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Vytvorme Medzinárodné 

Stretnutie
Radikálnych víl, 
ich priateľov a 
spojencov



Svet sa mení závratnou rýchlosťou. Sme globálne poprepájaní viac než 
kedykoľvek v histórii ľudstva. Napriek technologickému pokroku, ktorý 
sme dosiahli, naša sociálna a politická situácia je neľahká v mnohých 
kútoch sveta. Akým spôsobom medzinárodná rodina queer ľudí vystúpi a 
zasadí sa za našu slobodu, bezpečnosť a ľudské práva, naše zmysluplné a 
hodnotné miesto v spoločnosti?

Stretneme sa na romantickom anglickom hrade počas deväťdňového 
zrazu Radikálnych víl a aktivistov z celého sveta, aby sme oslávili naše 
výnimočné ľudské prednosti a preskúmali stav slobody a kvality života 
LGBTIQA+ ľudí. 

 
 
 
 
 
 
Queer ľudia zo všetkých kultúr na planéte sa 
spájajú!
Objavme a popíšme dary ktoré máme a zásadnú úlohu ktorú hráme v 
spoluvytváraní všetkých kultúr na svete. Kde nás rešpektujú a ctia? Kde a 
prečo nám nerozumejú a utláčajú nás? Aké stratégie môžeme navrhnúť, 
aby sme v spojení nášho queer ducha vytvorili celosvetovú na láske 
založenú sieť priateľov? Akú podobu podpory by sme sami ocenili a akú 
môžeme ponúknuť druhým? 

Prostredníctvom zdieľania našich príbehov a oslavy našich kvalít, 
zdvihnime spolu planetárnu vlnu lásky, uvedomenia a rozpoznania pre 
všetkých LGBTIQA+ ľudí. Príďte a pridajte svoj hlas!

Kto sú Radikálne víly? 
Víly sa stretávajú a vytvárajú na srdce zamerané komunity už vyše tridsať 
rokov. Používame pomenovanie “Víla” aby sme zdôraznili mytologické 
pojivo medzi našou sexualitou, prírodou, spiritualitou a úrovňami vedo-
mia a uvedomenia.  Preskúmavame korene (radix, radical, root) toho kto 
sme - ako rovnaké pohlavie milujúci a/alebo rodovo nekonformní ľudia 
- a jedinečný pohľad na život, ktorý ponúkame ako zrkadlo spoločnosti.  
Stretávame sa, aby sme prehĺbili spojenia medzi sebou navzájom a tiež so 
Zemou a oslávili vynorenie sa queer ľudí v podobe rozprávačov príbehov, 
udržiavateľov rituálov, vykonávateľov obradov,  liečiteľov duší, tvorcov 
komunít a činiteľov transformácie na celom svete. 

Hrad Featherstone, Northumberland, Anglicko

  

Zvolávame Lesby, Gejov, Bisexuálov, Transgender, Intersex 
a Queer ľudí: liečiteľov, šamanov, vizionárov, rozprávačov 
príbehov aj neúprosnej pravdy, umelcov a aktivistov, aby 
spojili ruky aj srdcia pri oslave a objavovaní toho, kto sme ako 
celosvetová uvedomelá queer komunita!  
 

Vytvorenie medzinárodnej globálnej komunity 
nám umožní:

• Stretnúť sa a precítiť spojenie v komunite na hrade 
Featherstone v Northumberlande v Spojenom 
kráľovstve.

• Uctiť si tých pred nami, našu históriu, náš príspevok v 
každej dobe a v každej kultúre.

• Osláviť naše kultúrne dedičstvo prostredníctvom 
zážitkov spoločného jedla, hudby a vystúpení, ceremónií 
a aj zdieľania pocitov v kruhoch srdca.

• Účastniť sa na sympóziu skúmajúcom queer kultúru, 
práva, zdravie a históriu. (Viď navrhované témy 
sympózia na webovej stránke).

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

• Oddýchnuť si, obnoviť sily aj ducha a zabaviť sa s 
ďalšími zanietenými iniciátormi kultúrnej premeny.

• Podporiť rast celosvetovej siete LGBTIQA+ aktivistov.

• Náklady sú 250-500 britských libier na osobu, 
rozmedzie závisí na individuálnych finančných 
možnostich.

• Účastnícky príspevok zahŕňa ubytovanie na hrade či v 
kempe a tiež všetky jedlá.

• Nikoho neodmietneme iba pre nedostatok prostriedkov 
ale každého prosíme o tak štedrý príspevok, aký si 
môže dovoliť. Každý dar pre toto spoločne vytvárané 
stretnutie si hlboko ceníme. 

• Vynasnažíme sa poskytnúť asistenciu tým z ďalekého 
zahraničia, ktorí požiadajú o cestovné povolenia alebo 
pomoc s ubytovaním. Podpora pre  ostatných podľa 
ich potrieb bude k dispozícii v rámci organizačných 
možností.

• K účasti je nutné sa zaregistrovať

• Pre ľudí so špeciálnymi požiadavkami a rôznymi 
obmedzeniami sa pokúsime zabezpečiť ubytovanie a 
dodatočnú podporu v rámci našich možností.

DÁTUMY: 
utorok 8. Augusta – štvrtok 17 Augusta 2017

MIESTO: 
hrad Featherstone, 
Northumberland, Anglicko

PRE VIAC INFORMÁCIÍ, KONTAKTOV A REGISTRÁCIU:
www.albionfaeries.org.uk/global-gathering-2017/ 
gatheringglobal@gmail.com 
Registrácia je podmienkou účasti!
Príspevky na toto stretnutie si hlboko ceníme.

Podľa Wikipédie, 96 krajín (vrátane Slovenska) podpísalo 
deklaráciu Spojených Národov z roku 2011 na podporu 
LGBTIQA+ práv, zatiaľ čo 54 podpísalo vyhlásenie z roku 
2008 proti nim.  44 krajín nevyjadrilo oficiálnu podporu 
ani opozíciu. Rovnako-pohlavné vzťahy sú ilegálne v 74 
krajinách a trestané smrťou v 13 krajinách.

Veľmi málo krajín rozpoznáva práva transgenderov, väčšina 
trestá alebo kladie prekážky pre rodovú fluiditu.
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