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من نحن
نحن مجموعة نساء من عراقيي املنفى ،ادراكا منا بأهمية بناء
جسور السالم والعدالة ً بني ابناء شعبنا وبقية ارجاء العالم،
قمنا بتأسيس جمعية «تضامن املرأة :من أجل عراق مستقل
موحد» ،مدركني في الوقت نفسه بانه ال ميكن للسالم ان يعم
في العراق وفلسطني والشرق األوسط كله بدون التحرر من
سيطرة االحتالل.
لذلك نؤيد كفاح شعبنا من اجل التحرير من األحتالل األجنلو-
أمريكي البغيض ،الذي جلب لنا الدمار والكوارث ،اميانا منا بأن
مقاومة األحتالل ،بكافة أشكالها ،حق منصوص عليه في
القانون الدولي والشرائع السماوية حيث ينص قراراجلمعية
العامة لألمم املتحدة رقم  33/24الصادر في شهر كانون األول
عام  1978على التالي« :أعادة التأكيد على شرعية نضال
الشعوب من أجل األستقالل واحلفاظ على وحدة الوطن
واألراضي والتحرر من السيطرة األستعمارية واألحتالل األجنبي
بكل الوسائل املتوفرة وباألخص حق الكفاح املسلح».
كما اننا ندعم نضال شعبنا املستمر بعد ان ارتدى االحتالل
وجه االستعمار اجلديد أثر توقيع االتفاقية االمنية ،طويلة
االمد ،بني االدارة االمريكية وما يسمى باحلكومة العراقية .أما
بالنسبة الى حقوق املرأة  ،فاننا نتفق مع اتفاقية عدم التمييز

ضد املرأة (سيداو) في نصها بان «استئصال االحتالل واالستعمار
واالستعمار اجلديد ...أمر اساسي بالنسبة الى متتع الرجال والنساء
بحقوقهم متتعا كامال».

أهدافنا
• األنسحاب الفوري والشامل لكل القوات األجنبية احملتلة لبالدنا
وحتت ضمانات دولية.
• الغاء كل القوانني التي مت سنها من قبل حكومات األحتالل
وبضمنها التي صادق عليها برملان املنطقة األمريكية
في بغداد .نطالب ،أيضاً ،بالغاء كل األتفاقيات األقتصادية
والعسكرية التي مت عقدها حتت األحتالل وبضمنها
القوانني التي تفتح الباب لألستثمار األجنبي الطويل املدى في
الصناعات النفطية .ان النفط ،ثروة العراق الوطنية ،هو ملك
شعبه واألجيال املقبلة ،وال يجوز ألية حكومة أن تسن القوانني
وتبرم العقود مالم تكن حكومة شرعية منتخبة من قبل ابناء
الشعب وبشكل دميقراطي وبعد زوال األحتالل.

كيف نعمل
• تهدف جمعيتنا ،بحكم وجودنا في بلد غربي تشكل قواته
جزءا من منظومة االحتالل ،الى فضح التضليل األعالمي
املصاحب آللية االحتالل في الغرب ونشر الوعي عن سياسة
الغزاة جتاه العراق ومنطقة الشرق األوسط .كما نسعى ألبقاء
مأساة شعبنا حاضرة في ضمائر مؤيدي السالم والعدالة،
والعمل بشتى الطرق على تفنيد األكاذيب واألدعاءات التي
يتداولها األعالم الغربي تبريرا لدميومة االحتالل.
• تقوم جمعيتنا بدعم األعمال التضامنية التي تقوم بها
املنظمات البريطانية املعادية للحروب من خالل احلضور
واملشاركة الفعالة وتتواصل مع املنظمات العربية واالسالمية
للغرض نفسه .كما نساهم في خلق الروابط ما بني املنظمات
املؤيدة لنضال شعبنا واملنظمات املستقلة الناشطة ضد
االحتالل في العراق.
• تقوم ناشطات في جمعيتنا بالفعاليات االجتماعية
والثقافية والعمل على جمع التبرعات لغرض مساعدة أشد
املتضررين عوزا.

• عودة كل املهجرين الى بيوتهم واعمالهم سواء كانوا من املهجرين
قسرا في داخل العراق أو خارجه  ،مع ضمان حقوقهم وتعويضهم
عن كل ماخسروه وتوفير كل اخلدمات واألعانات لتسهيل أعادة
أستقرارهم .ورفض كل اخلطط الطائفية والتقسيمية للعراق.

• بأمكان جمعيتنا توفير املتحدثني اخملتصني في الشأن العراقي
سواء في االجتماعات العامة أو مع مختلف وسائل
األعالم.

• أن تقوم احلكومات املسؤولة عن الغزو واالحتالل بتعويض كل
العراقيني الذين تضرروا جراء احلرب واألحتالل والغاء الديون والقروض
التي رتبت في فترة االحتالل.

لغرض العمل معنا أو احلصول على معلومات أكثر عن
نشاطاتنا ،زوروا موقعنا
http://solidarityiraq.blogspot.com

• أطالق سراح املعتقلني في سجون ومعسكرات األحتالل وكذلك
سجون ومعتقالت حكومة االحتالل.

لألتصال الهاتفي07989861380 :
البريد االلكترونيsiui_iraqsolidarity@yahoo.co.uk :
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Women Solidarity
For an Independent and Unified Iraq
We are a group of Iraqi women based in
the UK who see our role as a contribution
to building a bridge between the justice
and peace seeking people in the world and
our people in occupied Iraq.
Realizing that there is no peace without
justice, we support our people’s struggle
to end the Anglo – American occupation
and its new phase; the neo colonial rule,
a struggle we regard as a basic right, endorsed by the UN general Assembly Resolution 33/24 December 1978;
“…reaffirms the legitimacy of the struggle of peoples for independence, territorial
integrity, national unity and liberation from
colonial domination and foreign occupation
by all means available, particularly armed
struggle”.
Regarding Iraqi women rights under occupation, we agree with CEDAW in; “Em-

phasizing that the eradication of … colonialism,
neo-colonialism, aggression, foreign occupation and domination and interference in the
internal affairs of States is essential to the full
enjoyment of the rights of men and women”.

We call for:
• Immediate end of occupation in all its forms.
• Annulling any military or economic agreement
and deals made under occupation, including
any related to Iraq’s oil resource. Oil is a national resource belongs to all Iraqis for future
generation. Only a democratically elected government after the end of the occupation should
deal with such task.
• Return of all displaced Iraqis within the country and outside.
• The US and all other occupying powers to pay
reparations to Iraq and compensation to Iraqis
for the human and material destruction wrought
throughout this illegal occupation.

the occupation forces or their US trained
Iraqi forces and to keep the Iraqi issue in
public attention.
• Coordinate and support activities of the
anti war British and international organizations working to end the occupation of Iraq.
Take part in lobbying members of the British
parliament on Iraq’s issues.
• Become active in countering the misconceptions and misrepresentations in the British media and attempt to fill the void of under reporting from Iraq.

How You Can Help:
There are many ways to support our work.
You can join us. Invite one of our speakers
to your event. Support women groups working on the ground in Iraq.
For more information please contact us on
0798961380
e-mail: siui_iraqsolidarity@yahoo.co.uk

What we do:
• Highlight the plight of women and children under occupation. Women have been subjected
to sexual abuse, torture, and death. Children
are chronically undernourished, one quarter of
them suffer from stunted growth. They are denied a decent education. Of those who do not
attend school, 74 percent are female.
• Undertake appropriate media activities to
highlight individual and collective atrocities by

http://solidarityiraq.blogspot.com

