világméretű

KÖZÖSSÉGET
építünk
Radical Faeries,
Barátok,
Szövetségesek,
Nemzetközi
Találkozója

a Világ Queer Kultúrájáról szóló
Globális Szimpóziumon
2017. augusztus 8-ától 17-éig | Featherstone Castle | Northumberland, Anglia

Felhívás a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű,
interszexuális és queer barátainkhoz: gyógyítók, sámánok,
látnokok, mese- és igazmondók, művészek és aktivisták!
Fogjuk meg egymás kezét, egyesítsük szívünket, és globális
Queer-tudatos közösségként ünnepeljük és éljük meg identitásunkat!
A világ gyorsan változik. Jobban össze vagyunk kötve globális szinten
mint bármikor az emberiség története során. Technológiai fejlődésünk
ellenére a világ számos táján kihívást jelent a szociális ill. a politikai
helyzet. Miképpen léphet fel a nemzetközi queer közösség a
szabadságunk, biztonságunk, emberi jogaink érdekében, miként segíthet
abban, hogy értelmes és értékes helyet találjunk a társadalmon belül?
A Radical Faeries és a világ minden tájáról delegált aktivisták
kilencnapos találkozót szerveznek egy vadregényes angol kastélyban,
mely alkalmat ad közösségi értékeink megünneplésére, az LMBTIQA+
közösség helyzetének, szabadságának az értékelésére.

A nemzetközi találkozó a következőkre ad lehetőséget:
• Lelki közösségben gyűlünk össze az angliai
Featherstone-kastélyban
• Megemlékezünk az elmúlt idők Queer szereplőiről,
azokról az eredeményekről, mellyel hozzájárultak
korukhoz, kultúrájukhoz
• Közös étkezésekkel, zenével, színházzal, szívkörökkel és ceremóniákkal tisztelgünk kulturális
örökségünk előtt
• Szimpoziumok a queer kultúra, jogok, egészség,
és történelem tárgykörében. (A témákat lásd
a honlapon).
http://www.albionfaeries.org.uk/ global-gathering-2017/
gatheringglobal@gmail.com
• Pihenés, rekreáció, kellemes időtöltés a többi
aktivistával

Featherstone-kastély, Northumberland, Anglia

A Queer közösségek találkoznak a világ
minden részéről!

• Az LGBTIQA+ aktivisták világhálózatának bővítése.

Tudatosítsuk és mutassuk meg képességeinket, és azt a fontos
szerepet, amit a világ valamennyi kultúrájában betöltünk. Hol fogadnak
tisztelettel? Hol értenek félre vagy nyomnak el minket, és miért? Miféle
stratégiák mentén tudjuk összekapcsolni a queer-szellemiséget, hogyan
tudunk létrehozni egy egymásra odafigyelő barátokból álló világméretű
hálózatot? Milyen támogatásra lenne szükségünk? Milyen támogatást
tudunk nyújtani egymásnak?

• Az ár tartalmazza a szállást benn a kastélyben vagy
sátorban, és az összes étkezést.

• Költség személyenként 250-500 angol font, (változó,
az illető anyagi lehetőségeihez igazítva).

Osszuk meg történeteinket, ünnepeljük erősségeinket, hozzunk létre
világméretű mozgalmat, mely a szereteten, tudatosságon , a LMBTIQA+
közösség ismertségén alapszik. Csatlakozz hozzánk, hallasd a hangod!

Mit kell tudni a Radical Faeries mozgalomról?
A mozgalom tagjai harminc éve építik szív- és lélek- központú
közösségüket. A Faerie szót (angolul: tündér) azért használjuk, hogy
hangsúlyozzuk a szexualitásunk, a természet, a spiritualitás, és a lelki
világ távlatai között létező kapcsolatot. Az alapkérdést kutatjuk: kik
vagyunk mi, akik az azonos neműeket szeretjük, és visszautasítjuk a
hagyományos nemi sémákat ? Megvizsgáljuk, mi az a sajátos nézőpont,
melyen keresztül az életet szemléljük, és ahonnan tükröt tartunk a
társadalomnak. Azért dolgozunk, hogy mélyítsük a kapcsolatot
egymással és a Földdel, hogy megünnepeljük a queer közösség
jelenlétét mesemondókként, rítus tartókként, szertartás vezetőkként,
lélekgyógyítókként, közösségépítőkként és a változás hírnökeiként az
egész világ számára.

MIKOR:
2017. Augusztus 8. kedd - 17. csütörtök
HOL:
Featherstone-kastély, Northumberland, Anglia

• Senkit nem fogunk elutasítani anyagi okok miatt.
Mindenkitől kérjük, hogy lehetőségei szerint
járuljon hozzá a költségekhez. Minden adományt
szívből köszönünk!
• Támogatás adható azoknak, akik külföldről érkeznek
és az utazáshoz vagy a szálláshoz nincs elég pénzük.
• A részvétel regisztrációhoz kötött.
• Szállás és támogatás a különleges szükségletűeknek
a lehetőségek szerint.

>

A Wikipedia szerint 96 ország írta alá az ENSz 2011. évi
LGBTIQA+ jogokat támogató nyilatkozatot, miközben
a világ 54 országa egy olyan 2008 évi nyilatkozatot írt alá,
amely ellenzi ezeket a jogokat. 44 ország még nem
fejezett ki hivatalosan sem támogatást sem ellenzést.
74 országban az azonosneműekkel létrejövő szexuális
kapcsolat illegális, és 13 országban halálbüntetést vonhat
maga után.
Kevés ország ismeri el a transzneműek jogait, és a
legtöbbjük vagy bünteti a nemiség sémáját feszítő
embereket, vagy nehezíti életüket.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, KAPCSOLATOK, CÍMEK, REGISZTRÁCIÓ:
www.albionfaeries.org.uk/global-gathering-2017/
gatheringglobal@gmail.com
A résztvétel regisztrációhoz kötött!
A találkozóra szánt minden adományt szívből köszönünk!

