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Sevgili arkadaslar,
Sizi ‘Kadin Videomektublarin’ nin ücüncüsüne katilmaya davet ediyoruz.
11 Eylül´den sonra medyanin haberciligine karsi feminist bir ufuk koymak amaciyla, Kasim
2001´de Berlin´deki kadin video aktivistlerin toplantisinda Kadin Videomektublari – savas
üzerine ikinci metin projesi ortaya cikti. Kadin Videomektublarin ikincisi ocak 2004´ te
küresellesmeye karsi elestirel bir bakisla genisletildi.

Kadin Videomektublarini
| savas ve küresellesmenin farkli sebep ve sonuclarinin paylasimini tesvik etmek,
| medyada hic yer bulmayan ya da yetersiz yer verilen hareketleri uzerine bilgi vermek,
| farkli mücadelelerin karsilikli bagimliligini göstermek icin bir imkan olarak görüyoruz.
Medya bircok seyin ustunu ortuyor. Mesela medya savas alanina bakinca, günlük hayatin
nasil etkilendigi görünmez. Kadinlara yönelik siddet, önemsiz bir ayrinti olarak anlatilir. Bir
tarafin “Baris” ve zenginliginin, öteki tarafa savas ve yikim getirdigi, gösterilmez.
Küresellesme, küresel Kuzey´de, küresel Güney´den farkli bir yuze sahiptir.
Kadinlar Videomektublari, bu tür baglantilari göstermek istiyor. Bu öteki kamuoyunu,
küresellesme ve neoliberalisme karsi siyasi pratigin bir parcasi olarak görüyoruz.
Kadinlar, feministler ve LGBTS*, neoliberal egemenlige, iktidara ve savas mantigina karsi
nasil direniyor? Cins hiyerarsisine ve ataerkil yapilara karsi mücadele burda nasil bir rol
oynuyor?
Hangi hayaller ve fikirler bize güc veriyor? Birlikte yasamak icin hangi vizyona sahibiz?

Böyle katilabilirsiniz:
Videomektublariniz 1–10 dakika (maksimum) uzunlugunda olmali. Eylemlerin belgelenmesi,
aciklamalar, günlük hayatin bir incelemesi olabilir. Farkli bicimsel tasarimlar ve üslup araclari
kullanilabilir. Daha önceki kadin Video Mektuplarinin her ikisinde de Arjantin, ABD,
Almanya, Hindistan, Irak, Israil, Meksika ve Hollanda´nin katilimi var. Siz bu kadin
mektuplariyla karsilasmadiysaniz, size daha öncekileri postayabiliriz.
Kadin Video Mektuplari'nin ücüncü bölümünde, sizin mektubunuzu digerleriyle birlestirip,
ortaya cikan yeni bölümü/urunu tüm katilimci kadinlara yollayacagiz. Böylece
Videomektublar, yeni bolüme katkida bulunan tüm kadinlara ait olacak; telif hakki anlaminda
degil, daha cok bir bilgilendirme ya da bildiri olarak. Video mektublari nerede göstermek
istediginize, yada hangi video mektublarini hangi siyasi eylemlerde, toplantilar ve
festivallarda gostereceginize, siz karar verebilirsiniz. Bu proje, ilgili tüm kadin ve gruplara
aciktir. Bu cagriyi baskalarina da iletebilirsiniz.
Katilmak isterseniz, bize e–maille bildirin info@womenvideoletters.com ve
Videomektublarinizi en son 15.11.2007'ya kadar bize gönderin (miniDV yada VHS olarak).
Bize ingilizce altyazili bir versiyon ve bir transkripsiyon gerekiyor.

Berlin´den cok selam,
Christine, Goli ve Tania
*Lesbiyen/Escinsel/Transseksüel/Transgender´e kadar

