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2010ألكرافان لعام / ألقافلة مهرجان   
 

في أوروبا و طالبي أللجوء آلجئينأ من اجل حقوق  

أإلستعماري و ضد التمييز العنصري/ ونيالي لالظلم ألكومتحدين ضد   

ألحصن-و للتذآير بمن دفعوا حياتهم على أبواب أوروبا  
 

.مهرجان مفتوح ضد أإلستعمار الجديد و ضد التمييز ألعنصري  

ألمنطلق ألجنسي، و حيث يعتني آل باآلخرالنظرة لآلخرفقط من اٍل من العنصرية و من مجال خ  

.حصن منيع مليئ بأإلنسانية و ألتضامن  
 

ثقافية -اجتماعيةإلى  مهرجان فيه عروض  طالبي أللجوءأي الكرافان ألجل حقوق ألآلجئين و" القافلة" يدعو و بإسم  "منتدى ألفويس لآلجئين"

آل هذه العروض و األعمال تعرض و تناقش الخلفية و التعقيدات أللتي يعيشها طالبي اللجوء و . سية في مجال أألدب المقاِومو أدبية و سيا

.أثناء نضاالتهم ألسياسية الهجرة  في ألمانيا  

انية لعقد ندوات نقاشية و بالعمل مع القوى و أألفراد الناشطين في مجاالت أألدب أإلجتماعي  و المجال ألسياسي سوف تكون هنالك أإلمك

بأصوات الطبول تع معا تمنو موسيقي مباشرة آما س  دبية و مسرحيات في الشارعأأخرى لمبادلة الخبرات و ألتجارب آما سيتم تقديم عروض 

.أألفريقية و الرقص أالفريقي و رقصة األقنعة و أألغاني  

.القلعة أوروبا تقدمة منا ألرواح أوالئك ألناس ضحايا تلكآل هذا سوف يكون   

عروض لألفالم المختلفة و اللتي آلها ستكون انعكاسا و  والمختلفة وسوف  م معارض للصور و رسوماتيتنظ يتم  عالوة على ذالك سوف

.افريقيا و بلدان أخرى ،شارآون من أوروبا مال على المهرجان صورة حية للغنى و التنوع اللذي يضفيه  

.حتى يمكن إضافتها الى البرنامجحات أخرى يتم تقديمها إننا نرحب بأية أفكار أو اقترا  

 عميقةله دالالت ذآية ور اللطيف وال التعبيكأش نمإفريقيا شكال تقليديا  في إن قمة العروض و درتها ستكون أإلستعراض باألقنعة و اللتي تعني

 غير مباشرة

ألمختلفة من طالبي اللجوء و الهجرة مما يشكل  ات المجموعاتهذا أالستعراض سوف يكون مصحوبا  بعروض فنية و ثقافية اخرى و نشاط

.انعكاسا لغنى و تننوع مجموعاتنا و نشاطاتها  

سوف تحكي تاريخنا بكلماتنا نحن، و لسوف تطرح أسئلة عدة . ولسوف تاتي أألقنعة من عدة بلدان مصحوبة بتاريخنا و عزة أسالفنا و وقارهم

.لعودة الى اساسات أنسانيتنا، الى ألتضامن، الى ألرحمة و إلى الكرامة و ألعزة أإلنسانيةلعلى المستعِمرين وتساعدنا بذالك   

هنا في منتصف أوروبا  تمثاال لمن سقطوا و ماتوا على حدود هذه األوروبا اللتي ما فتئت تزداد شراسة و بني باستعراض أألقنعة هذا نريد أن ن

الحرآة و  طات المختلفة تقوية أنفسنا و شد أألزر في نضاالتنا من أجل الحصول على حقنا في حريةإننا نهدف من خالل هذه النشا. تقتيال للبشر

.مبدأ التضامن على الصعيد العالمي ألتنقل و من أجل العدالة أالجتماعية، اننا نهدف الى تقوية  
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.القلعة أوروبا ألقنعة وأ –افريقيا ليست بعيدة   
 

التقليدية  ت مقدسة و يتم القيام به في المناسبات و أألعياديتم احترامه في بلدان آثيرة في أفريقيا، له مواصفاإن أألقنعة هي عرض ثقافي و فني 

و يتم اعتبارها موضوعا للتأمل الذاتي ألجماعي في أوقات تكون الجماعة فيها بحاجة الى الحماية و قنعة تحظى باحترام ألهذه أ. المميزة

