حفالت بال تحرش ،إنتهاكات ،أو تجاوزإت...
كيف نحقق هذإ؟
إؤلثني إلموإفق  .06.02.2017إلساعة  ،19.00ن
ن
لقاء مفتوح ،يوم
NewYorck im Bethanien, Mariannenplatz 2a, Berlin-Kreuzberg

إلماض قام إلحزب إلسياس ن "نيويوور ن
ن
ن
إلليتاني" بإغالق إلغرفة إلخاصة باإلحتفاإلت إلتضامنية بعد حدث
ديسمب
ن منتصف
ر
جدي بتحرش جنس ن ؤحدى إإلحتفاإلت إلتضامنية .ى
ن
إلليتاني"متاحة بعد إآلن ألي إحتفاإلت
وحت ؤشعاو آخر لم تعد إلقاعة ن "
تضامنية.

ولكن "نيويوور ن
إلليتاني" ليست إلوحيدة ى
ن
إلت تتعامل مع إلمشكلة .حيث أن هذه إإلنتهاكات إلجنسية ن إإلحتفاإلت إلتضامنية
وغبها من إإلساءإت وإلتجازوإت ليست نادوة إلحدوث .بل ؤن مععم إلمشاويع وإلقاعات ن بر ن
لي تللل عن هكذإ حاإلت.
نحن إلنقلل بهذإ ،ونتأمل بل ونعتقد أنه ن إلمستقلل سيكون من إلممكن تنعيم إحتفاإلت تضامنية وإإلحتفال معا ن مناسلاتعامة
أخرى ،وأن يكون هذإ ن غرفة وإحدة ،حيث يقابل إلكثب من إلناس بعضهم بعضا ،باختالفهم ،ويتحركون قدو إإلمكان بحرية مطلقة
دون خوف أو حرص .ولكن كيف نحقق هذإ؟
كخطوة أوىل ،قرونا أن ندعوكم لحلقة نقاش مفتوحة .حيث نريد أن نتطرق ؤىل إألسئلة وإلقضايا إلتالية:
_ أي إلتجاوب وإلموإقف لدينا ن إإلنتهاكات باشكالها ن ؤطاو إلقاعات "إلغب تجاوية" إللديلة ن بر ن
لي .هل هنار موإقف محددة،
نموذجية؟ كيف تلدو هذه إلتجاوب؟
_ َلم يصعب علينا ؤيجاد إلطرق إلمناسلة للتعامل مع هذه إلمشكلة؟ أي إلعوإمل تجعل ؤيجاد إجرإءإت فعالة ومناسلةأمرإ شاقا؟
_ ما ه إلوسائل وإلطرق ى
إلت جربناها مسلقا؟ أيها كانت ناجحة ،وأيها لم تكن؟ وأي وسائل أخرى قد تستحق إلتجربة؟

إلمهتمي ،سوإء من محيط "نيويوور ن
إلليتاني" أو غبها من إلمشاويع ،ى
ن
ن
إلت
أكب عدد ممكن من
يسعدنا جدإ مشاوكة ر
ن
توإجه أيضا مشكالت مشابهة ،وأيضا كل إلمهتمي بحفالت ومناسلات خالية من إلخوف وإلتوتر ويودون تحقيق هذإ معنا.
ى
للخبإت وإلتجاوب ن هذإ إإلطاو .نستطيع أن نتصوو أن هذإ قد يؤدي ؤىل
إإلجتماع إألول سيكون علاوة عن تلادل مشبر ر
ن
مختصي للتقديم إلدعم.
لحعات عاطفية مرهقة ،لهذإ سيكون هنار غرفة منعزلة وأشخاص
ن
آملي أن تتعاقب مزيدإ من إإلجتماعات وإللقاءإت فيما بعد .يمكنكم إلتوإصل مع إلمجموعة إلمنسقة عىل هذإ إلعنوإن
ى
إآلآل:
partywithoutfear@riseup.net
وع (ليس فقط
يمكنكم إن تكتلوإ لنا أيضا هنا ،ن حال لم تستطيعوإ إلحضوو ،ولكنكم إل تزإلون تريدون دعم عملية زيادة إل
ن "نيويوور ن
إلليتاني") أو ى
ن
حت أن أودتم ؤطالعنا عىل أي أمر أخر.

