گزارشی از گردهم آیی در حمایت از زنان مهاجر و پناهنده در شهر برمن
در روز  9آگوست  2016گردهم آیی به ابتکار گروه "زنان در تبعید و دوستان" در شهر برمن برگزار شد که فعالین
واحد برمن سازمان زنان  8مارس هم در آن شرکت کردند .قبل از اینکه به گزارش این گردهم آیی پرداخته شود ،برای
آشنایی خوانندگان این گزارش ،به توضیح کوتاهی در باره گروه "زنان در تبعید و دوستان" و برنامه های آنان
می پردازیم.

گروه "زنان در تبعید" ( ،)Women in Exileگروهی است که توسط زنان پناهنده در سال  2002در شهر
براند نبورگ آلمان کار خود را آغاز کرد .هدف این گروه آگاه سازی و حمایت از زنان پناهنده بود که عالوه بر کلیه
محدودیت های قانونی و ستم های نژاد پرستانه که همه پناهندگان متحمل می شوند ،از ستم های ویژه جنسیتی نیز در
رنجند.
در سال  2011این گروه در تکامل خود گروه " زنان در تبعید و دوستان" (‘)‚Women in Exile & Friends
را بنا نهاد .که اینبار نه فقط زنان پناهنده را در بر می گرفت ،بلکه سایر فعالین در حوزه زنان که به مسئله ستم بر زنان
پناهنده و مهاجر ،توجه نشان می دهند را نیز با خود همراه کرده بود .این گروه خود را یک سازمان فمینیستی رابط بین
جنبش زنان و جنبش پناهندگی معرفی می کند؛ سازمانی که برای تغییرات سیاسی در کشورهای غربی میزبان پناهندگان
و مهاجرین ،در جهت رفع نابرابری های نژادی ،مذهبی و جنسی مبارزه می کند.
برای کسب اطالعات بیشتر نسبت به این گروه (به زبان انگلیسی و آلمانی) ،می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:.
https://www.women-in-exile.net/?page_id=2881
یکی از مجموعه فعالیتهای این گروه زنان در سال جاری ،راه اندازی یک تور سه هفته ای با اتوبوس در شهر های
مختلف آلمان است .این تور از تاریخ  25.07.2016از شهری به نام "ماگدبورگ" ،در نزدیکی برلین ،آغاز شده و تا
 14.08.2016که به برلین باز می گردند ،ادامه خواهد یافت .آنان طی هماهنگی با فعالین زن در هر شهر و تبلیغ در
سطح هایم های پناهندگی ،از زنان پناهنده و فعالین زن در شهرهای مسیر دعوت به شرکت در اکسیون های خود و در
صورت تمایل همسفر شدن در ادامه مسیر می نمایند .شهر برمن در روزهای  8و  9آگوست ،میزبان مسافرین این تور
بود.
در شب اول یعنی  8آگوست ،در کتابخانه مرکزی شهر ،فیلمی در رابطه با مشکالت زنان تبعیدی و پناهنده در هایم
های مختلف ،که دو سال پیش در تابستان  ،2014و در جریان تور مسافرتی مشابهی ،تهیه شده بود ،پخش شد و شرکت
کنندگان حول آن به گفتگو پرداختند.

روز  9آگوست ،پیش از ظهر در یک "وورک شاپ" شرایط زندگی زنان پناهنده مورد بررسی قرار گرفته و خواسته
های صنفی وسیاسی در این رابطه به بحث گذاشته شد.

بعد از ظهر روز  9آگوست ،گرد هم آیی در یکی از مراکز پر تردد شهر برنامه ریزی شده بود که عالوه بر زنان
همسفر ،تعداد زیادی از زنان و مردان رادیکال شهر نیز در آن شرکت کرده بودند .برنامه با پخش موزیک آغاز شد.

در بخش بعدی ،با استفاده از میکروفون آزاد ،زنان به صورت فردی و یا از تشکالت مختلف ،اجازه داشتند نظر گاه
های خود را در رابطه با موضوع گرد هم آیی مطرح کنند و یا شعارها و نظرات خود را به هر زبانی که مایل بودند
روی مقوا نوشته و به بند هایی که آماده شده بود بیا ویزند .در بخش دیگری از برنامه هم چند تن از زنان شرکت کننده
ترانه زیبایی در رابطه با معضالت زنان را دست جمعی خواندند.
ما هم که به دلیل ضیق وقت موفق نشده بودیم در اکسیون روز قبل و صبح همین روز شرکت فعالی داشته باشیم ،به
عنوان واحد برمن از سازمان زنان هشت مارس (ایران -افغانستان) ،بدنبال هماهنگی های قبلی با برگزارکنندگان،
توانستیم در این گرد هم آیی سهم بگیریم  .در بخش ارائه سخنرانی ،یکی از فعالین ما پیام خود را به زبان فارسی و

دوست دیگری به آلمانی برای جمع خواند .هم زمان در گوشه ای ،این پیام به زبان انگلیسی ،برای کسانی که نیاز داشتند
ترجمه می شد .پیام ما که بر اساس متن خالصه شدۀ اعالمیه سازمان  8مارس تحت عنوان " نه مرز ،نه ملیت ،نه
جنسیت" آماده شده بود ،به عنوان یکی از سیاسی ترین مطالبی که خوانده شد مورد استقبال جمع قرار گرفت .نکته منفی
در متنی که خوانده شد این بود که کمتر به مسئله زنان پناهنده ایرانی و افغانی و معضالت مشخص آنان پرداخته شده
بود که با توجه به محدودیت زمانی که برای هر سخنران قائل شده بودند ،اجتناب ناپذیر بود.

در عین حال ما توانستیم متن کامل اعالمیه "نه مرز ،نه ملیت ،نه جنسیت!" به زبان فارسی ،آلمانی و انگلیسی را در
سطح قابل توجهی پخش کنیم و با بسیاری از شرکت کنندگان در رابطه با محتوای اعالمیه و راه حلی که ارائه داده
صحبت کنیم.

شرکت در این گردهم آیی همچنین به ما این فرصت را داد که با چند زن پناهندۀ ایرانی و افغانی ،ساکن در برمن و سایر
شهر ها آشنا شویم و امکانات ارتباطی را با آنان ردو بدل کنیم .از دو نفر از زنان ایرانی که به نظرات ما عالقه نشان
می دادند دعوت کردیم که به سایت  8مارس مراجعه کرده ،نظرات و انتقادات و سئواالت خود را با ما در میان بگذارند.

این گردهمآیی زنده و پر تحرک ،بعد از حدود دو ساعت به پایان رسید و جمعیت متفرق شدند .مسافرین این تور هم می
بایست خود را برای ادامه سفر در روز بعد به مقصد هامبورگ اماده کنند.
سازمان زنان  8مارس (ایر ان -افغانستان) واحد برمن
آگوست 2016

