geAntyfaszystowski feministyczny workcamp
na terenie dawnego obozu koncentracyjnego dla młodzieży i późniejszego obozu
zagłady UCKERMARK
07. - 18. sierpnia 2019
Kim jesteśmy?
Inicjatywa na rzecz miejsca pamięci na terenie byłego obozu koncentracyjnego Uckermark
(Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark e.V.) zajmuje się badaniem historii
dawnego obozu koncentracyjnego dla młodzieży, nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktu do
ocalałych więźniów oraz tworzeniem na terenie obozu godnego miejsca pamięci.
Coroczny workcamp należy do działań inicjatywy.
Miejsce
W dużym stopniu nieznany obóz koncentracyjny dla młodzieży Uckermark wybudowany został w
1942 około 90 km od Berlina w pobliżu obozu koncentracyjnego dla kobiet Ravensbrück przez
więźniarki tego właśnie obozu. Był to jedyny obóz koncentracyjny dla młodzieży funkcjonujący w
okresie narodowego socjalizmu, który założono specjalnie w celu więzienia dziewcząt i młodych
kobiet.
Od 1942 do 1945 roku 1200 kobiet i dziewczyn przebywało w obozie Uckermark i odbywało w
bardzo trudnych warunkach roboty przymusowe. W styczniu 1945 roku na częściowo opuszczonym
terenie obozu powstał obóz zagłady dla więźniów z Ravensbrück oraz innych obozów. Do kwietnia
1945 roku zamordowane tam około 5000 osób.
Kogo zapraszamy?
Zapraszamy wszystkie kobiety, lesbijki, osoby transseksualne oraz interseksualne, które chcą
poznać miejsce i są zainteresowane zajmowaniem się historią miejsca i antyfaszystowską polityką
pamięci. Nie ma żadnych wymagań, nikt* nie musi bardzo dużo wiedzieć i umieć.

Co chcemy robić?
Będziemy spotykać się z osobami ocalałymi i członkowie ich rodzin, aby spędzić z nimi czas.
Chcemy razem pracować na terenie, dyskutować o „otwartym upamiętnianiu” i o polityce pamięci
oraz wymieniać się wyobrażeniami i życzeniami odnośnie godnego miejsca pamięci.
Do tej pory zaplanowano spotkanie z ekspertką do spraw terenu i ochrony zabytków, która wesprze
zainteresowanych w małym projekcie. Ponadto chcemy się zająć tematem słoweńskich partyzantek,
które byłe tutaj uwięzione, i przygotować dyskusję i projekcję filmu na temat "ciągłości
wykluczenia".
Co dokładnie będziemy robić, zdecydujemy razem na miejscu.
Na stronie internetowej znajdziesz sprawozdania z ostatnich lat.
Zakwaterowanie/Praktyczne informacje/Język
Będziemy razem mieszkać i jeść w domu parafialnym Himmelpfort i spać w pokojach
kilkuosobowych. Od plebanii nie jest daleko do terenu byłego obozu KZ Uckermarck – najlepiej
będzie przywieźć rower ze sobą. Camp będzie opierał się na zasadzie samoorganizacji. Na początku
spotkania poddamy wam wszystkie ważne informacje, po czym poprosimy was o przejęcie
odpowiedzialności za zakupy, gotowanie, projekty, dbanie o dobre samopoczucie grupy i tak dalej.
Niestety zakwaterowanie i teren nie są pozbawione barier; w razie potrzeby skontaktuj się z nami -

wspólnie sprawdzimy, co jest możliwe.
Jeśli chcesz przyjechać z dziećmi: nie gwarantjemy opieki nad dziećmi, ale napisz do nas, to
zobaczymy co da się zrobić.
Prosimy o podanie przy zapisach w jakich językach mówicie, żebyśmy mogli zorganizować
ewentualne tłumaczenie.
Koszty i zapisy
Mamy koszty zakwaterowania, wyżywienia, biletów, materiałów budowlanych,
opłat, ... Wnioskujemy o sfinansowanie projektu z funduszy i fundacji. Ponadto
można dołożyć tyle ile każdy może.
Aby się zarejestrować, wyślij nam e-mail do końca czerwca:

baucamp2019@gmx.de
Więcej informacji można znaleźć pod: www.gedenkort-kz-uckermark.de
Cieszymy się z Twójego udziału!

