»رژه برای حفاظت از زندگی؟«
!!!؟؟؟چه چیزها؟؟؟!!!

جلوی تظاهرات آرام زنان بنیادگرای مسیحیرا بگیرید!

سکوتتان به درد خودتان میخورد! بهتر است از فمینیسم حمایت کنید!
انجمن فدرال حق زندگی ) Bundesverband Lebensrecht (BVLبرای روز  ۱۷سپتامبر  ۲۰۱۶فراخوان یک »رژه برای
حفاظت از زندگی« داده است .این رژهی سکوت که در آن برای »قتل« جنینهای سقط شده عزاداری میشود یکی از مهمترین
مراسم عمومی گروهی است که خود را »زنان حافظ زندگی« 1میخوانند و طیف گستردهای از حرکتهای ارتجاعی ،ضد
فمینیستی و بنیادگرایانه را دور هم گرد میآورد BVL .به دنبال ممنوعیت هرگونه قطع بارداری است .در اثر این ممنوعیت زنان
باردار بیش از پیش در اتخاذ این تصمیم که آیا مایل به ادامهی حاملگی هستند یا نه تحت فشار و محدودیت قرار میگیرند .تعداد
رو به افزایش شرکت کنندگان در این رژه که نیروهای خود را از میان گروههای محافظهکار و بنیادگرای مسیحی گرفته تا ملیگراها
و طیفهای نو-راستگرا وراستگرای افراطی تقویت میکنند ،نیاز به یک پاسخرا بیش از هر زمان دیگری نشان میدهد.
برخلف آنچه که اغلب تصور میشود ،سقط جنین در آلمان طبق مادهی  ۲۱۸قانون جزا همچنان عملی مجرمانه محسوب
میشود که تنها در شرایطی مشخص مورد پیگیری کیفری قرار نمیگیرد .اگر کسی قصد سقط جنین داشته باشد مجبور خواهد بود
برای مشاوره به مراکز رسمی دولتی مراجعه کرده و پس از آن هم بعد از سه روز سقط جنین انجام خواهد شد .این شیوهی
قانونگذاری مصداقی است برای غصب حق تصمیمگیری شخص باردار برای بدن خود و برنامهریزی زندگی خود از سوی حکومت.
علوه بر اینها مواضع ضدفمینیستی »زنان حافظ زندگی« و همفکرانشان بیشتر و بیشتر در جریانهای نو-راستگرا مقبولیت و
توجه عمومی مییابند .تأثیرگذاری آنها در جامعه ،در رسانهها و در پارلمانها رو به افزایش است .با تجمعاتی همچون »رژه
برای حفاظت از زندگی« آنها قصد دارند مواضع خود را بیش از پیش در بطن جامعه مطرح کرده و تقویت کنند .ما این اجازه را به
آنها نخواهیم داد!
به همین دلیل ما شما را به شرکت در تظاهرات دگرباش/فمینیستی/ضدفاشیستی دعوت میکنیم تا بتوانیم مسیر »رژه«ی
بنیادگراهارا مسدود کرده و تظاهراتشانرا بیاثر کنیم .ما میخواهیم مصمم در برابر این رژه ،در برابر گردانندگان ضدفمینیست آن و
تفکراتشان قد علم کنیم!

روز  ۱۷سپتامبر  ۲۰۱۶ساعت  ۱۲در ایستگاه  S-Bahn Anhalterbahnhofتظاهرات دگرباش/فمینیستی/ضدفاشیستی
اتحادیهی !?What the Fuck
روز  ۱۶سپتامبر  ۲۰۱۶ساعت  ۱۸در ایستگاه  S-Bahn Schönhauseralleeتظاهرات عصرگاهی  Stop-AfDبرنامهریزی شده
از سوی بنیاد  NiKaبه مناسبت انتخابات ایالتی برلین.
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»زنان محافظ زندگی« نامی است که این گروه به خود داده است :کسانی که در مخالفت با سقط جنین تظاهرات کرده و در مقابله با حق تصمیمگیری
برای بدن و حق انتخاب شریک جنسی به خیابانها میریزند.

