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ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

ΓΡΑΦΟΤΜΔ ΓΗΑ ΣΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ζ εθζηξαηεία «Γξάςηε γηα Γηθαηψκαηα» ηεο 
Γηεζλνχο Ακλεζηίαο πξαγκαηνπνηείηαη εηεζί-
σο γχξσ ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ, ε νπνία είλαη ε 
Παγθφζκηα Ζκέξα ησλ Αλζξψπηλσλ Γηθαησ-
κάησλ (γηα ηελ εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο Οη-
θνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξψπηλσλ Γη-
θαησκάησλ ην 1948). Σν «Write for Rights» 
έρεη σο ζηφρν λα επηθέξεη αιιαγέο ζηε δσή 
αλζξψπσλ ή θνηλνηήησλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ή 
θηλδπλεχνπλ απφ παξαβηάζεηο ησλ αλζξψπη-
λσλ δηθαησκάησλ. Μεηαμχ ησλ πνιιψλ δξά-
ζεσλ πνπ δηεμάγνληαη ζην πιαίζην ηνπ «Write 
for Rights», ε Γηεζλήο Ακλεζηία, παξνπζηάδεη 
αηνκηθέο ππνζέζεηο θαζψο θαη ηνπο/ ηηο 
ππεχζπλνπο/εο ιήςεο απνθάζεσλ νη νπνίνη/
εο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηελ θαηάζηαζε, 
πξνβάιεη ηηο πεξηπηψζεηο απηέο κε ηε δηνξγά-
λσζε δηακαξηπξηψλ θαη δεκφζησλ ελεξγεηψλ 
ψζηε λα ζηξέςεη ηε δηεζλή πξνζνρή κέζσ ηεο 
πξνβνιήο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηνπ 
δηαδηθηχνπ. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο εθζηξαηεί-
αο «Write for Rights» απνηειείηαη απφ έλαλ 
καξαζψλην γξαπηψλ επηζηνιψλ θαη πεξηιακ-
βάλεη εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ζε φιν ηνλ θφ-
ζκν. Ωο απνηέιεζκα ηεο δηεζλνχο έθθιεζεο 
γηα δξάζε, νη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί θαη νη ππεχ-
ζπλνη, βνκβαξδίδνληαη κε επηζηνιέο.  

Σα ζχκαηα βαζαληζηεξίσλ, νη θξαηνχκελνη ζπ-
λεηδήζεσο θαη νη άλζξσπνη πνπ αληηκεησπί-
δνπλ ηε ζαλαηηθή πνηλή ή άιιεο παξαβηάζεηο 
ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ιακβάλνπλ κε-
λχκαηα αιιειεγγχεο απφ ρηιηάδεο αλζξψπνπο 
ζε απνκαθξπζκέλεο γσληέο ηνπ πιαλήηε. 
Όζνη/εο ππνθέξνπλ απφ ηηο παξαβηάζεηο γλσ-
ξίδνπλ φηη νη ππνζέζεηο ηνπο θνηλνπνηνχληαη 
ζην επξχ θνηλφ. Ξέξνπλ φηη δελ έρνπλ μεραζηεί. 
Σα απνηειέζκαηα παξφκνησλ εθζηξαηεηψλ ηα 
πξνεγνχκελα ρξφληα ήηαλ εληππσζηαθά. Σα 
άηνκα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο παξαβηάζεηο 
αλαθέξνπλ ηε δηαθνξά πνπ θέξλνπλ απηά ηα 
γξάκκαηα, εθθξάδνπλ ηελ επγλσκνζχλε ηνπο 
ζε φζνπο/εο έρνπλ γξάςεη θαη πεξηγξάθνπλ 
ζπρλά ηε δχλακε πνπ αληινχλ γλσξίδνληαο φηη 
ηφζνη πνιινί άλζξσπνη αλεζπρνχλ γηα ηελ πε-
ξίπησζή ηνπο. Πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη αι-
ιαγή αθφκα θαη ζηε ζηάζε ησλ αμησκαηνχρσλ 
απέλαληη ζε απηά ηα άηνκα: νη θαηεγνξίεο κεη-
ψλνληαη, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο γίλεηαη θαιχηεξε 
ελψ πνιιέο θνξέο εηζάγνληαη λένη λφκνη θαη 
ηξνπνπνηήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζε-
σλ.  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

ΠΡΗΝ ΞΔΚΗΝΖΔΣΔ 
Απηή ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πνηθίια πιαίζηα, φπσο κηα 
ζρνιηθή ηάμε, κηα νκάδα, κηα νηθνγέλεηα, κηα νκάδα αθηηβηζηψλ, ζην δηαδίθηπν ή εθηφο ζχλδεζεο. Ωο δηακεζνιαβεηήο/ξηα, κπνξεί-
ηε λα πξνζαξκφζεηε ηε δξαζηεξηφηεηα ψζηε λα ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο θαη ζην πιαίζην ηεο νκάδαο κε ηελ νπνία εξγάδε-
ζηε. Γηα παξάδεηγκα, ίζσο ζειήζεηε λα εμεηάζεηε πνηεο γλψζεηο έρεη ήδε ε νκάδα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη, ην κέ-
γεζνο ηεο νκάδαο ζαο θαη πψο λα νξγαλψζεηε θαιχηεξα ηε δξαζηεξηφηεηα γηα λα επηηξέςεηε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, ην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ ηεο δξαζηεξηφηεηάο ζαο θαη ηπρφλ πεξηνξηζκνχο. Όηαλ νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο πξνηίζεληαη λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα 
κηα ππφζεζε, ζπδεηήζηε καδί ηνπο εάλ είλαη αζθαιέο λα ην θάλνπλ - γηαηί ή γηαηί φρη; Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο βαζίδνληαη ζε ζπκ-
κεηνρηθέο κεζφδνπο κάζεζεο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο/ξηεο δελ εηζάγνληαη απιψο ζε πιεξνθνξίεο, δηεξεπλνχλ, ζπδεηνχλ, αλαιχ-
νπλ θαη ακθηζβεηνχλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππνζέζεηο. 
 
