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Ekintza Feminista
transnazional eguna

europear migrazio
politikak eraldatzeko

 
 

"Toutes aux frontières" ekintzaren
helburua honako hau da: feministen
ahotsa baieztatzea eta ikustaratea
egungo europear migrazio politikak eta
migrazio testuinguruan emakumeek eta
genero gutxiengoek jasaten duten
indarkeria egoera salatzea. Ekintza hau
sormen manifestazio bilakatuko da
Nizako karriketan ekainak 5ean,
eguerdian. Kometak ditugularik sinbolo
gisa. Hainbat egitasmo kultural izango
dira «109» Nizako kultura garaikide
zentroan arratsalde partean eta gauez. 
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EKINTZA FEMINISTA EUROPEAR HANDI
BATERAKO DEIALDIA

TOUTES AUX FRONTIÈRES !
NIZAN, 2021EKO EKAINAREN 5EAN 

10.000 feminista espero
dira Nizan 2021eko

ekainaren 5ean!
 

Europa osotik datorren olatu
feminista bat manifestatuko da
ozen eta tinko zirkulazio
askatasuna oinarrizko
askatasun bat dela eta Europa
ireki eta abegitsu bat posible
dela adierazteko. 
Europear migrazio politikak
salatuko dira, mugen
militarizazioa, pertsona
migratzaileen eta solidarioen
kriminalizazioa, eta erbesterako
bidean emakumeek eta genero
gutxiengokoek pairatzen duten
indarkeria (bortxaketak,
prostituzioa, organotrafikoa eta
abar).Manifestazioa
askatasunaren sinbolo diren
kometen babespean izango
da.
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Ekainak 5ean, Nizan, Alpes Maritimes, Frantzia
Niza, Mediterraneoko itsas hiria, milaka migratzailerentzako muga eta itsas
hilerri bihurtu dena.
Niza, Alpes Maritimes departamenduan kokaturik, asilo-eskubidea eskuratzeko
eta Frantziara iristen direnen polizia-kudeaketarako hiri estrategikoa.
.

Manifestazio bat goiz erdian Nizan eta kultur
topaketak arratsalde-gauean “109”an

13h30 : manifestazioa: Goizean abiatuko da Massena plazatik. Pertsona
ezagunek hitz egingo dute, Ariane Ascaride (aktoresa), Pinar Selek
(soziologo erbesteratua) etab. Ingelesen Ibilaldia zeharkatuko du eta
Garibaldi plazan amaitu. Manifestazio politikoa, perkusioak, kantuak
izango dira...
Arratsaldean: kultur topaketak "109" gunean (Route de Turin, Niza).
Migrazioari eta emakumeei buruzko foruma, eztabaidak, kontzertuak,
irakurketak, liburu salmenta, dokumental baten emanaldia, argazki-
erakusketak, performanceak, auto defentsa feminista tailerrak, "Mugan
idatzi" horma pinturan partaidetza. 

".

Ekitaldia Toutes aux Frontieres-en Asanblada Feministak antolatu du, Europa
osoko ekintzaile eta erakunde feministak bildu dituelarik. Toutes aux
Frontieres mugimendua 2020an sortu zen, Genevan 2019ko 
irailaren 27tik 29ra bitartean egin ziren Europako 
jardunaldi feministen ondorioz, Suitzako
Emakumeen Mundu Martxak 
antolatutako ekimenean.

NORK? 

NOIZ? NON?

ZER ? 
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