
 

 

Mülteci Kadın* Festivali 2019 
20.09.- 22.09.2019 - Hamburg 

Özgürlük ve irade içerisinde dayanışmacı bir yaşam için 
İzolasyona karşı hep birlikte! 

 

 

 

Sevgili kız kardeşlerimiz, Sevgili 
arkadaşlar *, 
beş yıl önce KARAWANE Kadın* Hareketi’nin 2. 
Mülteci Kadın Konferansı gerçekleşti. Beş yıl önce 
fikir alışverişinde bulunmak, sınırdaşlarına, 
izolasyona, ayrılıklara ve ırkçı saldırılara karşı günlük 
mücadelede ihtiyaç duyduğumuz gücü birbirimizden 
almak için bir araya geldik. Savaşlar ve sürgünler 
hala da bizim günlük yaşamlarımızın bir parçası. 
Almanya’da insan avı hala devam ediyor ve mülteci 
kamplarına saldırılıyor. Arkadaşlarımızın çoğu 
tehlikelerle dolu, belirsiz bir geleceğe sınırdışı 
ediliyor. Çoğumuz Avrupa’ya gelebilmek için çıkılan 
yollarda, Akdeniz’de yaşamını kaybediyor. 
Bazılarımız bu tehlikeli yollardan sağ kurtulmayı 
başardı ama onlar da Yunanistan’daki, İtalya’daki 
tıka basa dolu olan kamplarda ya da sokaklarda 
illegal bir biçimde yasam mücadelesi veriyor. 
Bizim aklimiz ve kalbimiz, Akdeniz’de, çöllerde kaçış 
yolu ararken ya da kamplarda yaşamını kaybetmiş 
kardeşlerimizin; Libya’da, Ürdün’de, Fas’ta ya da 
Türkiye’de hayatları için endişe duyan 
kardeşlerimizin; Nijer’deki ya da Mali’deki çöllerde 
bedenini satmak zorunda kalan ve ağır şiddet 
yasayan kardeşlerimizin; Bombalamalara, şiddete, 
açlığa, hapse ve büyük kamplarda perspektifsizliğe 

maruz bırakılan çocuklarımızın, eşlerimizin, 
akrabalarımızın yanındadır. 
Bizler güncel olarak Almanya’nın ve Avrupa’nın bizi 
kriminalize, terörize eden, ailelerimizi ayıran, 
sınırdışı eden ve gün geçtikçe daha da saldırganlaşan 
mültecilik ve yabancılık iç politikalarına karşı 
mücadele ediyoruz. 
Her gün yeni kurulmuş kamplarda ve konteynerlerde 
izolasyona karşı, en temel haklarımız olan tıbbi 
ihtiyaçlarımızı almak ve çocuklarımızı okula 
göndermek için bile mücadele etmek zorunda 
kalıyoruz. 
Dünya her gecen gün daha da saldırgan, daha da 
insanlık dışı ve daha da güvensiz görünüyor. Belki de 
bize öyle geliyor, çünkü biz birliğimizi kaybettik, 
çünkü bizim ortaklıklarımız zayıfladı. Bütün savaşlar 
ve çelişkiler bizde de iz bırakmadan geçip gitmedi. 
Bizim aramıza nefret tohumları ekildi ve birbirimize 
karşı kışkırtıldık. 
Artık yeter! Saldırılar ve tehditler bizim hepimizedir. 
Yasam hakkimiz elimizden alındı. Ama biz, biz 
yaşıyoruz, kendimiz ve ailelerimiz için mücadele 
ediyoruz. 
Yaşamak için her gün ihtiyaç duyduğumuz gücü biz 
birbirimize verebiliriz. Bu güç dayanışmadır. Eğer biz 
birbirimizi görürsek, birbirimizle karşılaşırsak, 
konuşursak, birbirimizin ruhuna dokunursak ve 
birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için mücadele 
edersek, bu dayanışma ve güç ortaya çıkar. Farklı 
yerlerden, farklı topraklardan geliyoruz, farklı 
deneyimlerimiz var, binlerce dili konuşuyoruz, 
kültürlerimizin ve renklerimizin zenginliklerini 
birlikte getiriyoruz. Sömürüsüz, savaşsız, açlık 
olmayan bir dünyayı sadece hayal etmeyebilir; hep 
birlikte böyle bir dünyayı inşaedebiliriz.  
Bizim silahımız, bizim şarkılarımız ve türkülerimizdir, 
bizim şiir ve danslarımızdır, bizim tarihimiz ve ön 
örneklerimizdir. 
Bu nedenle sizleri dayanışma içerisinde olacağımız, 
çokça müzik ve tartışmaların yapılacağı, hep birlikte 
bir hafta sonu geçirmek üzere Mülteci Kadın* 
Festivali’mize davet ediyoruz. Gelin hep birlikte dans 
edip şarkı, söyleyelim, geleceğimiz için mücadele 
edelim ve birbirimizden güç alalım. 



