فراخوان زنان جهان* :جمع آوری کمک های مالی برای کمک رسانی اولیه به آسیب دیدگان زلزله در نپال!
هالینکا آگوستین (از هلند) ،مونیکا گرتنر انگل (آلمان) سر پرستان شورای هماهنگی در اروپا
آگلیکا اوروتیا (آلمان) ،ماریا هاگبرگ (سوئد) معاونان شورای هماهنگی در اروپا 51.40.82
در  52آوریل زلزله ای مهیب منطقه هیمالیا را لرزاند .هزاران نفر جان خود را از دست دادند و شمار زیادی زخمی شدند .در
کشور های همسایه ،هند ،چین ،پاکستان و بنگالدش نیز صدها نفر کشته شدند .نزدیک به یک میلیون کودک و نوجوان در
معرض خطر قرار دارند .آب آشامیدنی ،مواد غذایی و محل امن اقامت ضروری است و در بسیاری از مناطق آسیب دیده وجود
ندارد .دولت نپال اذعان داشته که توان مقابله با وضعیت موجود را ندارد .معدود (هلی کوپتر) چرخ بال های موجود در کشور
برای نجات کوهنوردان که درمعرض خطر کمبود آب آشامیدنی و مواد غذایی نیستند ،فرستاده می شوند .یاری و کمک رسانی
بین المللی مهم است ،اما برای اجرای کمک باید به نیروهای رسمی و دولتی رجوع کرد.
زنان جهان کمک های نقدی را جمع آوری می کند -کمک ها ته به طور مستقیم ار گیرنده ،و بدون دست به دست شدن در اختیار
افرادنیازمند قرار داده میشود.
زنان در نپال با شور و شوق فراوان میزبان دومین کنفرانس جهانی زنان در سال 5482هستند .آنها هشت سازمان زنان مختلف
را نمایند گی میکنند و برای برگزاری کنفرانس با هم همکاری میکنند * .اتحاد مشترک زنان:
United Women’s Alliance
آنها دارای سال ها تجربه در زمینۀ سازماندهی ،همکاری و همبستگی میباشند ،اکنون نیازمند به یاری و حمایت هستند.
 .با وجود این زنان به عنوان گیرنده کمک های نقدی ما با خاطری آسوده و  %844مطمئن هستیم ،که هر یک یورو به افراد
نیازمند می رسد و در مناطق آسیب دیده خرج می شود.
زنان جهان در اروپا سال ها است که در اوان اول ماه می کمک های مالی جمع آوری می کنند .این بار کمک ها باید برای یاری
اولیه به زلزله زدگان نپال در نطر گرفته شود.
ما تا پانزدهم ماه می کمک های نقدی جمع آوری شده را در اختیار زلزله زدگان قرار میدهیم و کمک هایی که بعد از تاریخ
هفدهم می دریافت شوند ،برای تهیه و تدارک دومین کنفرانس زنان در نپال در نظر گرفته خواهند شد.
برای برگزاری کنفرانس جهانی زنان و اتحاد زنان در جهان و همیاری و سازماندهی در کشور خود تبلیغ کنید!
لطفا کمک های نقدی را به حساب کنفرانس جهانی زنان واریز کنید:
انجمن حمایت و تبادل جنبش زنان (انجمن رسمی و ثبت شده)
* زنان جهان ،به زنانی اطالق میشود که تهیه و تدارک دومین کنفرانس جهانی زنان پایه در نپال را در سال  5482به عهده
دارند.
 .انجمن حمایت و تبادل در جنبش زنان (انجمن رسمی و ثبت شده)
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