Eski Nazi toplama kampı ve daha sonra imha alanı olan
UCKERMARK'da antifaşist feminist yapılandırma ve buluşma
kampı
02 – 11 Ağustos 2019
Biz kimiz?
Die Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark e.V. (UCKERMARK Eski
Toplama Kampı Anı Alanı Yeri Derneği Girişimi), gençlerin zorla tutulduğu bu toplama
kampının tarihini araştırmak, hayatta kalanlar ve yakınlarıyla iletişime geçmek,
kurulan ilişkileri sürdürmek ve bu arazide geçmişin anısına uygun bir anma yeri
oluşturmak için çalışır.
Her yıl burada yapılan yapılandırma ve buluşma kampları da bu çalışmanın bir
parçasıdır.
Yer hakkında…
Çok fazla tanınmayan, 1942 yılında Berlin'in yaklaşık 90km kuzeyinde
Ravensbrück’teki kadın toplama kampının hemen yakınında bulunan gençlerin esir
tutulduğu Uckermark Toplama Kampı’nın inşasında Ravensbrück Toplama Kampı
tutsakları çalıştırıldı. Bu toplama kampı Nasyonal Sosyalizm döneminde bilhassa genç
kadınları ve kız çocukları hapsetmek amacıyla kurulmuş tek toplama kampıdır.
1942-45 yılları arasında 1.200 kadın ve kız çocuğu Uckermark Toplama Kampı’nda esir
tutulur ve son derece kötü yaşam koşulları altında zorla çalıştırılırlar. 1945 yılının ocak
ayında kısmen boşaltılan alanda Revensbrück'ten ve diğer toplama kamplarından
getirilen tutsaklar için bir imha yeri kurulur. Aynı yılın nisan ayına kadar burada
yaklaşık 5000 insan katledilmiştir.
Ne yapmak istiyoruz…
Toplama kampından hayatta kalanlar ve onların yakınlarıyla tanışıp onlarla birlikte
vakit geçireceğiz. Bu kamp alanında birlikte çalışarak, “açık/görünür anma“ ve
hafıza/hatırlama politikaları üzerine tartışarak, buraya uygun bir anma yerinin nasıl
olması gerektiği konusunda fikir yürütüp ne istediğimizle ilgili görüş alış verişi
yapacağız.
Şimdiye kadar planlanan, ilgilenenleri küçük bir projede destekleyen, burayı iyi bilen,
arkeoloji ve tarihi koruma alanından bir uzmanı davet etmek oldu. Bunun dışında o
dönemde tutuklu Sloven partizan kadınlar konusunu ele almak ve “dışlanmanın
sürekliliği“ konusunda bir film gösterimi yapmak istiyoruz.
Tam olarak neyi, nasıl ve ne zaman yapacağımıza ise bir araya geldiğimizde birlikte
karar vereceğiz.
Daha önceki yıllarda yapılanların bilgisini ve raporları internet sayfasında bulabilirsin.
http://www.gedenkort-kz-uckermark.de/info/baucamps
Pratik bilgiler
Pfarrhaus Himmelpfort’ta kalacağız, birlikte yemek yiyeceğiz ve çok yataklı odalarda
konaklayacağız. Konaklama yerimiz eski Uckermark Toplama Kampı'nın olduğu alana
oldukça yakın – bu nedenle yanında bir bisiklet getirmen çok iyi olur.

Kamp otonom yönetiliyor. Kampa başlarken hazırlık grubu olarak sizlere önemli bilgiler
aktarmak, sonrasında ise alışveriş, yemek, projeler vs. gibi konuları ve grubun rahat
etmesinin sağlanması işini tüm katılımcılara bırakmak istiyoruz.
Kamp alanımız ve konaklama yerimiz maalesef engelliler için çok uygun değil; gerekli
durumlarda lütfen haber ver, ne yapılabileceğine birlikte bakalım.
Çocuk bakımı organize etmedik. Ama çocukla gelmek istiyorsan lütfen bizi bir email ile
bilgilendir. Ne yapabileceğimize birlikte karar verelim.
Kamp için kayıt yaptırırken lütfen hangi dilleri konuştuğunu bildir, gerekirse çeviri
imkânlarıyla ilgilenebilelim.
Kimler davetli?
Bu eski toplama kampı alanını tanımak isteyen, buranın tarihi ve antifaşist
hafıza/hatırlama politikalarıyla ilgilenen, tüm KadınLezbiyenInterTrans bireyler*
davetlidir. Katılım için hiçbir ön koşul yoktur, hiç kimse öncesinden çok şey bilmek ve
tanımak zorunda değildir.
Masraflar / Başvuru
Konaklama, yemek, yol ücreti, materyal, konuşmacı ücreti,,,gibi masraflarımız var.
Destek alabilmek için vakıflara başvuruyoruz. Bunun dışında herkesin kendi bütçesine
uygun katkıda bulunması iyi olur.
Katılım için haziran ayı sonuna kadar e-mail göndererek kayıt yaptırabilirsin:
baucamp2019@gmx.de
Daha fazla bilgiyi bu sayfada bulabilirsin:
www.gedenkort-kz-uckermark.de