Απηή ε κεζνδνινγία είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνπο επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, επεηδή νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζα:  
 

 αλαπηχμνπλ βαζηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο 

 έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηακνξθψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα ζέζνπλ εξσηήκαηα θαη λα απνθηήζνπλ κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε 
ησλ ζεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

 πάξνπλ ηνλ έιεγρν ηεο κάζεζήο ηνπο θαη λα ζπδεηήζνπλ αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο.  

 έρνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρψξν γηα λα εκπιαθνχλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη λα αλαπηχμνπλ ηε δηθή ηνπο ζηάζε. 
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Δπηηπρεκέλεο Πξνζπάζεηεο ηνπ Μαξαζώληνπ Γξακκάηωλ 2019 

Πωο έλα γξάκκα αιιάδεη δωέο 

Μείωζε πνηλήο  
θπιάθηζεο ζην Ηξάλ 

Σν 2019, ε Yasaman Aryani θαηαδηθάζηεθε ζε 16 ρξφληα 
θπιάθηζεο ζην Ηξάλ επεηδή κνίξαδε ινπινχδηα ζε επηβάηεο 
ρσξίο καληίια. 
Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2020, ε πνηλή ηεο  
κεηψζεθε ζεκαληηθά, ράξε ελ κέξεη ζηα  
πεξηζζφηεξα απφ 1,2 εθαηνκκχξηα κελχκαηα πνπ γξάθηε-
θαλ παγθνζκίσο γηα ηελ  
ειεπζεξία ηεο. Γελ ζα ζηακαηήζνπκε κέρξη λα ειεπζεξσ-
ζεί. 

«Δλψλνπκε ηα ρέξηα καο 
γχξσ απφ ηνλ θφζκν γηα 
λα θαηαπνιεκήζνπκε ηελ 
αδηθία». 
Crystal Swath, Grassy 
Narrows 

Γηα δεθαεηίεο, ε θνηλφηεηα απηφρζνλσλ Grassy  
έρεη ππνζηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο 
δειεηεξίαζεο απφ πδξάξγπξν ζε κηα απφ ηηο ρεηξφηεξεο 
πγεηνλνκηθέο θξίζεηο ηνπ Καλαδά. Ζ λενιαία ηνπ Grassy 
Narrows 
επεξεάζηεθε ηδηαίηεξα θαη βξέζεθε ζηελ πξψηε γξακκή 
ηνπ αγψλα γηα έλα πγηέο κέιινλ γηα ηελ θνηλφηεηά ηνπο. 
Μεηά από τρόνια αναβολής, μια ζσμθωνία 19,5 εκαηομμσρί-
ων δολαρίων (CDN) 
 σπογράθηκε για ηην καηαζκεσή μονάδας θρονηίδας 
ζηις 2 Απριλίοσ 2020 - μια νίκη για ηοσς ανθρώποσς 
ηοσ Grassy Narrows. 

Μνλάδα πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο ζηελ 
πεξηνρή Grassy Narrows ηνπ Καλαδά 

Απόζπξζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο ζην 
Νόηην νπδάλ 

Ο Magai Matiop Ngong ήηαλ κφιηο 15 εηψλ φηαλ 
θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην. Ωζηφζν, ράξε ζηελ εθπιεθηηθή 
ππνζηήξημε αλζξψπσλ φπσο εζείο, ε ζαλαηηθή πνηλή ηνπ  
αθπξψζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2020. Άλζξσπνη ζε φιν ηνλ θφζκν 
αλέιαβαλ ηνλ απίζηεπην αξηζκφ ησλ 765.000 ελεξγεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέ-
λσλ γξακκάησλ θαη tweets, δεηψληαο λα ραξηζηεί ζηνλ Magai ε δσή ηνπ - 
θαη ιεηηνχξγεζε. 



