با هم برای حقوق برابر  .با صدای رساتر
برلین ۱۷ ،ماه سپتامبر ۲۰۱۷
کارناوال  CommUnity ۲۰۱۷دعوت به اولین جلسه اماده سازی امسال
ماه مارچ ۲۷
ساعت ۱۹ :۰۰
اندیشه اساسی و دلیل برگذاری کارناول در حال حاضرچیست ؟
انجمن (AL-Hakawa
و سازمانهای دیگر شما را دعوت به شرکت در این کارناوال میکنند ! ما میخواهیم تظاهرات
فرهنگی ،سیاسی گسترده و فراگیری را سازمان بدهیم  .ما میخواهیم سرگذشت زندگی و
دیدگاه پناهندگان را در بحث ها و گفتگوهای عمومی منعکس کنیم
این کارناوال فرصتی برای بیان اتحاد و همبستگی علیه نگرش و رفتار نژادپرستانه  ،علیه
سلب انسانیت و نادیده
گرفنت پناهندگان است و یک محل مطمئن برای بازگو کردن داستان زندگی ماست.
 CommUnityکارنوال
بعنوان یک عرصه برای به هم پیوسنت گروههای فعال بیشتر  ،برای تهیه وایجاد داستان و
تصاویر
قوی  ،تجربه کردن همبستگی و امید در مقابل ترس است !
حقوق اجتماعی و فردی من و تو برابرند ؟ ما خواستار برابری حقوق هستیم !
ما معتقدیم که تمرکز فعالیت ما باید در روی بازخواست حقوق اجتماعی و فردی ،و باال بردن
اگاهی افراد در چگونگی محدود شدن این حقوق  -چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه زندگی
روزمره  -باشد.
تقاضای ما فراتر از فقط بهسازی شرایط زندگی پناهندگان در آملان است  :این امر ضروری
است ولی کافی نیست  .ما خواستار تساوی حقوق هستیم ! ما حقوق شهروندی برای تمام
کسانی که در اینجا زندگی میکنند را میخواهیم!
رسم و فرهنگ کارناوال
کارناوال یک نمایش عمومی است که همگان میتوانند در ان شرکت کنند .کارناوال فرصت انتقاد
مستقیم و افشای موارد مختلف را به طور طنز و شوخی به شرکت کننده میدهد .کارناوال شامل
صداها و زبانهای مختلف است و فرهنگ خنده را حمایت میکند که به این طریق اشخاص
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صداها و زبانهای مختلف است و فرهنگ خنده را حمایت میکند که به این طریق اشخاص
قدرتمند با امتیازات مخصوص مورد انتقاد قرار گیرند.
ترس و کارناوال » -ترس روح رامی خورد«
“„Angst isst die Seele auf / Fear Eats the Soul
بازی با ترس برای مسخر کردن قدرت
چه کسی از چه چیزی می ترسد؟ ترس ابزار قدرت است ؛ ترس همیشه از سیاستمداران دست
راستی برای نگهداشنت عام زیر کنترل استفاده شده است  .ما می توانیم از طنز و شوخی برای
مسخره کردن ترس و افشای تناقضات واقعی و نا برابری استفاده کنیم.
تحت شعار ما اینجا هستیم به خاطر اینکه شما انجا هستید ،ما میخواهیم از مفهوم
اصلی
“„Integration
ی)یک پارچگی ،اتحاد عناصر مختلف اجتماعی( استفاده کرده و کمی فراتر از آن حرکت کنیم.
در اینجا مفهوم اصلی
“„Integration
)یک پارچگی ،اتحاد عناصر مختلف اجتماعی ( غیر سیاسی بودن فعالیتهای ما را تایید میکند :
دیدگاههای زمان استعماری و بعد از آن را نمیشود از تحلیل و تجزیه سیاسی دوران
کنونی اروپا ریشه کن کرد و نادیده گرفت.
نظر شما چیست؟
نگذارید که حکمفرما باشد!
شما میتوانید:
در جلسه آماده سازی کارنول شرکت کنید.
به کمک شما در درست کردن لباس نمایش و ماسک و پیشرفت کردن سرگذشت زندگی تان
احتیاج داریم.
شما میتوانید:
به شبکه اجتماعی مان افزاش و حمایت را برسانید
و کمک کنید که بیشتر مردم از این کارنوال خبر داشته باشند.
شما میتوانید:
در برنامه
“ „the 21 Days of Resistanceدر تئاتر
(Wiclefstraße 32, 10551 Berlin) Theater X
از  ۸تا  ۲۹ماه مارخ شرکت کنید.

