AFGHANISTAN: FRIEDEN UND FREIHEIT NUR MIT FRAUENRECHTEN
Die Frauenrechtsgruppe RAWA (Revolutionary
Association of the Women of Afghanistan) kämpft
seit 1977 sozial und politisch für die Durchsetzung
von Menschenrechten für Frauen in Afghanistan. In
der Organisation sind mehr als 2000 Frauen in
Afghanistan aktiv.
RAWAs Ziel ist es, immer mehr Frauen in soziale und
politische Aktivitäten einzubinden und sich
gemeinsam in einer Frauenbewegung für ein freies,
friedliches und demokratisches Afghanistan und für
die eigenen Rechte zu engagieren. Sie kritisieren die
afghanische Regierung und die Internationale
Gemeinschaft, die sich aus ihrer Sicht nicht für die
Belange der afghanischen Bevölkerung einsetzen.
Die derzeitigen Friedensgespräche zwischen den
USA und den Taliban lehnen sie ab.
Veranstaltung mit der RAWA-Vertreterin Mehmooda. Sie lebt in Kabul, und aus
Sicherheitsgründen tritt sie, wie alle RAWA Aktivistinnen, nur unter Pseudonym an die
Öffentlichkeit. Sie wird die Situation von Frauen in Afghanistan sowie die politische Arbeit
für Frauenrechte in einem Vortrag und einem kurzen Film vorstellen. Im Anschluss gibt es
Gelegenheit zur Diskussion.
Die Veranstaltung wird von der AG Bleiben Köln und der Frauenberatungsstelle agisra e.V.
organisiert und von medica mondiale unterstützt. Sie findet auf Persisch und Deutsch
statt.
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«جمعیت انقالبی زنان افغانستان» (راوا) به مثابه اولین
 مستقل و سیاسی زنان افغان در سال،سازمان آزادیخواه
 در كابل بنیاد گذاشته شد و از آن زمان تا کنون۱۳۵۶
برای متحقق شدن اصول حقوق بشر در زندگی اجتماعی
.و سیاسی زنان در افغانستان فعالیت میکند
هدف (راوا) ایجاد یك جامعه دموكراتیك و تأمین حقوق
 (راوا) تالش میکند تا.سیاسی و اجتماعی زنان است
،زنان افغان برای رسیدن به یک جامعه دموکراتیک
 صلحآمیز و بدست آوردن حقوق خود شان در،آزاد
مبارزات سیاسی و اجتماعی بسیج شوند و سهم فعال
 اعضای (راوا) به بیشتر از دوهزار زن.داشته باشند
.افغان میرسد
از نظر (راوا) دولت افغانستان نماینده واقعی مردم
 این دولت دستنشانده امریکاست و.افغانستان نیست
 از دیدگاه (راوا) مذاکرات صلح با طالبان نمیتواند صلح و.نمیتواند مردم را به رفاه و آرامش برساند
.امنیت واقعی را در پی داشته باشد
این برنامه با سخنرانی محموده از اعضای (راوا) و نمایش یک فلم کوتاه آغاز و با جلسهی گفتگو پایان
.خواهد یافت
خانم محموده در کابل زندگی میکند و مانند دیگر فعالین (راوا) به دالیل امنیتی با اسم مستعار در محافل
.عمومی ظاهر میشود
. سازماندهی کرده اندmedica mondiale  این برنامه را با پشتیبانیagisra e.V.  وAG Bleiben
.برنامه به دو زبان آلمانی و فارسی برگزار خواهد شد
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