 

 

Biz birbirimizle buluşmak istiyoruz. Biz birbirimizle fikir alışverişinde bulunmak 
istiyoruz. Biz hep birlikte eğlenmek istiyoruz. 

Biz mültecilik nedenlerimiz üzerine konuşmak istiyoruz. 
Biz, ülkemizde bıraktığımız çocuklarımızla yeniden beraber bir yasam kurma olanakları 

üzerine konuşmak istiyoruz 
 

Program: 
Cuma, 20. Eylül 2019 
18.00: varis 
20.00:  „Sınırdışları, Kamplar, savaş ve ırkçılık „ temalı kadın* eylemi 
 
Cumartesi, 21. Eylül 2019 
Öğleden önce: Irkçılık, kadına yönelik şiddet, aile birleşimi ve sınırdışları üzerine açıkoturum 
Öğleden sonra: tartışma ve yaratıcı workshoplara katılım 
Aksam: Müzikli ve danslı eğlence 
 
Pazar, 22. Eylül 2019 
Workshop sonuçlarının tanıtımı 
Kadın mücadelemizi ve ağımızı nasıl güçlendirebiliriz? 
14.00: bitiş 
 

 

Organizasyonla ilgili bilgiler 
KARAWANE Mülteci Kadın* festivali bizim tarafımızdan organize ediliyor. Festival birincil olarak biz mülteci ve 

göçmen kadınlara* atfendir, festivalde biz kadınların ilgi gösterdiği konular hakkında konuşulacak ve fikir 
alışverişinde bulunulacaktır. Festival, konuya ilgi duyan ve dinleyici olarak katılmak isteyen bütün kadınlara 

açıktır. 
 

Yatacak yer: 
Uyumak için basit düzeyde yer ayarlanmıştır. Otele yerleştirme yapılmayacak. 

 
Yemek: 

Daha önceki Mülteci Kadın Konferanslarında olduğu gibi  bu yıl da  KARAWANE’daki ve başkaca 
organizasyonlardaki erkekler yemeğin hazırlanması ve çocukların bakimi konusunda destek olacaklar. 

 
Çocuk bakimi: 

Çocukların bakımı organize edilecek. 
 

Yolculuk: 
Lütfen sadece „Quer-durch's-Land-Tickets“  ile yolculuk yapın. Bilet paralarını ödemek için kullanabileceğimiz 

bağışlar var. Ama değişik biletlerdeki yol paralarını ödeyemeyiz. Öncelikli olarak mülteci kamplarında kalan 
arkadaşlarımızın, kız kardeşlerimizin biletleri ödenecek. Bunun için anlayış göstermenizi rica ediyoruz. 

 
Başvuru: 

Lütfen başvurularınızı bu Emil adresine yapın: hamburg@thecaravan.org 
Lütfen kaç tane çocuk getirdiğinizi ve hangi çeviriye ihtiyacınız olduğunu yazın. 

 
Festival adresi: 

GWA St. Pauli e. V./Kölibri, Hein-Köllisch-Platz 12, 20359 Hamburg (S- Bahn Reeperbahn yakında) 
 

 