الكوارث أو الحوادث أألليمةحين حدوث  االتكاتف مع بعضه  

نية ان ترمز األقنعة بالمعنى ألتقليدي الى المقدس أو الشخص الميت، و آالهما ال يملك وجها ماديا نستطيع تلمسه ولكن يمتلك المقدرة و أإلمكا

.و يكلمهم في أألمور المهمة يتواصل مع أعضاء ألجماعة  

 

حياء في مخافر الشرطة، أو ترقوا أحإحكايات من : بأنفسهم أن يحكوا لنا حكاياتهم نيستطيعوقنعة عن ألبعض اللذين قد ال سوف تحدثنا هذه أأل

للجوء أجرين و طالبي المها ت اللذين يتم هدر أعمارهم في  معسكراتاان آخر أو حكايو في أي مكأوروبية في الدول أأل حكاية أللذين قتلوا

و حكايات أللذين تتم مالحقتهم و مطاردتهم من أ منية أألوروبيه على الموت غرقاأأللقوى هم احكايات اللذين ُأجبرت, المنتشرة في أنحاء أوروبا

.ت آثيرة أخرىاأو عن اللذين أختنقوا أثنا عملية ترحيلهم و حكاي, ألقوى أألمنية العنصرية اللتي تنظر اليهم آخارجين عن القانون   

 

م، في المانيا و الظلم في ألعال ا إنها ضحايا الظلم في أوطانه.ا و يتم نسيانها بدون اية أثرلن ندع ذآرى الضحايا بأن تكون مجرد أرقام تمر هكذ

.وروبي أألخرىو في دول أإلتحاد أأل  

.سوف نحكي حكاياتهم إلنها حكايتنا نحن وهم ميراثنا أللذي سنترآه للعالم  

و األهوال أللتي عانت منها الضحايا هذا  ر آل تلك ألمآسيآإننا سوف نستذعندما نستعيد ذآرياتنا أألليمة أللتي دفعت بنا الى مغادرة أوطاننا ف

.مع أننا واثقون بأن آخرين سوف يالقوا حتفهم بنفس الطريقة  

هذا " ينا"المهرجان عن تمثال في مدينة  والبربرية في أوروبا سوف نزيح الستار أثناء"ألفرونتكس" تخليدا لذآراهم جميعا ولكل ضحايا 

عدم وجود أي رحمة في القلوب القاسية للقوى أألوروبيةألتمثال سوف يكون بمثابة الدليل و البرهان على   

.الء ألآلجئينهؤو النتيجة لما ارتكبته و أدى إلى هالك   

 

.من أجل حقوق المهاجرين و طالبي أللجوء في أوروبا  
و هنا يجب أن ال ننسى مشاآل البلدان أللتي تأتي منها هذه . يذآرنا بضحايا هذه ألقلعة المحصنة أوروبا أنان هوالهدف من هذا المهرج 

.و آذالك علينا أن ال ننسى مشاآل و مآسي و ضحايا ألحروب المتعددة - أفريقيا، أمريكا ألجنوبية، الشرق أألوسط، آسيا، أوروبا –الضحايا   

بمسؤلية اوروبا و سياساتها أالستعمارية عن هذا الظلم و هذه ألمآسي و يقولون بمشارآتهم بأنهم مثابة اعتراف ن مشارآة أألوروبيين هي بأ

.هايناضلون ضد  

 

 صيغة الهرجان الحالية
 

و من خالل أعمالهم و أللذين  المشارآة في المهرجان متاحة امام آل الناشطات و الناشطين من آل الجنسيات و أألعراق  

. باإلشتراك مع أآلخرين على الناس فنهم المقاوم  م ويريدون عرضإبداعاتهو   
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سوف تقسم المدينة إلى اربعة أجزاء حيث يتم . لعروض و فعاليات ألمهرجان مكانا مفتوحا" يينا"المهرجان يريد أن يعمل من آل مدينة  

.عرض موضوع مختلف في آل جزء آما سيكون هنالك مكان محدد للمهرجان ألمرآزي  

و اللذي و من خالل مشارآة الفاعلين من العالم يتم تقديم عدة أشكال من المقاومة ) السياسي ( ف نفسه آعرض للفن ألمسيس المهرجان يعر هذا

