مهرجان بناء الجسور 2019 .29.07-.26
تخطط نساء في المنفى واألصدقاء إلقامة معسكر صيفي لمدة ثالثة أيام في برلين .المخيم مخصص للنساء الالجئات * (األفراد
والمجموعات الالجئات) والنساء * العامالت مع ومن اجل قضايا الالجئات * .سيم ّكننا هذا المخيم من تبادل تجاربنا كالجئات * من عيش
في عزلة ،ومواجهة العنصرية والتمييز الجنسي .كما أنه سيتيح لنا الفرصة الكشاف العوائق التي تمنعنا من المشاركة وسيمنح النساء
المتضامنات الفرصة للتفكير في ادوارهن.
هدفنا هو جمع الالجئات * التي شاركن في أعمال واسعة نقوم بتنظيمها على مستوى البالد منذ عام  .2014الالجئات * من:
برلين /براندربورغ
ماغدبورغ Stimme der Frauen-
ميونخ FLIT Solidarity Africa-
جوتنجن Flüchtlingsfrauengruppe-
هامبورغ NINA-
و ناشطات من نورنبرج ،كيل ،مكلنبورغ-فوربومرن وربما جميع الالجئات * الذين تواصلن معهن على مر السنين.
من خالل ورش العمل والمناقشات ،سنقوم بالتعمق في بعض المواضيع التي تناولناها في مؤتمر "كسر الحدود" عام  ،2017مثل:
قوانين اللجوء الجديدة ،التضامن النسوي ،التنظيم الذاتي ،والصحة؟

التضامن النسائي :ما مدى انفتاح هياكل السياسية مع الالجئات *؟
"هل من الممكن أن نتعلم من التجربة السابقة الجل المعارك النسوية الحالية؟" .يستمر هذا التساؤل في المناقشات النسوية التضامنية.
لقرون وعقود من الزمان ،تنظم النساء * أنفسهن لمحاربة العنصرية والتمييز الجنسي .اليوم نقوم بتنظيم أنفسنا لنفس األسباب .تأتي هذه
المعارك من مجموعات مختلفة يتم تمييزها وتهميشها في المجتمع ،كل مجموعة تقاتل من أجل القضايا التي تؤثر عليها .لذلك هناك حاجة
للتواصل وجعل" :معركتك ،معركتي".

قوانين الالجئين
تتغير قوانين الالجئين يوميًا من سيء إلى أسوأ – من الحركة االرتجاعية من رزيدنزبفلشت ،والتنميط العنصري الى القسائم ....إلى
أماكن اإلقامة الجماعية الجديدة في مراكز انكر ،ومقترحات قوانين الشرطة الجديدة و مسودة سينهوفر المسماة ب
"Geordnete-Rückkehr-Gesetz
بشأن عمليات الترحيل السريعة وتجريم المؤيدين والمجتمع المدني الناقد .ما هي أدوارنا في تغيير هذه اللعبة؟

الصحة والمحكمة الصحية في عام 2020
معظمنا من النساء الالجئات وغيرهن ممن نعرفهن يعانين من الصدمات واالكتئاب واألمراض غير المبررة المرتبطة بقضايا طلب
اللجوء .يمكننا فقط الحصول على التأمين الصحي من "الدرجة الثالثة" و
""Asylbewerberleistungsgesetz
الذي صدر في عام  1993لثني طالبي اللجوء عن القدوم إلى ألمانيا أو البقاء فيها ،وهذا فيه عنصرية وتمييز!! كيف يمكننا كنساء
الجئات* أن نكون جز ًءا من المحكمة الصحية التي ستجري في بداية عام  2020إلدانة هذا الوضع الراهن.

سيتم تنظيم المحكمة وفقًا لتقليد :PPT
منبرا الدراك األشخاص الذين يعانون من انتهاكات لحقوقهم األساسية وإبرازصوتهم ،في هذه الحالة
(المحكمة الشعبية الدائمة) التي تمثل ً
نتكلم عن الصحة.

