
#بيان الممثلين 

نحن هنا، ومنا الكثير. 

ومخنثين،  ومثليين،  ومتحولين،  الجنسي،  الميل  ومزدوجي  ومثليات،  مثليين،  بأنهم  أنفسهم  يعّرفون  ممثلون  نحن 
وثنائيي الجنس، إلى جانب تعاريف أخرى. 

حتى يومنا هذا، لم نتمكن من التحدث بصراحة عن حياتنا الخاصة دون خوف من العواقب المهنية. 

نصحنا: مدراء اعمال، أعضاء فريق التمثيل، زمالء، منتجون، محررون، مخرجون وغيرهم - بإسكات أصواتنا حول هويتنا 
الجنسية حتى ال نعرض حياتنا المهنية للخطر. 

نريد أن نضع حدا لهذا بشكل نهائي! 

نخرج معا في نداء علني مشترك من أجل خلق الشفافية. 

قسم منا، خاطر بنفسه عندما قرر بشجاعة اإلعالن عن ميوله الجنسية. البعض منا يعاني من هذا القرار في الوقت 
الحالي. 

نحن أسماء جديدة في الصناعة، إضافة ألسماء راسخة، وأسماء ربما لم تعرفوهم بعد. 

نشأ البعض منا في وقت كانت فيه المثلية الجنسية تعتبر جريمة جنائية. البعض منا أصغر من إليوت بيدج. 

ولسنا  الصعبة.  الهجرة  تجارب  خاض  ومنا  مختلفة،  بشرتنا  ألوان  أشخاص  نحن  الكبيرة.  والمدن  القرى  في  نشأنا  لقد 
مجموعة متجانسة. 

على  قدرتنا  من  تعطل  قد  والجندرية،  الجنسية  هويتنا  وخاصة  هويتنا،  من  معينة  أجزاء  عن  كشفنا  إذا  أنه  لنا  قيل 
تجسيد شخصيات معينة. كما لو أن المعلومات المتعلقة بحياتنا الخاصة قد تعطل قدرتنا على تجسيد أدوار معينة 

بشكل مقنع للجمهور. 

نحن ال نتفق مع هذا االدعاء. 

نحن ممثلون. لسنا مطالبين بأن نكون الشخصيات التي نجسدها. نحن نلعب أدوارا  وشخصيات - هذا هو جوهر المهنة 
التي اخترناها. 

نمثل دور زوجات وآباء وعشاق وسياسيين وأبطال ومخلوقات، 

وغالًبا قد تكون شخصيات  ال نتفق أبًدا مع آرائهم. لهذا السبب يمكننا أن نمثل دور القتلة دون قتل أي شخص. يمكننا 
إنقاذ األرواح دون دراسة الطب. نحن قادرون على تجسيد الشخصيات بهوية جنسية مختلفة عن هويتنا. بالمناسبة، نحن 

نقوم بذلك منذ سنوات عديدة. في الواقع، دائًما، ألنها مهنتنا. 

يمكن  وتتغير.  تتوسع  والمسلسالت  األفالم  مشاهدة  رغبة  أن  األخيرة  السنوات  تجربة  أظهرت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
مالحظة أن هناك تنوًعا في القصص تتعدى وجهة  نظر الطبقة الوسطى للرجل األبيض ذو النزعة الجنسية المحافظة. 

أصبح التنوع واالختالف حقيقة اجتماعية في ألمانيا. لكن هذه الحقيقة لم تنعكس أبًدا في رواياتنا واعمالنا الثقافية. 

لقد نضج مجتمعنا منذ فترة طويلة. 

المشاهد جاهز. 

على صناع الفن لدينا مهمة اظهار المجتمع على كافة أشكاله وتنوعاته. 

أساس  على  التمييز  يواجه  من  كل  جانب  إلى  متضامنين  نقف  وانفتاح.  بحرية  مًعا  ونعمل  الحياة  مسؤولية  نتحمل 
القوالب النمطية والعنصرية. 

نشعر أيًضا باالرتباط بهؤالء الزمالء الذين ليسوا مستعدين بعد التخاذ هذه الخطوة في الوقت الحالي. 

إنها رسالة تضامنية ومناشدة للجميع لدعمنا. 

نتطلع إلى كل القصص الجديدة التي يمكننا أن نمثلها ونرويها مًعا. 

العالم يتغير وكلنا نشارك في هذا التغيير! 


