گزارش گردهم آیی به مناسبت  25نوامبر ،روزمبارزه با خشونت
علیه زنان درشهر برمن
همان طور که دوستان می دانند در این روز در همه کشورها ،گروه های مختلف زنان برنامه هایی بر اساس این
موضوع بر گزار می کنند .ما هم زنان  8مارس واحد برمن ،اکسیونی با دیگر گروه های زنان رادیکال شهر تدارک
دیده و فراخوانی به همین منظور از طرف زنان  8مارس پخش کرده بودیم.
فراخوان دیگری که از طرف ما و سایر زنان شهرمشترکا آماده ومنتشر شده بود ،با پی گیری دوستان ما در روزنامه
شهر ،در همین روز چاپ شد و این عاملی بود که بسیاری از عالقه مندان را به محل گردهم آیی جلب کرد که بعضا تا
به آخر برنامه ما را همراهی کردند.

برخالف اینکه هوا شناسی اعالم کرده بود که روز بسیار سرد و بارانی در پیش داریم ولی هوا با ما یاری کرد و خیلی
مزاحم کار ما نشد .خوب ما طبق معمول اعالمیه 8مارس را که به این مناسبت نوشته شده بود ،به آلمانی و فارسی بین
کسانی که عالقه مندی نشان می دادند پخش می کردیم وبا صحبت در رابطه با محتوای اعالمیه سعی می کردیم توجه
آنان را به مواضع خود جلب کنیم .عکس هایی در رابطه با اشکال مختلف خشونت برزنان در نقاط مختلف جهان را به
نمایش گذاشته بودیم که خیلی مورد توجه قرار گرفته بود .از آنجا که گرد هم آیی ما در ساعت  5بعد از ظهرو همراه با
تاریک شدن هوا آغاز شد ،استفاده از شمع های روشن و گل ،فضای زیبایی را ایجاد کرده بود که توجه حاضرین را
جلب می کرد.

ما هرکدام شعار هایی بر علیه خشونت بر زنان ،با محتوای ضد امپرالیسم و فندامنتالیسم را با خود حمل می کردیم و
رهگذران به آنها توجه زیادی نشان می دادند؛ برای مثال تعداد زیادی از جوانان افغانی که اخیرا به عنوان پناهنده وارد
آلمان شده بودند ،با دیدن شعارهای ما ،خیلی کنجکاو شده و از ما اعالمیه می خواستند .برای آنها جالب بود که روی بنر
ما زنان افغانی و ایرانی نوشته شده بود .ما هم با توضیح این که به چه منظور در این مکان جمع شده ایم ،برای ادامه
ارتباط با آنها شماره تلفن هایمان را مبادله کردیم.

یکی از امکانات اکسیون ما استفاده از میکروفون آزاد برای همه شرکت کنندگان در چند دقیقه بود .افراد مختلف از
گروه های شرکت کننده ،با استفاده از این امکان مهمترین نکات مورد نظر خود را به گوش حاضرین می رساندند .ما هم
ضمن خوش آمد گویی به حاضرین ،در دو نوبت مهمترین نکات اعالمیه مان را در فاصله های مناسب ،برای حاضرین
خواندیم.

در کل امسال جو خیلی بهتری از سال پیش بود و مردم استقبال بیشتری از اکسیون ،اعالمیه ها ومطالب ارائه شده از
طریق میکروفن آزاد ،نشان دادند.
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