معا ؛ متصلة
التقرير السنوي لفريدا  FRIDAلعام  “ 2021اجتياز المسطحات المائية المتنوعة ً
بواسطة التيارات المضطربة والهادئة”

ملخص تنفيذي

مقدمة الموضوع
في عام  ،2021دخلنا العام الثاني للجائحة العالمية ونحن نواصل التصدي لعواقبها البعيدة المدى .من الناحية
التنظيمية ،كان لهذا العام أهمية بالغة حيث قررت فريدا للمرة األولى ألخذ وقفة بشكل جماعي والدخول في
وضع العمليات األساسية ( .)COMاخذ بحثنا عن القيادة التنفيذية المشتركة ً
ً
واتجاها جدد ،حيث
أيضا مسارً ا
واصلنا بناء ودعم التنظيم النسوي الشاب في جميع أنحاء العالم .من قبيل الصدفة ،كان عام ً 2021
أيضا هو
العام الذي أصدرنا فيه دراستنا المحورية “ما يجلبه الماء” والتي استكشفت دورنا كممولين في مجال المناخ
والعدالة البيئية .دفعنا هذا إلى النظر في موضوع المياه في هذا التقرير السنوي ،وهو تناقض كبير ومتعمد
لموضوع التقرير السنوي لعام  2020عن الصحراء والسراب.
يتمحور هذا التقرير السنوي حول استعارة الماء :لقد استوحينا الفكرة من قدرة المياه على توحيد المناطق
وتنظيف الجروح والحفاظ على الحياة قائمة .بالنسبة لنا ،الماء هو مثال رائع لكيفية تعايش القوى المتعارضة.
كشيء شامل ،يمكن أن يكون الماء بنفس القدر من البناء والتدمير في طبيعته .فالماء يغذي التربة والروح
واألشجار في حين أنه يمكن أن يدمر ويعرقل أفدنة من األرض والسكن .يأتي مع الوفرة والندرة .قد يتوفر منه
اعتمادا على المكان الذي نعيش فيه في العالم.
الكثير أو يندر
ً
يمكن أن تتدفق المياه بشكل راكد أو عميق ،وتتجسد في العديد من األنسجة واألشكال واأللوان واألنماط
والنغمات ،والتي ستالحظ الكثير منها بوضوح خالل هذا التقرير ،ويمكن أن تتوسع أو تتقلص على مدار فترة
زمنية معينة .أظهرت المياه مرارً ا وتكرارً ا قوتها ووفرتها وقدرتها على التكيف مع البشر .نحن نسعى للحصول
على الكثير من اإللهام من هذا النوع المجازي الذي يحمله الماء لنا ولحركاتنا ونظام التمويلي .إن وجود الماء
الميتافيزيقي الغني مثال لما تبدو عليه المثابرة والمرونة ً
حقا في الممارسة ،وهي الخصائص الرئيسية التي
شهدناها في الحركات النسوية الشابة التي نشعر بأننا نتمتع باالمتياز لدعمها.
تماما مثل الماء،
ازدهرت الناشطات النسويات الشابات في أقسى الظروف وتكيفن مع الوضع أثناء الحراك،
ً
واستمروا في المثابرة في عام  ،2021وهو العام الذي أصبحت فيه الجائحة العالمية أكثر وحشية في العديد

ً
طرقا مبتكرة للتواصل والتفاعل وترسيخ العالقات
من الدول .صمد نشاطهم أمام اختبار الزمن ووجد
على الرغم من الحواجز المادية التي ال يمكن ألحد أن يقف أمامها في مواجهة هذه الجائحة .ظل
التنظيم النسوي الشاب متجذرً ا في الترابط والترابط والتقاطع ،وهو شيء نربطه بعمق مع طبيعة الماء
وأهميته الكبيرة في الوعي اإليكولوجي للعب دور رئيسي في رعاية الكوكب والبشر الذين يسكنونه.
يمكن ً
أيضا ان تتدفق المياه بعمق أو تبقى راكدة ،ممثلة لعام  2021كعاما للتوقف والتعلم والتفكير
والتأمل في وقت سابق لفريدا أثناء استكشافها  COMألول مرة .يتمحور الماء أيضا حول الجذور.
صحيحا في حالة فريدا وكذلك حاولنا تقوية
يغذي ويساعد في النمو الداخلي والعميق .كان هذا
ً
المنظمة داخليً ا ،وبدء عملية التطوير التنظيمي ( )ODوإعادة توزيع الموارد حين الحاجة في وقت األزمات،
واالستجابة بخطة طوارئ استباقية لـجائحة  .COVIDلطالما كانت الرعاية في صميم كل ما نقوم به في
استثناء عن ذلك .في الواقع ،لقد علمتنا تلك الظروف أن نتمسك بنهج يركز
فريدا ولم يكن عام 2021
ً
على الرعاية بشكل أكبر ألننا وفرنا مساحة للرحابة واالمتنان في عالم ينذر بالخطر على نحو متزايد.
المساهمات في هذا العمل:
المصمم الرئيسي :فيدوشي ياداف
المحتوى الرئيسي :زازي دالميني وديبا رانجناثان
التدقيق والنشر المساعد :روان محمد ومامي اكوا كيريوا مرفو

بيانات تقديم المنح
قدمنا  94منحة جديدة إجماال خالل عام  ،2021بينما تم تقديم  252منحة كجزء من منح الدعم
األساسي .التقسيم اإلقليمي أدناه:
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أمريكا الالتينية
والكاريبي

تستجيب النسويات الشابات
ألزمة المناخ المستمرة ألنهن
يهتمن بصحة كوكب األرض

وكجزء من المنح الخاصة
لعام  ,2021قمنا بتوزيع 96
منحة خاصة مختلفة بلغ
مجموعها  659007دوالرً ا
أمريكيً ا .اقرأ المزيد من
التفاصيل حول التوزيع أدناه:

هل أنت متحمس/ة لمعرفة المزيد عن تأثير وإرث التنظيم النسوي الشاب حول العالم؟ اقرأ/ي
معا ؛ متصل بواسطة التيارات
التقرير السنوي الكامل “اجتياز المسطحات المائية المتنوعة ً
المضطربة والهادئة “على موقعنا.
 11منحة بناء
تحالف /
تضامن يبلغ
مجموعها

 9منح لإلنتاج
المشترك واإلبداع
المشترك تبلغ
قيمتها اإلجمالية

 40منحة لألمن
والسالمة
والشفاء بإجمالي

 27منحة لتعزيز
قدرة المجتمع
على الصمود تبلغ
قيمتها اإلجمالية

 5منح للسفر
وتنمية الشبكات
يبلغ مجموعها

94,000

58,000

267,741

دوالر أمريكي

دوالرً ا أمريكيً ا

185,290

29,390

دوالر أمريكي

دوالرً ا أمريكيً ا

دوالرً ا أمريكيً ا

امتناننا العميق لمجتمع فريدا الواسع :شبكة متماسكة من الموظفات/ين ومجلس اإلدارة
والمستشارات/ين والشركاء الحاصالت/ين على المنح وحلفاء الموارد الفردية والمؤسسية وعدد ال
ً
مكانا ساحرً ا.
يحصى من المهنئات/ين الذين يجعلون من فريدا