النشاط اإلبداعي واإلجراءات التلقائية:
ستتاح لألطفال الذين يشكلون جز ًءا من حراكنا وبصفتهم الجيل التالي من المقاتلين المستقبليين ،فرصة لالستمتاع بعطلتهم من خالل
الخروج من المساحات المعزولة ،الجري واللعب سويًا في الهواء الطلق ،والرسم .سيكون لهم الرعاية الكاملة والمحبة ،وهذا سيكون
بمثابة أساس لبناء مجتمع مستقبلي حر من العنصرية و التمييز الجنسي.
سيكون هناك مساحة لألعمال اإلبداعية والعفوية مثل مظاهرة

Floßاو مظاهرات في الشارع ، ،والحفالت الموسيقية الحية ،واألفالم ،والعروض او اي اعمال اخرى .سنوفر مساحة مفتوحة للحديث ضد
التمييز والعنف ،باستخدام تعبيراتنا المختلفة (الفنية  /الثقافية  /اإلبداعية) ،وسنعمل على تجسير أفكارنا السياسية.
نرى كل أشكال التعبير كأداة للشفاء الذاتي والجماعي والبرازنا في األماكن العامة.

رؤيتنا؟
لقد حان الوقت لبناء حركة نسائية شاملة ومتعددة األطراف ،حركة نسائية تستمع لجميع النساء * ،تضع حدا ً للهياكل العنصرية والجنسية
والتمييزية .من خالل تجربتنا ،نحن ندرك أن خوض المعارك مع النساء أمر صعب ألن المجتمع والنساء * أنفسهن يعتقدن أن على
النساء* ان يكن سعيدات بالقليل الذي لديهن .لهذا السبب ،نتوقع من النساء غير الالجئات * المشاركة والتضامن بشكل منفتح في إدانة
التمييز والعنصرية والتمييز الجنسي والعنف .لقد حان الوقت للنظر الى معاركنا بشكل متوحد على الرغم من اختالفها .نحن الالجئات *،
على استعداد لالنضمام إلى المجتمع المدني وأن نكون جز ًءا من الكفاح من أجل تغيير مجرى التاريخ.
نطلب من النساء غير الالجئات* التفكير في "كيف تكون هياكلكن السياسية مفتوحة أمام الالجئات *" وكيف يمكن أن تدعمن أو تنضممن
إلى مهرجان بناء الجسور .على حد تعبير أحد الناشطين" :إن قصة نضال المرأة من أجل المساواة ال تخص نسوية واحدة أو منظمة
واحدة ،ولكن الجهود الجماعية لجميع من يهتمون بحقوق اإلنسان".

نحن نساء * نعيش في هذا المجتمع وجزء من الكفاح من أجل مجتمع عادل وشامل.
ال يمكننا أن ننجح إذا تم كبح جماحنا كالجئات * .سوف نستمر في إدانة قوانين العنصرية ووجود المخيمات وسياسات الترحيل.
سنواصل كسر الحدود من خالل نشر الوعي حول االستعمار والرأسمالية وغيرها من أسباب الهروب والمغادرة .ال يمكن تجاهل هذه
المشكالت .لدينا الحق في السالم واالندماج االجتماعي واالزدهار المشترك.

بعد المخيم ،سنتواصل مع مجموعات اخرى في اجتماع يتالف من  5ايام بعنوان :التواصل النسوي الصيفي .سيكون من 03.8-.30.7
في

Meuchefitz (Wendland),
و هو من تنظيم:
NINA Hamburg/ FLIT Solidarity Africa /Women in Exile & Friends

إذا كنت مهتمة بالحصول على مزيد من المعلومات وباالنضمام ،فأخبرينا بذلك أو أرسلي بريدًا إلكترونيًا إلى:
feminist_connect[at]riseup.net