4 Μαζαίλνληαο ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 
Γξαζηεξηόηεηα: Τπεξάζπηζε ηωλ Αλζξώπηλωλ Γηθαηωκάηωλ 

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΑ ΑΝΘΡΩΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ 
 

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη νη βαζηθέο ειεπζεξίεο θαη 
αξρέο πνπ αλήθνπλ ζε φινπο/εο καο. Βαζίδνληαη ζηελ αξρή 
ηεο αμηνπξέπεηαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ 
- ανεξαπτήτωρ ηλικίαρ, εθνότηταρ, φύλος, φςλήρ, πεποιθή-
ζεσλ θαη πξνζσπηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ. Σα δηθαηψκαηά 
καο ππάξρνπλ γηα λα δηαζθαιίδνπλ φηη καο θέξνληαη θαη θε-
ξφκαζηε ηζφηηκα, ελψ καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπκε 
ηηο δηθέο καο επηινγέο ζηε δσή. Σα ζεκειηψδε αλζξψπηλα 
δηθαηψκαηα είλαη θαζνιηθά –αλήθνπλ ζε φινπο/εο καο, ζε 
θάζε άηνκν ζηνλ πιαλήηε. Δίλαη αλαθαίξεηα- θαλείο/κία δελ 
κπνξεί λα καο ηα πάξεη. Σέινο είλαη αδηαίξεηα θαη αλεμάξηε-
ηα -είλαη φια εμίζνπ ζεκαληηθά θαη αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο. 
Απφ ηε ζθιεξφηεηα ηνπ Β’ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, πξνέθπςε 
ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, 
ε νπνία παξέρεη έλα ζηηβαξφ θαη αθέξαην πιαίζην γηα ηηο ε-
ζληθέο, επεηξσηηθέο θαη δηεζλείο λνκνζεζίεο ψζηε λα πξνσ-
ζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο 
αλζξψπηλεο χπαξμεο. Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απνηε-
ινχλ απαξάβαηνπο λφκνπο γηα ηηο θπβεξλήζεηο. Οη θπβεξλή-
ζεηο θαη νη πνιηηηθνί/θξαηηθνί αμησκαηνχρνη νθείινπλ ηα ζέ-
βνληαη, λα δηαζθαιίδνπλ θαη λα εθπιεξψλνπλ ηα δηθαηψκαηα 
φισλ φζσλ ππάγνληαη ζην πιαίζην ηεο επζχλεο ηνπο αιιά 
θαη δηεζλψο. Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δελ είλαη αληηθείκελα 
πνιπηειείαο ηα νπνία παξέρνληαη κφλν φηαλ νη ζπλζήθεο ην 
επηηξέπνπλ!  

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ζ ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ  
ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

Ζ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΟΓΓΑ) θαηαξ-
ηίζηεθε απφ ηα λενζχζηαηα Ζλσκέλα Έζλε ακέζσο κεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην 
Πφιεκν. Απφ ην 1948, έρεη δηακνξθψζεη ηε ξαρνθνθαιηά ηνπ δηεζλνχο ζπ-
ζηήκαηνο αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. Κάζε ρψξα ζηνλ θφζκν έρεη ζπκθσ-
λήζεη φηη δεζκεχεηαη απφ ηηο γεληθέο αξρέο πνπ εθθξάδνληαη ζηα 30 άξζξα 
ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ. Ζ ΟΟΓΑ είλαη, φπσο ππνδειψλεη ην φλνκά ηεο, 
κηα δήισζε. Δίλαη κηα δήισζε πξνζέζεσλ απφ θάζε θπβέξλεζε ζε φιν ηνλ 
θφζκν φηη ζα ηεξήζνπλ νξηζκέλα πξφηππα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θάζε αηφ-
κνπ ζηνλ θφζκν.  
 
Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απνηεινχλ ηκήκα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ: απφ ηελ 
πηνζέηεζε ηεο ΟΓΓΑ, έρνπλ εθπνλεζεί πνιπάξηζκνη άιινη δεζκεπηηθνί λφκνη 
θαη ζπκθσλίεο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο. Δίλαη απηνί νη λφκνη θαη νη ζπκθσλίεο 
πνπ παξέρνπλ ηε βάζε ζε νξγαλψζεηο φπσο ε Γηεζλήο Ακλεζηία λα πηέ-
ζνπλ ηηο θπβεξλήζεηο λα απνθχγνπλ ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο φπσο 
απηέο πνπ βίσζαλ νη άλζξσπνη πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζηηο ππνζέ-
ζεηο ηνπ Μαξαζψληνπ Γξακκάησλ.  
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ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Τπεξάζπηζε ηωλ  
Αλζξώπηλωλ Γηθαηωκάηωλ 

ΑΚΟΛΟΤΘΖΣΔ ΣΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 
ΣΟΝ COVID-19 
Φξνληίζηε λα ζπκκνξθψλεζηε κε ηηο ζπκ-
βνπιέο γηα ηε δεκφζηα πγεία ζηελ πεξηνρή 
ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο Covid-
19 θαη λα δηεμάγεηε ηε δξαζηεξηφηεηά ζαο 
δηαζθαιίδνληαο ηελ δηθή ζαο πγεία θαη ησλ 
γχξσ ζαο.  

Δάλ θάλεηε ηε δξαζηεξηφηεηα ζην δηαδίθηπν:  
 

 Δπηιέμηε κηα πιαηθφξκα πνπ πξνάγεη 
ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ αιιειεπίδξαζε 
ελψ είζηε αζθαιείο.  

