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ممارسة جديدة للتعامل مع أعمال الرعاية بشكل جماعي -الرعاية 
ي المجتمع الرأسمالي وحياتنا اليومية

ات والفكار حول التعامل مع أعمال الرعاية فف                       .دعونا معا نتبادل الخبر

اسه -برايت شايد-بروجيكت هاوس بوتسدام، رودولف :أين وبات أيضا- 164شبر ك والمشو ي غرف-الطعام مشبر
القإامة فف

).للنساء فقط(متعددة الشير 

، الساعة 12 :متر ي أي وقإت (13:00 سبتمبر
                                                       ). يمكن النضمام فف

ات                             . إل العربية والفرنسية ترجمة شفوية- جمبع اللغات موضع ترحيب - مجانا مشاركة كامل الخبر

ي ونطبخ معا  17:00 حتر 13:00من الساعة - 1
والعقبات والحواجز المتعلقة بسوق نتحدث عن الحياة اليومية, نأتر

ي قإد تحتاج إليها لحياة جيدة  العمل ،
الحتجاجات ما هي رغباتكم للمستقبل؟ مع ضيوف من مشاريععععع,والتعليم والشياء التر

ف* المنظمة ذاتيا للنساء                                                 .                                 مع وبدون اللجئيي

مناقإشة عامة مع عرض الشكال الممكنة للتنظيم والحتجاج ومع مقدمة للمفاهيم 20:00حتر  17:00من الساعة - 2
ي براندنبورغ وحول العالم 

ي المنفف :(جنبا إل جنب مع  .البديلة لعمال الرعاية فف
)براندنبورغ  شبكة العناية بالثورة) , ( المرأة فف

يععععغ  مفهوم, ( ف                                             ).                                          القإتصاد الجديد ليبر

                                     ). مطلوب امرأة عظم ( فيلم عن أعمال الرعاية  22:00حتر  20:00من اساعة - 3

ملحظة غبي مطلوب ، ولكن ذلك سيساعدنا عل التخطيط لوجبات الطعام والقإامة ، إذا كنت تستطيع أرسل :لتسجيلا

ة إل  ي البقاء حتر صباح اليوم التالي ،.سبتمبر  9. حتر السبت )maria@das-kooperativ.org( قإصبي
إذا كنت ترغب فف

ي
وتف                                                  ! يرجر إرسال بريد إلكبر

جمة ورعاية الطفال،حتر الن إل الفرنسية والعربية                                                        . وسيتم توفبي البر

جمة، يرجر الكتابة  ي المساعدة بالبر
                                                                         ذا كنت بحاجة إل لغة أخرى أو ترغب فف

اتهم وأفكارهم من أجل مستقبل أفضل لعمال الرعايةحن نريد خاصة أن ندعو النساءللمشاركة ن                . و تبادل خبر

ي عقدتها
ناتيوناليسموس  :التر                            ). بوكو(مؤسسة روزا لوكسمبورغ براندنبورغ و بوندسكورديناتيون إنبر

، و :مشاريععععع تشارك ي المنفف
، مفهوم ألبوم القإتصاد الجديد، و. e.Vالمرأة فف ي

 . التعاونية وشبكة العناية بالثورة . e.Vالتعاوتف

ف براندنبورغ  2017هذا الحدث هو جزء من أسبوع التغيبي برليي

:تفاصيل حول الحدث

اف بهذه النشطة أو ي الشقة؟ من يطهو الطعام؟ من يهتم بك، عندما تكون مريضا؟ وهل يتم العبر
مع كم من الناس تتشارك فف

                                                                             تقديرها أو دفعها؟ كم من الوقإت لديك لتلبية الحتياجات الخاصة بك؟ 
معا نحاول خلق اجتماع. مع هذا الحدث نود أن نجمع الناس معا الذين يتم تحديد حياتهم اليومية وتتأثر بأعمال الرعاية 

ة للمشاركة    . مفتوح، دون عقبات كببي

ات ف وبوتسدام، للقاء,  غبي رسمي  ونود أن نفتح مجال لتبادل خبر ي برليي
 مع و مناقإشة وللنساء أولئك الذين يعيشون فف

                                         . و نزيععهة للتعامل مع أعمال الرعاية  النساء، الذين يتكلمون بطريقة أفضل الناشطات

                                                                                                                         
جمات إل لغات مختلفة. ونود أن نشجع صاحة اللجئات عل الحضور وتبادل وجهات نظرهن       . نحن نحاول تنظيم البر

ي من الجتماع ستقدم مجموعات الناشطات النسائیة أنفسھا وعملھا وستتاح لنا الفرصة لتبادل الراء حول کیفیة
ي الجزء الثاتف

فف
ي. رفع صوت المرء عن طریق النضمام إل سیاقإات النشطاء

وسيكون الموضوع الرئيسي أيضا مؤتمر اللجئات الذي سيعقد فف
ف/ نهاية أيلول ي برليي

                            . سبتمبر فف

ي المساء سنقوم بمشاهدة
ي سوف")مطلوب امرأة عظم(" الفيلم  فف

جمة له بنفس الوقإت ، والتر ، والذي يمكن أن نقدم البر
ي وقإت لحق

ف فف                . تكون متاحة للسينمائييي

http://bbb.wandelwoche.org/veranstaltungen/kategorie/wandelwoche-2017/2017-09/

