
لماذا

تحتاج آوروبا إىل النسوية؟

نحن نذهب إىل اإلنتخابات عىل کوکب 

حي، نحو عالم فيه العدالة و حياة خالية من 

العنف. نحن نريد أن نخطوا خطوات کبيرة 

نحو المساوات، جو سياسي من

أجل تغيير جذري. سياسة هجرة تضامنية. 

رخاء قوي و توزيع عادل للسلطة و الموارد.

نحن لن نتمکن من إتخاد قرارات صارمة من أجل المناخ إذا الجالسون في 

البرلمان يشکلون األکثرية الناکرة للمناخ . يجب علينا أن نقف مع بعض 

بوجه القوى اليمينية.

١٢٣ کذلک إي مايل الخاص بک مع اإلسم األول، الکنية و البلدية. ٤٢ ٨٢ أرسل 

٥٠ کرون أو أکثرعن طريق السويش إىل تلفون ٢٨٢

إعطنا إيمانک مرة أخرى!

إعطي صوتک للمبادرة النسوية

في آوروبا في أنتخابات ٢٦ مايس.

لذلک نحتاج نحن إىل عديد من النسويين في برلمان آوروبا و آوروبا تحتاج 

إىل النسوية.

نحن القوة المضادة

للنازية و العنصرية.

کن عضوا



نحن سنستمر أن نکون أقوى قوة نسوية و ضد العنصرية في

برلمان آوروبا من أجل أن يقوم اإلتحاد اآلوروبي ب :

وقف النمواإلنتاجي الغير مقيد و التمادي في اإلستهالک. 	 

إتخاذ إجراءات قوية ضد الرجال الذين يستهلکون أجساد االخرين. 	 

إنقاذ الشباب و الشابات من التزويج. 	 

وقف کامل إلنتاج األسلحة ووقف تصديرها. 	 

تخصيص إمکانيات للعمل عىل الوقاية من العنف . 	 

التأکد من إدخال قانون اإلقرارفي اإلتحاد األوروبي. 	 

خلق طرق الهجرة اآلمنة إىل اإلتحاد األوروبي. 	 

العمل عىل حصول حق اللجوء للنساء و األطفال. 	 

. العمل عىل جعل إنبعاثات الغازات الدفينة تصل اىل الصفر في سنة ٢٠٣٨ 	 

العمل السريع في تضمين نظام الطاقة المستدامة. 	 

تقديم الدعم للزراعة يساهم في في الزراعة العضوية. 	 

الترکيز عىل الخضروات للناس و ليس عىل صناعة اللحوم. 	 

خطتنا آلوروبا

هذا ما عملناه في

 البرلمان اآلوروبي

نحن ثبتنا عىل أن تکون السياسة األمنية نسوية.

و هذه تعني عىل سبيل المثال أن ضحايا الحرب

من النساء تکون لديهن مجال الحصول عىل عمليات

إجهاض آمنة.

لقد صوت األتحاد األوروبي عىل تمرير سياستنا التي

تشجع جميع دول األعضاء عىل منع الفاشية الجديدة

و کذلک المجموعات النازية الجديدة .

لقد أسسنا مجموعة عمل داخل البرلمان األوروبي

حيث تقوم بتطوير و إجراء السياسة ضد العنصرية.

لقد أسسنا إسبوع الغجر في البرلمان األوروبي.

خبراء، نشطاء و ساسة من جميع آوروبا يتجمعون

و يطرحون خطط لمکافحة الدعوات العنصرية ضد الغجر.

إن األتحاد اآلوروبي صوت عىل تمرير سياستنا حول

إکثارالعمل في مجال الوقاية من تصعيد النزاعات و تٶخذ

عىل محمل الجد من خالل وضع النساء و الشباب و

إشتراک المجتمع المدني في مرکز اإلهتمام.


