
 فراخوان برای روز مبارزه فمینیستی 2022

    موقعیت اجتماعی فلینتا * خشم  را در ما برمی انگیزد.  ساختارهای سرمایه داری و مردساالر جامعه ما تضمین

 کننده اند، نابرابری های اجتماعی و ساختاری بین اشخاص اند، سرمایه داری و پدرساالری، نظام های نظمی ساخته

 دست بشر و رشد یافته تاریخی هستند، به هیچ وجه ساختارهای سفت و سختی که قابل تغییر نیستند.  جامعه می تواند

 متفاوت به نظر برسد و خارج از منطق سرمایه داری و مردساالرانه عمل کند - و باید

 ایستاد!

      قتل و خشونت را در فلینت متوقف کرد!

 بیشتر ازاین نه؟!

    یک سوم زنان  در آملان قبالً خشونت فیزیکی یا تجاوز جنسی را تجربه کرده اند.بیش از نیمی از زنان مورد آزار

 جنسی قرار گرفته اند - و حتی بیشتر کشته شده اند.یک سوم زنان توسط شریک زندگی فعلی یا سابق خود کشته می

 شنوند.این واقعیت که رسانه ها از "عملکرد رابطه" صحبت می کنند و در نتیجه مشکالت ساختاری را پوشش می دهند،

 ما را عصبانی می کند.  زیرا آنها قاتل هستند: و زنان  را می کشند *فقط به این دلیل که زن هستند*.  این ارقام از

 آملان به طرز نگران کننده ای باال است، اما متاسفانه در میانگین اروپا.  متأسفانه خشونت در دو سال گذشته به دلیل

 انزوای اجتماعی و حریم خصوصی ناشی از این همه گیری افزایش یافته است.

    ما از این که می بینیم، عالوه بر زنان سیس، سایر زنان فلینتا نیز در معرض ظلم و خشونت آشکار قرار دارند،

 خشمگین و ناراحت هستیم، زیرا در تصویر ناهمگون پدرساالری نمی گنجند.  به ویژه ترنس ها روزانه در معرض

 خشونت های روانی و فیزیکی از بیرون هستند.  سال ها درگیری های حقوقی و سایر فرآیندهای بوروکراتیکی که آنها باید

 طی کنند تا هویت جنسیتی خود را داشته و زندگی کنند.ما را عصبانی کرده است.

    الهه که در سال 2016 از ایران به آملان آمده بود،چهار سال در ماگدبورگ زندگی کرد و فعالیت سیاسی داشت و حتی

 مجبور شد دو بار برای حقوق خود به عنوان پناهنده بجنگد.  درخواست پناهندگی او و خطراتی که او به عنوان یک زن

 ترنس در کشور مبداش در معرض آن قرار داشت، جدی گرفته نشد.  با این حال او به مبارزه ادامه داد.  درگیری که

 منجر به مرگ غم انگیز او در 14 سپتامبر 2021 شد.  و حتی هیچ اثری از تبعیض وجود ندارد، زیرا حتی پس از مرگ

 او قبر او همچنان هدف حمالت است.  تا زمانی که وضعیت تراجنسیتی ها و پناهندگان در آملان بهبود نیابد، خودکشی



 هایی مانند الهه ساختاری هستند.  ما عزادار ایشان هستیم و هرگز داستان و مبارزات او را فراموش نخواهیم کرد - ما

 به عنوان فلینتا* با هم هستیم.

  تنها ما می خواهیم

    • دست از کشنت زنان بردارید!

    • خصوصی همچنان سیاسی است!  خشونت علیه فلینتا* به عنوان موارد مجزا نیست

    و آن را به عنوان یک موضوع خصوصی دست کم نگیرید • بگذارید الهه آرام باشد و هرگز او و مبارزه اش را فراموش

 نکنید

 دستگاه ها!

 گرد هم می آیند، شبکه، توانمند می شوند و FLINTA  • فضاهایی را ایجاد می کند که در آن

  می تواند نفوذ ایجاد کند.  در برابر انزوا و رقابت!

  • تامین مالی مراکز تماس و مشاوره

! 2. مقاومت کنید

 notonourback#  !سالمتی و بدن ما یک کاال نیست 

 این ما را عصبانی می کند که همیشه این زنان** بوده اند که کارهای باروری و مراقبتی را انجام می دهند!   مراقبت 

 از کودکان،

 سازمان از

 جشن های خانوادگی یا مراقبت از اقوام -

 ما با ناخشنودی می بینیم که چگونه همه این اشکال کار اغلب «ناپیدا» ادامه می یابد، حتی خارج از حوزه خصوصی،

 مانند کار مزدی.  این کار که اساساً توسط زنان انجام می شود، در جامعه سرمایه داری و مردساالر ما با تحقیر و بی

 ارزشی متعاقب آن به رسمیت شناخته می شود.

  ما با عصبانیت مشاهده می کنیم که زنان* با دستمزدهای پایین تر، سازگاری کمتر خانواده و کار مزد، اشتغال

 نامطمئن و تهدید فقر در دوران پیری مواجه هستند که می تواند با مشکالت سالمتی نیز همراه باشد.  ما تحت تأثیر

 قرار گرفته ایم و همچنین چالش هایی که از آغاز همه گیری کووید-19 به دلیل تغییرات مداوم در زندگی روزمره،ممنوعیت

 تماس و همچنین تعطیلی مهدکودک ها و مدارس وجود دارد، نشان دهنده استرس اضافی بر زنان* و مادران است.  و

 این استرس ها عواقب سالمتی نیز دارند.

  عالوه بر این، در بسیاری از زمینه های پزشکی به سالمت زنان به سختی اهمیت داده می شود.  این امر به ویژه در

 نمونه زنان** آشکار می شود که بخش بزرگی از کار مراقبتی در سیستم بهداشتی ما که از بودجه کافی برخوردار

 نیست، که توسط فرآیندهای اقتصادی شکننده شده اند ، همه چی بر دوش آنها است.

 …با آثار قانونی که بیش *FLINTA  ما دیگر نمی توانیم بپذیریم که از خود مختاری (فیزیکی)


