Antifaşist feminist inşaat ve karşılaşma kampı
vaktiyle genç insanlar için nazi toplama kampının oluşturduğu
UCKERMARK'da
07. - 18. Ağustos 2016
Uckermark anıtı hakkında tüm bilgileri bu sayfada bulabilirsin:
http://www.gedenkort-kz-uckermark.de/info/baucamps
Sorular ve kayıt için, lütfen bu adrese E-posta yaz: baucamp@gmx.de
Biz kimiz?
Eski Uckermark Toplama Kampı için Anma yeri Girişimi, bu yahudi toplama kampının tarihini
araştırmak, hayatta kalanlarla irtibata geçmek, iletişimde kalmak ve bu arazide layık bir anma yeri
oluşturmak için çalışıyor. Yıllık yapı-buluşma kampları bu çalışmanın bir parçası.
Yer
Büyük ölçüde tanınmayan Uckermark Toplama Kampı 1942 yılında Berlin'in yaklaşık 90km
kuzeyinde Reversbug'daki Kadın Toplama Kampının hemen yakınında Reversburg'dan gelen
Toplama Kampı tutsaklarınca inşa edildi.Bu Toplama Kampı Nasyonal sosyalizm döneminde
bilhassa genç kadınları ve kız çocuklarını hapsetmek amacıyla kurulmuş tek Yahudi Toplama
Kampı'dır.
1942-45 yılları arası 1.200 kadın ve kız çocuğu Uckermark Toplama Kampı'nda tutulmuş ve son
derece kötü yaşam koşulları altında zorla çalıştırılmışlardır. 1945 Yılının Ocak ayında kısmen
boşaltılmış arazide Reversburg'dan ve diğer Toplama Kampları'ndan tutsaklar için İmha Kampı
kurulmustur. Aynı yılın nisan ayına kadar yaklaşık 5000 insan katledilmiştir.
Kimler davetli?
Araziyle tanışmak isteyen, arazinin tarihi ve antifaşist Bellek Politikaları'yla ilgilenen, 18-99 yaş
arası tüm Lezbiyen-Trans Kadınlar. Hiçbir ön koşul yok, hiçkimse çok şey bilmek ve tanımak
zorunda değil. Maalesef içinde yaşadığımız ev ve Alan engelliler için uygun değil; lütfen gerekirse
haber ver-birlikte bakalım, ne yapılabilir.
Ne çalışmak istiyoruz?
Hayatta kalanlarla tanışacağız ve onlarla birlikte vakit geçireceğiz. Arazide beraber çalışmak, 'Açık
Anma ' ve Bellek Politikaları üzerine tartışmak, kendi fikirlerimiz ve layık bir Anma Yeri'ne dair
isteklerimiz üzerinden fikri alışverişi yapmak istiyoruz.
Sınıfçılık ve Dışlamacılığın Süreğenliği temaları üzerine Atölyeler planlandı.
Tam olarak neler yapacağımıza, birlikte yerinde karar vereceğiz.
Internet sayfasında geçen yılların Yapıkampı Raporlarını bulabilirsin.
Konaklama/Uygulama/Dil
Birlikte Pfarrhaus Himmelpfort'da kalacağız, yemek yiyeceğiz ve çok yataklı odalarda
geceleyeceğiz. Pfarrhaus'dan eski Uckermark Toplama Kampı'nın olduğu arazi oldukça yakın.-en
iyisi beraberinde bir bisiklet getirmek.
Kamp otonom yönetiliyor. Kampın başlangıcında hazırlık grubuyla önemli bilgiler paylaşmak;
sonrasında Alışveriş, Yemek, Projeler vs. gibi konuları ve grubun esenliğini katılımcıların ellerine
bırakmak istiyoruz.
Çocuk Bakımı organize etmiyoruz. Ama çocukla gelmek istiyorsan lütfen bizi bir email ile
bilgilendir.
Lütfen hazır kaydolurken hangi dilleri konuştuğunu bildir ki gerekirse çeviri imkânlarıyla
ilgilenebilelim.

İnşaat ve karşılaşma kampını eğitim izni olarak kabullendire bilirsin (şehrini kayıt edilirken bize
lütfen bildir)
Masraflar/Başvuru
Kişi başı yaklaşık 100€ 'luk bir masraf öngörüyoruz. Herkes kendi bütçesince katkıda bulunacak.
İlgileniyorsan 2016 Haziran sonuna kadar başvur.
Seni göreceğimize seviniyoruz!

