
 گسارشی از برگساری آکسیون بو مناسبت روز مبارزه علیو خشونت بر زنان در برمن

 

بزًاهَ ریشی کَ در جلظات ُواٌُگی با چٌذ گزٍّ فعال سًاِى رادیکال داػتین،  در  هطابق ًْاهبز، 52ّس دّػٌبَ ر

اد سیادی اس سًاى ّ هزداى  در هزکش ػِز بزهي جوع ػذین. در پاطخ بَ فزاخْاى هاّ طایز گزٍّ ُای بزگشار کٌٌذٍ،  تعذ

 ایي گزد ُن آیی ػزکت کزدًذ. 

 

 

 



بعذ اس ظِز اعالم ػذٍ بْد کَ با  2با تْجَ بَ ایٌکَ بزًاهَ در یک رّس کاری بزگشار هیؼذ،  ػزّع بزًاهَ اس طاعت 

ای کْچک بزای جلب طاعت کار ػزکت کٌٌذگاى تالقی پیذا ًکٌذ. بَ ُویي دلیل ّ با پیغ بیٌی تاریکی ُْا، اس فاًْص ُ

 تْجَ عابزیي اطتفادٍ ػذٍ بْد. 

 

 

دقیقَ طکْت بَ احتزام تواهی سًاًی کَ سًذگی ّ جاِى خْد را در راٍ هبارسٍ با  1بزًاهَ با خْع آهذ گْیی ّ طپض 

اس  خؼًْت ّ ًابزابزی بز سًاى، گذاػتَ بْدًذ،  آغاس ػذ. در اداهَ در قظوتی کَ هیکزّفْى آساد ًاهیذٍ هی ػذ سًاى

گزٍّ ُای هختلف ّ یا سًاى هٌفزد هی تْاًظتٌذ پیام خْد را بخْاًٌذ. در ایي قظوت اعالهیۀ ها بَ سباى آلواًی خْاًذٍ ّ با 

هارص در ططح ّطیع پخغ ػذٍ ّ بَ  8اطتقبال فزاّاى رّبزّ ػذ. ُن سهاى اعالهیَ ها بَ فارطی ّ آلواًی تْطط فعالیي 

 هیؼذ ّ تلفي ّایویل ُای تواص با عالقَ هٌذاى ردّ بذل هی ػذ. دریافت کٌٌذگاى تْضیحات السم دادٍ

 

در بخؼی اس بزًاهَ ُن یک گزٍّ هْطیقی چٌذ هْسیک سیبا اجزا کزدًذ کَ در هیاى ًْر فاًْص ُا ّ الهپ ُای رّػي، 

 ػادی ّ تحزک خاصی بَ بزًاهَ داد ّ هْرد اطتقبال ػزکت کٌٌذگاى ّ عابزیي قزار گزفت.



 

در طی بزًاهَ  گزٍّ ُای بزگشار کٌٌذٍ  با پخغ تزاکت بزًاهَ ُای آتی خْد را بَ یکذیگز ّ بَ ػزکت کٌٌذگاى اعالم 

 کزدًذ ّ قزار ُای ارتباطی را  ردّ بذل ًوْدًذ. 
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