معا من أجل املساواة في الحقوق
دعونا نصل بصوت عال

برلني  17سبتمبر 2017
انضم إلينا وشارك في االجتماع االول إلعداد مهرجان املجتمع لهذا العام

2017

في السابع والعشرون من مارس في الساعة 19:00
ملاذا املجتمع كرنفال اآلن؟ -

ما هي الخلفية لفكرة املجتمع؟

نادي الحكواتي وغيرها من املجموعات تدعوك لالنضمام إلى هذا الكرنفال! نحن نريد ان نقوم بتنظيم

تظاهرة فنية وسياسية واسعة وشاملة -

نريد ان نجلب قصص الالجئني وافكارهم من منظور اخر في النقاش

العام
هذا الكرنفال هو الوقت للتعبير عن الوحدة ضد املواقف العنصرية ،ضد تسيس ونزع اإلنسانية عن الشعب،

مساحة آمنة لتبادل قصصنا.
وتصور املجتمع كرنفال كمنصة ألكبر عدد ممكن من الجماعات الناشطة لتمكنها من العمل معا -
قصص

لخلق

والصور والتجارب التضامن واألمل ضد الخوف!

من حقي ومن حقك؟ نحن نريد املساواة!
ونحن نعتقد أن تركيزنا يجب أن يكون على استعادة الحقوق والتوعية بكيفية تقتصر حقوق في السياسة
واملمارسة .نريد أن ندعو ألكثر من تحسني الظروف املعيشية فقط لالجئني في أملانيا :إن أمر ضروري ،ولكنه

ليس كافيا .نطالب بحقوق متساوية! نطالب بحقوق املواطنة لكل من يعيش هنا!
ثقافة كرنفال
الكرنفال هو فرصة ملنح األشخاص مساحة للعمل بشكل جماعي ،مما يسمح للجميع بإبراز اصواتهم والتعبير
بحرية .واملهرجان مفتوح للجميع وغير محدد لحواجز  ،فالفرصة متاحة للعديد من األصوات .والعديد من

الكرنفال هو فرصة ملنح األشخاص مساحة للعمل بشكل جماعي ،مما يسمح للجميع بإبراز اصواتهم والتعبير
بحرية .واملهرجان مفتوح للجميع وغير محدد لحواجز  ،فالفرصة متاحة للعديد من األصوات .والعديد من
اللغات .واملهرجاني يعزز ثقافة الضحك ،موجهة من القاعدة مباشرة الي أصحاب السلطة واالمتياز

الخوف يأكل الروح":

اللعب مع الخوف وتحويله لصناعة قوة

من الذي يخاف ومن ماذا؟ الخوف هو أداة السلطة؛ وقد تم استخدامه دائما لتبرير السياسة اليمينية وإلبقاء

الناس تحت السيطرة .يمكننا استخدام الخوف الوهمي  ،للكشف عن التناقضات الحقيقية وعدم املساواة.
تحت شعار نحن هنا النكم هناك ،نحن نريد لتقويض وتجاوز مفهوم السائد من "التكامل".
"التكامل" ينطوي على عدم تسييس أنشطتنا هنا :وجهات نظر االستعمار وما بعد االستعمار ال يمكن
القضاء عليها ونريد ان نعمل من خالل هذا النقطة علي تحليل سياسي للوضع الراهن في أوروبا

ماذا عنك؟ ال تدع الخوف يحكم!
يمكنك/ي  :تاريخ االستعدادات للكرنفال :نحن بحاجة ملساعدتكم خلق أقنعة واألزياء ،ونحن بحاجة لك

لتطوير قصص جديدة.
يمكنك/ي :دعم وتوسيع شبكتنا ،ملساعدتنا في نشر األخبار.
يمكنك /ي :شاركنا معنا  ٢١يوما من املقاومة في مسرح أكس في الفترة من  20مارس ال29
مارس2017

