و ها پرستی نژاد این بلکه

 . نمیتوانند             رفته بیرون شان های ساختمان و ها خانه از ترس از پناهندگان

شان                  دروازهای کارتهای پلک روی از مهاجرین نام شدن برداشته از میتوان که بودیم زیادی مشکلت شاهد ما

دست                      به را میشوند ارسال آنان آدرس به که هایی پست و ها نامه نمیتوانند مهاجرین دلیل این به که برد نام

فرستاده                 مهاجرین برای خاصی کلس در و میگیرند قرار تبعیض مورد میروند مکتب به که اطفالی بیاورند،

 . نژادپرستی                 میکند جلوگیری جامعه شدن یکپارچه از و میبرد سوال زیر را ادغام کلمه معنی خود که میشوند

سر                     به بیم و ترس در شهر این شهروندان و است نشده گزاری نام جامعه این اصلی مشکل انوان به هنوز

  . میباشد              پناهنده کودکان و زنان بالی بخصوص و پناهندگان بالی زیادی فشار و میبرند

       ! تاریخ           یعنی روز همان در ندراند فیمینیسم ایدیولوجی در جایی هیچ پرستان نژاد و پرستی ما  10.03نژاد که

نیاز                   زنان حقوق که این نام تحت را تظاهراتی نیز گرا تبعیض و نژادپرست گروه میکنیم اندازی راه تظاهرات

تا                      میباشند زنان علیه خشونت و پرستی نژاد علیه نیز آنها که کنند وانمود تا اندازند می راه به ندارد مزاکره به

           . اقشار        تمام برای برابری و آزادی خواستار زنان از حمایت گروه بیندازند پرده شان بشری ضد های فعالیت بر

 . میباشد        آنها نژاد داشت نظر در بدون جامعه

تاریخ         در تا بپیوندید ما با و نژاد             10.03بیایید اعمال گونه هر ضد بر فیمینیسم که بزنیم فریاد را موضوع این

                 . نژاد    اعمال این علیه بر تا کنیم وارد فشار شهر این رتبه بلند مقامات بر تا بیایید میباشد خشونت و پرستانه

     ( صمیمانه          (    ما شویم، صدا هم زنان از حمایت گروه فیمینیسم برای هم با همه بیایید شوند، عمل وارد پرستانه

نژاد                     به هم با تا میکنیم دعوت کاتبوس شهر در را میباشند پرستی نژاد ضد بر که را اشخاصی و گروهها

که            دهیم سر را شعار این هم با بیایید بگوییم، نه پرستی

ماست          حق زیستن آزاد و رفتن، آزاد آمدن، آزاد



) ) Right to come, right to go, right to stay

Für das Recht, zu Kommen!

Für das Recht, zu Gehen    !

Für das Recht, zu Bleiben   


