2. Kervan Mülteci Kadın Konferansı
20.06. - 22.06.2014
Frankfurt

İzolasyona karşı hep birlikte!
Özgür ve bağımsız bir hayat için dayanışma içerisinde!
Sevgili Arkadaşlarımız ve Kızkardeşlerimiz,
geçen sene izolasyonu kırdık ve ilk Hamburg 2013 KERVAN Mülteci Kadın Konferansı'nı düzenledik. Bu konferansa özellikle Almanya'nın en
ücra köşelerindeki tecrit kamplarından kadınlar, göçmenler ve Avrupa'da doğmuş olan kızkardeşlerimiz katıldı. Toplantının yapıldığı üç gün
boyunca bol bol sürgünde yaşadığımız ortak sorunlar hakkında konuştuk ve fikir alışverişinde bulunduk. Konferansımız bir dayanışma ve
güç kalesi haline geldi. Konferansın verdiği ilham ve güçle Almanya Federal Cumhuriyeti'ne karşı Uluslararası Halk Mahkemesi öncesinde
kadınlar için bir yürüyüşün düzenlenmesi ve mahkemede Almanya'yı itham ettiğimiz suçların ayrı bir blokta sunulması kararlaştırıldı. Bu
zamandan beri Mültecilerin ve Göçmenlerin Hakları için Kervan ağının Almanya çapındaki toplantılarında ve ayrıca kızkardeşlerimizin
yaşamak zorunda kaldıkları yerlerde düzenli olarak toplanıyoruz. Şimdiye kadar Augsburg, Bielefeld ve Wuppertal şehirlerinde toplantılar
yer aldı konferansa kadar daha başka toplantılar da gerçekleştirilecek.

Konferansa kadar ve konferansta daha güçlü bir organizasyon ve savunma ağının kurulması üzerine tartışacağız. Çünkü nerede
olursak olalım yaşam alanımız sınırlandırılıyor ve yaşamak için gerekli temel ihtiyaçlarımız ve haklarımız elimizden alınıyor.
Savaşlar, sefalet ve yoksulluk yüzünden, belki de geride bıraktığımız çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlayabilmek için
ülkelerimizi terk ettik ve sadece yolculuğumuz sırasında değil burada, Almanya'da da şiddete maruz kalıyoruz. Frankfurt'taki
konferansı düzenlememizin en önemli sebeplerinden biri, kardeşimiz Christy Omordion Schwundeck'in burada bir devlet
dairesinde polis tarafından vurulmuş olmasıdır. Almanya'da öldürülen ilk mülteci kadın o değil. Daha önce N'deye Mareame
Sarr 2001 yılında Aschaffenburg şehrinde polis tarafından vuruldu. Bremen'de polis gözetiminde tecavüze uğradıktan sonra
sınır dışı edilen kızkardeşlerimizi de unutmuyoruz. Şiddeti, sadece kendi vücutlarımızda değil, çocuklarımıza uygulandığında da
hissediyoruz; sınır dışı edilirken, yurtlarda aşağılanırken veya kısa süre önce Niedersachsen Eyaleti'nde olduğu gibi gerekli sağlık
hizmetleri sağlanmadığı için öldüklerinde.
Hayatımız sürekli tehdit altında ama biz hayatta kalmak için her gün mücadele ediyoruz. Tecrit kampında yaşayan her birimiz her gün sınır
dışı edilme tehlikesine ve ırkçı dışlamaya karşı mücadele ediyor. Her gün ayrıca geride bırakmak zorunda kaldığımız veya bizimle yurt
koşullarına dayanmak zorunda olan çocuklarımızın iyi olması için mücadele ediyoruz. Bizi hayatta tutan bu gücü Frankfurt'taki toplantımızda,
kendimizi korumak için uzun vadeli, yerel veya bölgelerarası dayanışma yapıları kurmak için kullanmak istiyoruz. Mümkün olduğunca
kalabalık gelin, geçen sene beraberce başlattığımız mücadeleyi devam ettirelim. Konferansın geçici programı:
20 Haziran 2014 Cuma
Christy Omordion Schwundeck anısına yürüyüş
21 Haziran 2014 Cumartesi
Sabah: Ülkelerimizdeki mücadeleler, kadınlara özel iltica sebepleri, ülkelerimizde kalan çocuklarımız üzerine konuşmalar
Öğleden sonra: Neden örgütlenmeliyiz? Ardından kültür ve eğlence programı
22 Haziran 2014 Pazar
Kadın mücadelesini nasıl güçlendirebiliriz?

Konferans hazırlıklarına ve organizasyonuna katkıda bulunmak istiyorsanız bize yazın: woman@thecaravan.info

Organizasyon
Kervan Mülteci Kadın Konferansı'nı kendimiz düzenliyoruz. Yani uygun mekanları,
konaklama, yemek, çocuk bakımı ve tercüme gibi konuları arkadaşlarımız bizimle birlikte
organize ediyor.

Konaklama: Hep beraber bir spor salonunda uyuyacağız.
Burada duş tesisleri ve tuvaletler de bulunacak.
Yemek:Geçen sene olduğu gibi bu sene de Kervan ağından ve başka
örgütlerden erkekler bize yemek konusunda destek olacak .
Çocuk bakımı:

Bu sene de çocuk bakımı mevcut.

Yolculuk:

Lütfen sadece „Quer-durch`s-Land-Tickets“ veya haftasonu biletleriyle
seyahat edin. Bağışların belli bir kısmını yol masraflarını karşılamak için
kullanıyoruz. Başka biletlerin fiyatlarını karşılayamayız.

Kayıt:

Lütfen şu e-posta adresinde kayıt olun: woman@thecaravan.info
Lütfen kaç çocuk ile geleceğinizi ve hangi dilde tercümeye ihtiyacınız
olduğunu belirtin.

