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TERRE DES FEMMES bayrak kampanyasi- kadinlara yönelik şiddete hayir!
Kasimin 25 inci günü, kadina yönelik şiddete karşi uluslararasi mücadele ve dayanişma kapsaminda
önemli bir dönüm noktasidir. TERRE DES FEMMES bayraği “özgür yaşamak- şiddetsiz yaşamak”,
başliklari altinda, tüm dünyada ki kadin ve genç kizlarin haklarini korumak ; kadinlara yönelik evrensel
boyutta uygulanan şiddete ve hak ihlallerine karşi uluslararasi kamuoyunun dikkatini çekmek
amacindadir.
25 kasim tarihi kadin haklari ve bu amaç uğuruna mücadele eden feministler için sembol oldu.
Birlesmiş Milletler Teşkilati da bu günü kadin haklari acisindan resmi bir gün olarak taniyor.
Bu tarih ayni zamanda trajik bir sonla öldürülen MIREBAL KARDESLERIN anisini yaşatmak adina
seçilmistir. 1960 Dominikan Cumhuriyet´inde Mirabel kardeşler, ülkelerinde siyasal özgürlük için
kararlilikla mücadele ederek Latin Amerika´daki diktatör Rafael Leonidas Trujillo´ya meydan okudular.
Gizli servis onlara işkence etti ve sonunda öldürdü.
2001 senesinde, TERRE DES FEMMES üyelerinin 25 kasim tarihine dikkat çekmek için yaptiği, renkli
3 metre uzun luğunda ki bayrak kadin haklari mücadelesi acisindan önemli bir simge oldu. Bayrağin
üstünde görülen kadin figürü ve slogan “özgür yaşamak- şiddetsiz yaşamak” kadin ve kizlarin eşit
haklara sahip, özerk ve özgür yaşamlarini simgeliyor.
O zamandan beri kampanya sadece Almanya´da değil, ayni zaman da Almanya dişinda da ses getirdi.
Kadinlarin toplum içinde ki yeri ve mağruz kaldiklari baskilari duyurmak için en önemli etkinlik olmayi
başardi. Bugün Romanya´dan Honduras´e ve Kenya´ya kadar TDF´in bayraği dalgalaniyor. Kadina
yönelik şiddete karşi dayanişmaya dikkat çekiliyor.
Sizde kadin katillerini ve kadin haklarini ihlal edenleri deşifre edin. Arkadaşlarinizi, ailenizi ve
politikacilari bu yönde teşvik edin, bayraği evlerinizde veya halka açik yerlerde dalgalandirin.25
kasimda kadinlarin , kizlarin içinde bulunduklari duruma ve çektikleri acilara dikkat çekin; paneller,
okumalar ,söyleşiler düzenleyin. Konuyla ilgili film gösterileri yapin.
Broşürleri ve bayraklari bizim internet sitemizden sipariş edebilirsiniz. İnternette ki ana sayfamiz olan
www.frauenrechte.de ingilizce, fransizca, ispanyolca, türkçe, arapça ve diğer dillerde broşürler
bulunuyor.
Bayraklar özel olarak yapilir. Bayrak kampanyasi ile ilgili ya da soracağiniz diğer sorular için bize
ulaşabilirsiniz. fahnenaktion@frauenrechte.de
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