 

 Πξνζαξκφζηε ηε δξαζηεξηφηεηα γηα λα 
επηηξέςεηε ζρεηηθνχο πξνβιεκαηη-
ζκνχο θαη ελεκεξψζεηο (ζε κηθξέο 
νκάδεο)  

 

 Παξέρεηε ηερληθή ππνζηήξημε ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο/νπζεο γηα λα επηηξέςε-
ηε κηα αθψιπηε ζπκκεηνρή  

ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ 
 
Γηθαηψκαηα LGBTI 
Διεπζεξία έθθξαζεο 
Γηθαίσκα ζηελ εηξεληθή ζπλάζξνηζε 
Γηάθξηζε 
Γηαδειψζεηο 
Αζηπλφκεπζε θαη ππεξβνιηθή ρξήζε βίαο 
Τπεξαζπηζηέο/ξηεο θαη αθηηβηζηέο/ξηεο ησλ 
αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ 
 
ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ.  
Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο εμεηάδνπλ ην δηθαίσ-
κα ζηελ εηξεληθή ζπλάζξνηζε, 
ζπιινγηδφκελνη/εο κηα θαληαζηηθή θαηάζηαζε 
θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζνχλ λα ηαπηηζηνχλ 
κε κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, φπνπ νη 
άλζξσπνη ππέζηεζαλ αζηπλνκηθή βία, θξάηε-
ζε θαη αθφινπζε δίσμε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο 
ζε κηα δηακαξηπξία Pride. 
 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ: 60 ΛΔΠΣΑ 
ΖΛΗΚΗΑ: 14+ 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  
Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο εληνπίδνπλ νξη-
ζκέλεο απφ ηηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξψπη-
λσλ δηθαησκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 
ΛΟΑΣΚΗ άηνκα ζηελ Σνπξθία 
Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο αλαπηχζζνπλ 
ελζπλαίζζεζε γηα φζνπο/εο παξαβηάδεηαη 
ην δηθαίσκα ζηελ εηξεληθή ζπλάζξνηζε. 
Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο καζαίλνπλ ζρεηηθά 
κε ηελ εθζηξαηεία «Μαξαζψληνο Γξακκά-
ησλ» ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο θαη εηνηκάδν-
ληαη λα γξάςνπλ κηα επηζηνιή πξνο ππν-
ζηήξημε ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο. 
 
ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΚΑΗ ΠΟΡΟΗ  
Έλα αληίγξαθν ηεο θάξηαο ππφζεζεο Τπν-
ζηεξηθηέο ηνπ PRIDE Σνπξθίαο ζει. 15 
ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ - αληίγξαθα ηεο πεξίιεςεο 
ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο Αλζξψπηλσλ 
Γηθαησκάησλ ζει. 5  
αληίγξαθα ησλ αθξηβψλ παξαζέζεσλ γηα 
αλάγλσζε ή δηαλνκή ζει. 13  
αληίγξαθν ησλ εξσηήζεσλ γηα κηθξέο νκα-
δηθέο εξγαζίεο ζει. 8 

Τπφ ην θσο ηνπ Covid-19 θαη ησλ δηαθφξσλ ςεθηαθψλ ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο ηα ζρνιεία θαη 
άιιεο νκάδεο πξέπεη ηψξα λα ελψλνληαη γηα λα ζπλερίζνπλ ηηο θαλνληθέο ηνπο δξαζηεξηφηε-
ηεο, ε Γηεζλήο Ακλεζηία αλαπηχζζεη πξφζζεην πιηθφ γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ πινπνίεζε απηψλ 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην Γηαδίθηπν. Διέγμηε ηελ ηζηνζειίδα Write for Rights  
www.amnesty.org/writeforrights 

1.  ΔΚΓΖΛΧΔΗ - 10 ΛΔΠΣΑ 

 
Καισζνξίζηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο εμεγψληαο φηη πξφθεηηαη λα ζρεδηάζνπλ κηα 
ζεκαληηθή γηνξηή. Εεηήζηε λα επηιέμνπλ απφ κφλνη/εο ηνπο κηα εθδήισζε πνπ ζα 
ήζειαλ λα πξνγξακκαηίζνπλ (φπσο γάκν, γελέζιηα, απνθνίηεζε, ελειηθίσζε, ζρνιηθή 
ή θνηλνηηθή εθδήισζε, ζξεζθεπηηθή ή πνιηηηζηηθή γηνξηή).  
Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζα πξέπεη λα απεηθνλίζνπλ ή λα θαληαζηνχλ ην ζελάξην ζην 
κπαιφ ηνπο. Μπνξείηε λα ηνπο δεηήζεηε λα θιείζνπλ ηα κάηηα ηνπο θαζψο ηνπο δηαβάδε-
ηε ηα εμήο:  
αο δεηήζεθε λα βνεζήζεηε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ κηαο ζεκαληηθήο γηνξηήο. Μφιηο 
επηιέμεηε ηνλ ενξηαζκφ, ζθεθηείηε φια ηα πξάγκαηα πνπ ζέιεηε λα βξίζθνληαη εθεί. 
Πνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί; Πνηνο ζα είλαη εθεί; Ση ζα πεξηιακβάλεη ε ηειεηή, ην πξφ-
γξακκα ή ε εκεξήζηα δηάηαμε; Θα ππάξρεη θαγεηφ θαη ςπραγσγία; Γηαηί είλαη ζεκαληη-
θφ απηφ ην γεγνλφο γηα εζάο; Πψο ληψζεηο φηαλ ζθέθηεζαη φηη φινη γηνξηάδνπλ καδί; 
 
Γψζηε ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο κεξηθά ιεπηά γηα λα κνηξαζηνχλ ηηο αξρηθέο 
ηδέεο ηνπο γηα ηνλ εθδήισζε πνπ ζρεδηάδνπλ κε θάπνηνλ/α άιιν/ε.  
 
