چرا اروپا به فمینیسم احتیاج دارد؟
ما براي سیارهاي زنده ،جهانی عادالنه و
زندگیاي عاري از خشونت به انتخابات پا
میگذاریم .میخواهیم قدمهاي بزرگی در راه
برابري جنسیتی ،سیاست محیط زیستی
رادیکال ،سیاست مهاجرتی مبتنی بر
همبستگی ،رفاه اجتماعی باال و توزیع
منصفانهي قدرت و منابع برداریم.

ما نیروي متقابل
نازیسم و نژادپرستیایم.
اگر اکثریت اعضاء پارلمان انکارکنندهي تغییرات اقلیمی باشند نخواهیم

توانست تصمیمهاي قاطعانه دربارهي آب و هوا اتخاذ کنیم .باید همراه با
هم در برابر نیروهاي
راستگرا ایستاده و جهت مخالف را تقویت کنیم.
از این رو به فمینیستهاي بیشتري در اتحادیهي اروپا احتیاج داریم و اروپا به
فمینیسم احتیاج دارد.
دوباره به ما اعتماد کنید!
 26ماي در انتخابات پارلمان اروپا
به ابتکار فمینستی رأي دهید!

عضو شوید
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این اطالعات را بنویسید :کمون ،نام ،نام خانوادگی ،آدرس ایمیل و

سیارهاي زنده ،جهانی عادالنه و زندگیاي بدون خشونت
سیارهمان به نفسنفس افتاده ،بدن انسانها مورد مصرف قرار میگیرد و ملتها مسلح میشوند .بشریت بر سر
دوراهیاي قرار گرفته و ما باید تصمیمات جدي بگیریم و سیاره را نجات داده و خشونت را متوقف کنیم.
در حال حاضر گروههایی که تهدیدات اقلیمی را جدي نمیگیرند و متوجه نمیشوند که خشونت مردان نسبت به زنان
یک مشکل عمدهي امنیتیست ،در حال رشدند .از این رو به فمینیسم در اروپا احتیاج داریم.
برنامهي ما براي اروپا

ما همچنان قويترین نیروي فمینیستی و ضدنژادپرستی
در پارلمان اروپا خواهیم بود چرا که اروپا باید:

•رشد اقتصادي افسارگسیخته و مصرفگرایی بیرویهي موجود را متوقف کند❊ .
•با مردانی که از بدن دیگران سوءاستفاده میکنند با جدیت برخورد کند❊ .
•نوجوانانی را که تحت ازدواج اجباري قرار گرفتهاند ،نجات دهد❊ .
•تولید و فروش اسلحه را کامال ً متوقف کند❊ .
•براي اقدامات پیشگیرانه در مورد خشونت تالش و سرمایهگذاري کند❊ .
•تالش کند که قانون رضایت براي سکس در اتحادیهي اروپا تصویب شود❊ .
•راههاي فرار امن به اتحادیهي اروپا ایجاد کند❊ .
•اطمینان حاصل کند که زنان و کودکان حق پناهنگی دارند❊ .
•اطمینان حاصل کند که انتشار گازهاي گلخانهاي تا حداکثر سال  2038به صفر برسد❊ .
•به سرعت اطمینان حاصل کند که سیستم انرژي پایداري داشته باشیم❊ .
•کشاورزي با کاشت ارگانیک را مورد حمایت قرار دهد❊ .
•براي سبزیجاتی که به مصرف انسان میرسند تالش و سرمایهگذاري کند ،نه سبزیجاتی براي صنعت گوشت❊ .

این کارها را در پارلمان اروپا انجام دادهایم:
ما کاري کردیم که سیاست امنیتی فمینیستی باشد .براي
مثال زنان قربانی جنگ به سقط جنین امن دسترسی داشته باشند.
اتحادیهي اروپا به سیاست ما که از کشورهاي عضو میخواهد
گروههاي نئوفاشیستی و نئونازیستی را ممنوع کنند رأي مثبت داد.
ما یک گروه کاري براي ایجاد و اجراي سیاستهاي
ضدنژادپرستی پایهگذاري کردهایم.
ما هفتهي رم را که ساالنه برگزار میشود در پارلمان اروپا
پایهگذاري کردیم .کارشناسان ،فعاالن و سیاستمداران سرتاسر
اروپا جمع شده و براي مبارزه با کولیستیزي برنامهریزي میکنند.
اتحادیهي اروپا به سیاست ما براي تقویت اقدامات
پیشگیرانه از درگیري ،با در مرکز قرار دادن زنان ،جوانان و جامعهي
مدنی ،رأي مثبت داد.