 ألسياسية

و طالبي اللجوء  من أجل حقوق ألآلجئين "ألكرافانه " و ناشطي ألقافلة " فويس" تنظيم و تنسيق هذا ألمهرجان سوف تتم من خالل أل 

سياسيأل  

 

 ،ما زال مستمرا اللذي) أإلستعماري( اننا ومن خالل الفن المبدع المقاوم و باشكاله المختلفه نهدف الى لفت انتباه الناس الى الظلم الكولونيالي 

.شرائح المجتمعبعض  آما نريد تحسين و تمتين تعاوننا مع  

.و موجود شرط  ان تحترم نضاالتنا ألسياسية و تتماها معهاننا نعمل و بشكل جماعي على بناء مجموعات و شبكات و ندعم ما هإ  

لخلفيات و ألميول و نرحب بهم ليجلبوا معهم  اساليب عمل و أفكار جديدة و من مختلف المجاالت و من مختلف ا هما ندعوا المؤيدين لنامن 

.من حيوية فننا ألمقاوم  تزيد  

.العاب بهلوانية و غير ذالك سوف يقدم المهرجان برنامجا خاصا باألطفال وسيرك و  

 

 مطلوب مساعدون و مساعدات بشكل تطوعي
 

:ن خصوصا من ذوي المهارات ألتاليةياننا بحاجة و نبحث عن متطوعات و متطوع  

د ، ألموسقى، النقئي و ألمسموع و ألمكتوب، التمثيلرعيد اإلعالم ألمحي، العرض المسرحي،  ناشطين على صالرسم، النحت، التأليف ألمسر

أألدبي و آذالك نبحث عن متطوعات و متطوعين من النشطاء السياسيين و من شبكات العمل أإلجتماعي ممن لديهم اإلستعداد و ألرغبة في 

.ألمشارآة في نشاطات التنظيم و ألتحشيد للمهرجان  

 

( و خالل لقاء لهذا ألغرض يتم عقده مع الكرفان  تأخذه اللجنة ألتحضيرية  القرار النهائي للمواد و ألفعاليات ألتي ستشارك في ألمهرجان سوف

) ألقافلة من أجل حقوق أآلجئين  

حضره وفود من هامبورغ، بريمن، فرانكفورت، هاناو، فرانكفورت، برلين و مدينة و لسوف ت" يينا"تم عقده في مدينة هذا اللقاء سوف ي

.فوبرتال  

لإلعداد للمهرجان  لتحضيري الذي سينعقد على مستوى ألمانياشارآة في اللقاء امل من لديه الرغبة للنرحب بك إننا  

.إننا جاهدين في ألبحث عن مساعدات مادية حتى نستطيع أن نغطي تكاليف ألعروض و الفعاليات اللتي سيتم تقديمها في ألمهرجان  

أوزارين أجبينوبا: لإلتصال  

88 98 56 24-0176:    هاتف  

: البريد أإللكتروني  

.العروض ألتضامنية  و رجان سوف تغطيها الهبات الخاصة، رسوم أإلشتراكتكاليف ألمه  
.امل منكم جميعا أن تساهموا معنا ماديا و تساعدونا بالدفع علي حسابنا ألبننكينإننا نرجوآم و   

 شبارآاسي جوتنجن
127829: ابسرقم الح  
26050001: رقم البنك  
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:نشاطات ألمهرجان يجب أن تتضمن التاليلمشارآة في فعاليات وا المعلومات اللتي يجب تقديمها من أللذين يريدون  
ألفنان/ أو ألفنانة  ألناشط/ نبذه عن ألناشطة   

ة ألطلب أو عينة أو ما تم نشره لهما/قرص ألكتروني عليه بعض نشاطات مقدم  

النشاط/ معلومات حول طريقة تقديم العرض   

 فكرة عن المكان المناسب

علية و أألدوات التقنية المطلوبةألفا/ مدة عرض النشاط   

 تخمين التكاليف ألمطلوبة

اص يجب دعوتهم لحضور الفعالية؟هل يوجد أشخ  

 

 نرجوا أن ال تتجاوز إقتراحاتكم و تعليقاتكم أألربع صفحات فول سكاب

 

ة او اية معلومات اخرى نرجو أإلتصال من لديهم الرغبة في المساعدة أو اإلشتراك في المهرجان او يريدون أإلطالاع على رسالتنا أإللكتروني

:عنواننا أإللكتروني بنا على  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