Εεηήζηε απφ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο λα θιείζνπλ μαλά ηα κάηηα ηνπο θαη ζπλερί-
ζηε δηαβάδνληαο ηα παξαθάησ, γηα λα θαληαζηνχλ:  
 

http://www.amnesty.org/writeforrights


7 Μαζαίλνληαο ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 
Γξαζηεξηόηεηα: Τπεξάζπηζε ηωλ Αλζξώπηλωλ Γηθαηωκάηωλ 

Τπήξμαλ θάπνηα άζρεκα λέα θαη δπζηπρψο ε θπβέξλεζε απνθάζηζε φηη φιεο νη θνηλσληθέο θαη νηθνγελεηαθέο γηνξηέο έρνπλ πιένλ απαγνξεπηεί ζηε 
ρψξα. 
 

Μηα πξφζθαηε απφθαζε ηνπ αλψηαηνπ δηθαζηεξίνπ απεθάλζε φηη δελ ππήξραλ λνκηθέο βάζεηο γηα ηελ θπβέξλεζε ψζηε λα απαγνξεχζεη ηέηνηεο 
γηνξηέο/εθδειψζεηο, επνκέλσο απνθαζίδεηε λα πξνρσξήζεηε κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εθδήισζε, αιιά λα αιιάμεηε ηνλ ραξαθηήξα ζε κηα άηππε 
ζπγθέληξσζε θαη λα ελεκεξψζεηε αλαιφγσο φινπο/εο ηνπο/ηηο θαιεζκέλνπο/εο.  
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεηνηκαζηψλ λσξίο ηελ εκέξα ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εθδήισζεο, ε αζηπλνκία θηάλεη θαη ζαο ππνρξεψλεη λα αξρίζεηε λα 
θαηεβάδεηε ηνλ ζηνιηζκφ. Έλαο κεγάινο αξηζκφο άιισλ παξεπξηζθνκέλσλ θηάλνπλ ήδε, ζρεκαηίδνληαο πιήζνο θαη ε αζηπλνκία ηνπο ιέεη φηη ζα 
πξέπεη λα θχγνπλ. Πξνηνχ λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ νηηδήπνηε άιιν, ε αζηπλνκία δηαιχεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπγθεληξψλνληαη κε ζπξέη 
πηπεξηνχ, πιαζηηθέο ζθαίξεο θαη δαθξπγφλα. Αξθεηνί άλζξσπνη ηξαπκαηίδνληαη, αλ θαη θαλέλαο δελ είλαη ζνβαξά. Ζ αζηπλνκία ζπιιακβάλεη έλαλ 
αξηζκφ αλζξψπσλ απφ ην πιήζνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εαπηνχ ζαο, πξνηνχ ζαο απειεπζεξψζεη αξγφηεξα εθείλε ηελ εκέξα. 
Μφιηο δψζεηε ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο έλα ιεπηφ γηα λα ζθεθηνχλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, ζπιιέμηε ζθέςεηο απφ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/
νπζεο ζε κηα νκαδηθή ζπδήηεζε. Υξεζηκνπνηήζηε ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο σο νδεγφ: 
 

 Πψο ληψζαηε φηαλ θαληαζηήθαηε ηελ ηζηνξία; Πηζηεχεηε φηη θάηη ηέηνην ζα ζπλέβαηλε πνηέ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα; 

 Πηζηεχεηε φηη ππήξμαλ παξαβηάζεηο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ζηελ ηζηνξία ζαο; Πνηεο ήηαλ απηέο; 

 Γλσξίδεηε θάπνηνλ/α ή νκάδεο αλζξψπσλ πνπ δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα γηνξηάζνπλ θάηη ζεκαληηθφ γηα απηνχο/εο ζηε ρψξα ζαο; Κάπνπ αιινχ 
ζηνλ θφζκν;  

 
Δμεγήζηε φηη νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο νη αξρέο κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη είλαη πνιχ ζηελέο, θαη πξέπεη λα ζεσξε-
ζνχλ σο εμαίξεζε θαη φρη ν θαλφλαο. Γηα λα εμεγήζεηε ηνπο «πεξηνξηζκνχο ζηελ εηξεληθή ζπλάζξνηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο covid-19» 
ρξεζηκνπνηήζηε ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζηε ζει. 10. 
 

2 Δηζαγωγή ζηελ ππόζεζε ηωλ ππεξαζπηζηώλ/ξηώλ ηνπ Pride Σνπξθίαο 
 
Δμεγήζηε ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο φηη απηφ πνπ δηαβάζαηε πξηλ ήηαλ έλα θαληαζηηθφ γεγνλφο. Ωζηφζν, ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο γηα 
ηελ θνηλφηεηα LGBTQI πνπ, ζε νξηζκέλεο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν, απαγνξεχεηαη εληειψο ή πεξηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ. 
Υξεζηκνπνηήζηε ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (δείηε ηηο ζειίδεο 10, 11 θαη 12) γηα λα ππνζηεξίμεηε ηελ εηζαγσγή ζαο ζηα 
δηθαηψκαηα LGBTQI θαη ην Pride. 
 
