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של קהילה בינלאומית
אספה  יצירה        

בינלאומית  של

פיות רדיקליות



 העולם משתנה במהירות. אנחנו כיום מחוברים גלובלית יותר מבכל זמן אחר
 בהיסטוריה של האנושות. למרות קדמתנו הטכנולוגית, מצבנו הפוליטי

 והחברתי מאתגר בהרבה פינות של העולם. כיצד יכולה משפחתנו הבינלאומית
 של יחידים קווירים לעמוד ולדרוש את החופש שלנו והביטחון ואת זכויות

 האדם, את מקומנו המשמעותי והמוערך בחברה

 אנו ניפגש בטירה אנגלית רומנטית לאספה של 9 ימים של פיות רדיקליות
 ואקטיביסטים מכל רחבי העולם, כדי לחגוג את המעלה שלנו כעם, ולדון במצב

  החופש והטיב של קהילת ה                     העולמית

קווירים מכל תרבות שעל פני כדור הארץ מתקבצים יחדיו

 הבה נשקול וננסח את מיטב הכישרונות שיש בנו, ואת התפקיד המכריע שאנו
 משחקים בתרומה לכלל התרבויות מסביב לעולם. היכן ניתן לנו הכבוד הדרוש
 לנו? היכן אנחנו מדוכאות ולא מובנות? אילו אסטרטגיות אנו יכולות ליצור כדי
 לחבר את הנשמות הקוויריות שלנו, ולייצר רשת בינלאומית של שיתוף אוהב?

איזו תמיכה נעריך ואיזו תמיכה נוכל להציע האחת לשנייה

 דרך שיתוף של הסיפורים שלנו וחגיגה של הכוחות שלנו, הבה ניצור גל
פלנטארי של אהבה ותודעה והכרה בכל צבעי הקשת הגאה

בואו להוסיף את הקול שלכם 

מיהן הפיות הרדיקליות
 פיות מתאספות ויוצרות מרחב קהילתי ממורכז-לב כבר מעל ל-30 שנה.

 אנחנו משתמשות במינוח                (פיה) כדי להדגיש את החיבור הקדוש
 שבין המיניות שלנו הטבע, רוחניות, וממדים שונים של תודעה. אנחנו חוקרים

 את השורשים של מי שאנחנו כיחידים הנמשכים חד מינית, ו\או ג'נדר-קווירית,
 ואת הפרספקטיבה הייחודית על החיים שאנו מציעות כמראה לחברה. אנו

 נפגשות כדי להעמיק את הקשרים שלנו האחת עם השנייה, ועם אמא אדמה,
 וכדי לחגוג את ההגחה לעולם של קווירים כמספרי סיפורים, כמשמרי המנהגי
 הרוחניים, כמנהיגים הטקסיים, מרפאי הנשמות, בוני הקהילות וסוכני השינוי

של כל העולם

טירת                                 אנגליה

'נדרים, אינטרסקס  זוהי קריאה ללסביות, הומואים, ביסקסואלים, טרנסג
 וקווירים: הילרים, שאמאנים, רואי חזון, מספרי סיפורים, דוברי אמת, אמנים

 ואקטיביסטים, לצרף ידיים ולבבות כדי לחגוג, ולחקור מי אנחנו כקהילה
.גלובלית בעלת תודעה קווירית

יצירתה של אספה בינלאומית תאפשר לנו

FEATHERSTONE

www.albionfaeries.org.uk/global-gathering-2017/ 
gatheringglobal@gmail.com

להצטרף יחדיו בקהילה מקודשת בטירת                            בצפון אנגליה •

 לכבד את אבותינו ואמהותינו הרוחניות, את ההיסטוריות שלנו, ואת
 התרומות שלנו בכל גיל ולכל תרבות

 לחגוג את מורשותינו התרבותיות על ידי שיתוף של אוכל, מוזיקה והופעות,
מעגלי לב וטקסים

 להשתתף בסימפוזיון שיחקור את התרבות הקווירית שלנו, הזכויות
 והבריאות שלנו וכן את ההיסטוריה (ראו נושאים שמוצעים לסימפוזיון באתר

להתכוונן מחדש, להיטען וליהנות עם סוכני שינוי תרבותיים מחוייבים כמוכן

לאמץ את הצמיחה של רשת כלל עולמית של אקטיביסטים להטבפא"קים

 העלות היא 200-250 פאונד (1200-1500 ₪) לאדם, בהתאם ליכולת, והיא
כוללת קמפינג או שהיה בפנים וכל הארוחות

 בהתאם למסורת הפיות ננקטת מדיניות "לא דוחות" במסגרתה לא נדחים
 משתתפים בשל מחסור בכספים, אך כל אחת מתבקשת להיות נדיבה ככל

שהיא יכולה. תרומות ליצירת המרחב הזה יחדיו מוערכות ביותר

 תמיכה נוספת זמינה למשתתפות מחו"ל, שזקוקות למענקי נסיעות, או סיוע
 בהלנה. תמיכה לאחרים זמינה בהתאם לבקשות שיוגשו למארגנות האספה

(מאטה הארי

 כדי להשתתף עליכן להיות רשומות מראש

סידורי הלנה לבעלות צרכים מיוחדיםגם זמינים בהתאם לבקשות שיוגשו

 

DATES:  
Tuesday August 8th – Thursday August 17th 
2017
LOCATION: 
Featherstone Castle, 
Northumberland, England 

למידע נוסף והרשמה

According to Wikipedia, 96 countries signed a 2011 
United Nations declaration supporting LGBTIQA+ rights 
while 54 signed a 2008 statement opposing them. 44 
countries have expressed neither official support nor 
opposition. Same-sex relations are illegal in 74 countries 
and punishable by death in 13. 

Very few nations recognize Transgender rights - most 
punish or obstruct gender fluidity.
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You must be registered to participate! 
Donations to this exciting gathering are deeply appreciated. 
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