Antifašistični, feministični delovni in spoznavalni tabor
na območju nekdanjega mladinskega in kasnejšega
uničevalnega koncentracijskega taborišča UCKERMARK
Iniciativa za ureditev spominskega mesta nekdanjega koncentracijskega
taborišča Uckermark raziskuje zgodovino nekdanjega koncentracijskega
taborišča, skuša vzpostaviti stik s preživelimi in si prizadeva ustvariti dostojno
spominsko mesto na tem območju. Vsakoletna organizacija delovnospoznavalnega tabora je pomemben del tega.
O KRAJU
Nekdanji mladinski koncentracijski tabor Uckermark je bil zgrajen leta 1942 in se
nahaja približno 90 km severno od Berlina, v neposredni bližini koncentracijskega
taborišča Ravensbrück. Zgradili so ga zaporniki iz koncentracijskega taborišča
Ravensbrück. Velja za edino mladinsko koncentracijsko taborišče iz časa
nacionalsocializma in je bilo zgrajeno v namen priprtja deklet in mladih žensk.
Med leti 1942 in 1945 je v koncentracijskem taborišču Uckermark 1200 deklet in
žensk, v izjemno slabih pogojih bivanja, primoranih v prisiljeno delo. Januarja,
leta 1945, je bilo na delno evakuiranem območju zgrajeno uničevalno taborišče
za zapornike iz koncentracijskega taborišča Ravensbrück in drugih
koncentracijskih taborišč. Do aprila 1945 je bilo tam umorjenih približno 5000
ljudi.
KAJ BOMO POČELI?
Spoznale_i se bomo s preživelimi in njihovimi svojci in z njimi preživele_i nekaj
časa. Skupaj želimo na temu kraju delati, debatirati o spominskem obeleženju
žrtev in izmenjati mnenja in ideje glede ureditve dostojanstvenega spominskega
mesta.
Do sedaj je bil naš namen povabiti strokovnjakinjo za okolje, arheologijo in
spomeniško varstvo in druge zainteresirane pri tem majhnem projektu. Med
drugim bi želele_i voditi pogovor o nekdanjih aretiranih slovenskih partizankah
ter pripraviti filmsko projekcijo na temo »neprenehno izključevanje žensk«.
Več o tem, kaj bi rade počele_i, se bomo odločile_i, ko se zberemo v taboru.
Poročila o delovnih taborih iz prejšnjih let lahko najdete na naši spletni strani.
O NASTANITVI
Skupaj spimo in jemo v župnišču Himmelpfort in spimo v večposteljnih sobah. Od
župnišča ni daleč do območja nekdanjega koncentracijskega taborišča Uckermark
– je najlažje dostopno s kolesom.

Tabor je preskrbljen z vsem potrebnim. Za začetek vam bo pripravljalna ekipa
podala pomembne informacije in nato predala odgovornost v vaše roke glede
nakupovanja, kuhanja, projektnega dela itd. in dobrobiti skupine.
Žal nastanitveni objekt in sam kraj nastanitve nista zagrajena, zato prosimo, da
nam ob potrebi po tem to sporočite predhodno in bomo skupaj našle_i rešitev.
Če bi želele_i priti z otrokom: nismo organizirale_i varstva otrok, ampak v
primeru, če bi to želeli_e, nam prosim pošljite predhodno e-poštno sporočilo in
bomo skupaj našle_i rešitev.
Prosimo tudi, da ob prijavi napišete tudi, v katerih jezikih se sporazumevate,
tako, da lahko ob potrebi poskrbimo za tolmačenje.
KDO JE POVABLJEN?
Lepo vabljene_i so vse ženske, lezbijke, inter*, trans*, ki bi želele_i spoznati
okolje in se zanimajo za zgodovino tega kraja ali antifašistično spominsko
obeleženje.
Predhodno znanje je dobrodošlo, ni pa potrebno.
STROŠKI BIVANJA IN PRIJAVA
Ob bivanju se bodo pojavili tudi stroški nastanitve, hrane, vozovnic in
gradbenega materiala, honorarjev itd. Sprejemamo prispevke od različnih
fundacij. Zato bi vljudno prosile_i udeležence za prispevek v poljubni višini.
Prijavo prosim pošljite do konca junija e-poštno sporočilo na naslov:
baucamp2019@gmx.de
Več informacij najdete na spletni strani: www.gedenkort-kz-uckermark.de