Δμεγήζηε φηη ην Pride μεθίλεζε σο εθδήισζε ζηε κλήκε ηεο εμέγεξζεο ηνπ Stonewall - κηα δηαδήισζε ελάληηα ζηηο επηδξνκέο ηεο αζηπλνκίαο γηα 
ΛΟΑΣΚΗ άηνκα - ην 1969 ζηε Νέα Τφξθε. 
 
To PRIDE εμειίρζεθε αλά ηηο δεθαεηίεο θαη ηψξα γηνξηάδεηαη θάζε ρξφλν σο κηα κνξθή αιιειεγγχεο, αγάπεο, έθθξαζεο θαη ηνπ αλήθεηλ ζηελ θνηλφ-
ηεηα ησλ ΛΟΑΣΚΗ ζε πνιιέο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν.  
Σν Pride είλαη κηα γηνξηή αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ή έρνπλ αληηκεησπίζεη αληζφηεηεο, δηαθξίζεηο θαη βία εμαηηίαο ηεο ηαπηφηεηαο θχιινπ.  
 
Σν PRIDE έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηνλ αθηηβηζκφ, ζπλερίδεη λα βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηα ΛΟΑΣΚΗ άηνκα ζε φιν ηνλ 
θφζκν. Ωζηφζν, απηφ δελ ζπκβαίλεη ζε πνιιέο ρψξεο φπνπ ηα ΛΟΑΣΚΗ άηνκα αληηκεησπίδνπλ κηα ζεηξά παξαβηάζεσλ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκά-
ησλ, απφ ηελ απαγφξεπζε εθδειψζεσλ ΛΟΑΣΚΗ ζε νξηζκέλα κέξε έσο ηε ζσκαηηθή βία, ηελ θαθνπνίεζε, ηελ πξνζαγσγή ζην δηθαζηήξην, ηε θπ-
ιαθή θαη αθφκε θαη ηε ζαλαηηθή πνηλή. 



8 Μαζαίλνληαο ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 
Γξαζηεξηόηεηα: Τπεξάζπηζε ηωλ Αλζξώπηλωλ Γηθαηωκάηωλ 

Ζ ζπκκεηνρή ζε παξέιαζε Pride θαη εθδειψζεηο απνηειεί πινπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο 
θαη ηεο εηξεληθήο ζπλάζξνηζεο. Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ θνηλφηεηα ΛΟΑΣΚΗ αληηκεησπίδνπλ έιιεηςε πξνζηαζίαο 
θαη έιιεηςε ζεβαζκνχ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ φηη πθίζηαληαη δηαθξίζεηο θαη ππεξ-
βνιηθή ρξήζε βίαο ζε κέξε φπνπ έρνπλ απαγνξεπηεί νη εθδειψζεηο ηνπ pride. Σν Pride απνηειεί επίζεο κία πξνζπά-
ζεηα λα εθθξάζνπκε φινη θαη φιεο ηελ αιιειεγγχε καο πξνο ηελ θνηλφηεηα ησλ ΛΟΑΣΚΗ αηφκσλ.  
 
Γηαλείκεηε ηελ θάξηα ππφζεζεο ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ησλ Τπεξαζπηζηψλ/ξηψλ METU (Σερληθνχ Παλεπη-
ζηεκίνπ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο) ηνπ Pride γηα λα κειεηήζνπλ ηελ ππφζεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ρσξίζηε ηνπο/ηηο 
ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζε κηθξέο νκάδεο γηα λα ζπδεηήζνπλ ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: 
Πψο αηζζάλεζηε φηαλ δηαβάδεηε ην ηη ζπλέβε ζηνπο/ζηηο Melike, Özgür θαη ζηνπο/ζηηο ππφινηπνπο/εο Τπεξαζπηζηέο/
ξηεο ηνπ Pride; 
Δίλαη δηθαηνινγεκέλεο νη θαηεγνξίεο ελαληίνλ ησλ Melike, Özgür θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο; 
Γηαηί πηζηεχεηε φηη ην Pride είλαη ζεκαληηθφ γηα ηα άηνκα πνπ απηνπξνζδηνξίδνληαη σο ΛΟΑΣΚΗ; 
Δίλαη ζεκαληηθφ γηα φινπο λα ππνζηεξίμνπλ ην Pride;  
Πψο γηνξηάδεηαη ην Pride ζηε ρψξα ζαο; Μήπσο δελ γηνξηάδεηαη; 
πγθεληξψζηε ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο θαη δεηήζηε λα κνηξαζηνχλ κεξηθέο απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ νκάδα 

ηνπο.  

3. Με ηα ιόγηα ηνπο  – 10 ιεπηά 

 
Γψζηε ηα απνζπάζκαηα ησλ Melike θαη Özgür ζηηο ζειίδεο 13 θαη 14 ζε θάζε ζπκκεηέρνληα/νπζα. Γψζηε ηνπο ρξφλν 
λα δηαβάζνπλ ηα απνζπάζκαηα κφλνη/εο ηνπο, λα ηα ζθεθηνχλ θαη λα επηιέμνπλ απηφ πνπ έρεη πην έληνλε απήρεζε.  
Μφιηο ν/ε θαζέλαο/κία επηιέμεη έλα απφζπαζκα, δεηήζηε λα κνηξαζηεί απηφ ην απφζπαζκα κε έλα άιιν άηνκν θαη λα 
εμεγήζεη γηαηί επέιεμε απηφ ή αλ ε νκάδα ζαο δελ είλαη πνιχ κεγάιε, ίζσο πξνηηκάηε λα πξνζθαιέζεηε ηνπο/ηηο ζπκκε-
ηέρνληεο λα κνηξαζηνχλ ην αγαπεκέλν ηνπο απφζπαζκα θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ κε νιφθιεξε ηελ νκάδα. 

4 - ΤΕΖΣΧΝΣΑ ΓΗΑ ΣΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ - 15 
ΛΔΠΣΑ 

 
 
Δάλ νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο εμαθνινπζνχλ λα είλαη ζε δεπ-
γάξηα, ζπγθεληξψζηε ηνπο ζηελ νκάδα θαη νινθιεξψζηε ηε 
ζπδήηεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο σο 
νδεγφ: 
Πνηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα παξαβηάδνληαη φηαλ απαγνξεχ-
νληαη εθδειψζεηο Pride θαη LGBTQI; 
Πνηεο παξαβηάζεηο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ή δηαθξί-
ζεηο πθίζηαληαη ηα ΛΟΑΣΚΗ άηνκα ζηε ρψξα ζαο; 
Ση κπνξνχλ λα θάλνπλ νη αξρέο ηεο ρψξαο ζαο γηα λα δηα-
ζθαιίζνπλ ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ησλ 
ΛΟΑΣΚΗ αηφκσλ; 
Δίλαη ζεκαληηθφ λα δείρλεηε αιιειεγγχε κε θηλήκαηα φπσο 
ην θίλεκα LGBTQI, αθφκε θη αλ εζείο νη ίδηνη/εο ίζσο λα κελ 
απηνπξνζδηνξίδεζηε σο LGBTQI αθφκα θαη αλ δελ δείηε ζε 
απηήλ ηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα πνπ απαγνξεχεη δξάζεηο γηα 
ηα δηθαηψκαηα ηεο LGBTQI θνηλφηεηαο; Γηαηί; 
Ση κπνξνχλ λα θάλνπλ νη αξρέο ηεο Σνπξθίαο πξνθεηκέλνπ 
λα δηαζθαιίζνπλ φηη ε Οκάδα Αιιειεγγχεο METU LGBTQI 
+ θαη άιιεο νκάδεο LGBTQI κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ ηα 
αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο γηα ηελ ειεπζεξία ηεο 
έθθξαζεο θαη ηελ εηξεληθή ζπλάζξνηζε; 
Δίλαη ζεκαληηθφ λα κνηξαζηείηε ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα LGBTqI (ζειίδεο 10, 11 θαη 12) θαη 
ηε ζεκαζία ηνπ pride κε ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο. 
Δάλ έρεηε ρξφλν κπνξεί αλ ζέιεηε λα κνηξαζηείηε ην βίληεν 1 
ιεπηνχ ζρεηηθά κε ηνπο METU Pride Defenders http://
www.amnesty.org/en/w4r-videos/ 

5 - ΛΑΒΔΣΔ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΟΤ/ΣΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΔ/ΡΗΔ 
ΣΟΤ METU PRIDE- 10 ΛΕΠΤΑ 

 

Ρσηήζηε ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ηη πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα θάλνπλ 
γηα λα δείμνπλ αιιειεγγχε πξνο ηνπο Melike, Özgür θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο/
ξηεο ηνπ METU Pride. 
Οινθιεξψζηε εμεγψληαο ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο φηη ε Γηεζλήο 
Ακλεζηία θαιεί αλζξψπνπο ζε φιν ηνλ θφζκν λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα 
ινγαξηαζκφ ησλ Melike θαη Özgür. Μνηξαζηείηε κεξηθέο απφ ηηο ηζηνξίεο 
επηηπρίαο απφ πξνεγνχκελεο εθζηξαηείεο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη εμεγήζηε 
φηη ε Γηεζλήο Ακλεζηία ελζαξξχλεη ηνπο αλζξψπνπο λα γξάςνπλ επηζηνιέο 
ζηηο αξρέο θαη λα δείμνπλ αιιειεγγχε γηα ηνπο Melike θαη Özgür. 
 

Δάλ έρεηε ρξφλν κπνξείηε λα κνηξα-
ζηείηε απηφ ην πεληάιεπην εηζαγσγη-
θφ βίληεν γηα ηνλ Μαξαζψλην Γξακ-
κάησλ ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Αθαδεκίαο 
ηεο Ακλεζηίαο: https://
academy.amnesty.org/learn/course/
external/view/elearning/145/write-for-
rights-a-short-guide 

https://academy.amnesty.org/learn/course/external/view/elearning/145/write-for-rights-a-short-guide
https://academy.amnesty.org/learn/course/external/view/elearning/145/write-for-rights-a-short-guide
https://academy.amnesty.org/learn/course/external/view/elearning/145/write-for-rights-a-short-guide
https://academy.amnesty.org/learn/course/external/view/elearning/145/write-for-rights-a-short-guide
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6. ΓΡΑΦΔ ΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑ - ΧΔ ΜΗΑ ΕΧΖ 

Δλζαξξχλεηέ ηνπο λα γξάςνπλ ζηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ αθφινπζε 
δηεχζπλζε: 
Κ. Abdülhamit Gül 
Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο 
Adalet Bakanlığı  
06659 Άγθπξα 
Σνπξθία  
Twitter: @abdulhamitgul 
Email: info@adalet.gov.tr 
Υαηξεηηζκφο: Αγαπεηέ Τπνπξγέ Γηθαηνζχλεο 
Μπνξείηε λα δείηε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηε ζπγγξαθή επηζηνιήο ζηελ αγγιηθή γιψζ-
ζα πξνο ηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο https://www.amnesty.org/writeforrights 
Ή κπνξείηε λα ηνπο δψζεηε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα λα γξάςνπλ κηα πην πξνζσπηθή 
επηζηνιή: 
Πείηε ζηνλ Τπνπξγφ θάηη γηα λα θάλεηε απηφ ην γξάκκα πξνζσπηθφ: 
Πείηε ηνπ θάηη γηα ηνλ εαπηφ ζαο... 
Πείηε ηνπ ηη ζαο ζνθάξεη ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε 
Τπελζπκίζηε ζηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο φηη ε άδηθε δίσμε ησλ 18 θνηηεηψλ METU θαη 
ηνπ αθαδεκατθνχ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξέιαζε Pride ζηηο 10 Μαΐνπ 2019 ζα 
πξέπεη λα ζηακαηήζεη κε ηελ αζψσζή ηνπο, θαζψο θαλείο δελ πξέπεη λα θαηαδηθαζηεί 
γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηεο εηξεληθήο 
ζπλάζξνηζεο. 
Εεηήζηε απφ ηνλ Τπνπξγφ λα δηαζθαιίζεη φηη ζα δηεμαρζεί έγθαηξε, αλεμάξηεηε θαη ακε-
ξφιεπηε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε βίαο απφ ηελ αζηπλνκία ζηελ Παλεπη-
ζηεκηνχπνιε ζηηο 10 Μαΐνπ θαη φηη νη αζηπλνκηθνί πνπ δηαπηζηψζεθε φηη ελήξγεζαλ πα-

ξάλνκα ζα πξνζαρζνχλ ζηε δηθαηνζχλε. 

7. ΓΔΗΞΔ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ - ΤΠΟΣΖΡΗΞΔ ΣΟΤ MELIKE ΚΑΗ ÖZGÜR  

Δλζαξξχλεηε ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο λα κνηξαζηνχλ ηελ αιιειεγγχε ηνπο γηα ηνπο Melike θαη Özgür. Δπηζθεθζεί-
ηε ηνλ ζχλδεζκν METU LGBTI + Solidarity Group ζην Twitter & Instagram @odtulgbti. 
Σξαβήμηε κηα θσηνγξαθία κε κηα ζεκαία ηνπ Pride ή ζρεδηάζηε ηε δηθή ζαο ζεκαία ππεξεθάλεηαο θαη κνηξαζηείηε ηε ζηα 
κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πξνζζέηνληαο εηηθέηεο @odtulgbti θαη έλα κήλπκα ππνζηήξημεο θάησ ζηε ιεδάληα. Δλεκε-
ξψζηε ηνπο/ηηο γηα ην ηη ζαο ελέπλεπζε πεξηζζφηεξν απφ ηα α-
πνζπάζκαηα πνπ δηαβάδεηε. 
Δάλ δελ ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο γηα ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/
νπζεο λα θάλνπλ θαη ηηο δχν ελέξγεηεο ακέζσο, ελζαξξχλεηέ 
ηνπο λα νξγαλψζνπλ γηα ην πψο λα ην θάλνπλ αξγφηεξα ή κνη-
ξάζηε ηηο ελέξγεηεο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Δλζαξξχλεηέ ηνπο λα 
είλαη δεκηνπξγηθνί/εο.  
Ωο δξαζηεξηφηεηα παξαθνινχζεζεο, ζα κπνξνχζαηε λα έξζεηε 
ζε επαθή κε κηα ηνπηθή νκάδα LGBTI ή ΜΚΟ, γηα λα κηιήζεηε 
γηα ηελ εκπεηξία ηνπο ζηε ζπκκεηνρή ζην Pride ή γηα ην πνηεο 
ελέξγεηεο ζα κπνξνχζαλ λα αλαιεθζνχλ γηα λα ζπκκεηάζρεηε. 

mailto:info@adalet.gov.tr
https://www.amnesty.org/writeforrights
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ΒΑΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
Γηθαίωκα ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο 
χκθσλα κε ηελ ΟΓΓΑ (Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ), ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο είλαη ην δηθαίσκα θάζε 
αηφκνπ λα έρεη ηελ άπνςή ηνπ ρσξίο παξέκβαζε θαη λα αλαδεηά, λα ιακβάλεη θαη λα κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο κέζσ νπνηνπ-
δήπνηε κέζνπ, αλεμάξηεηα απφ ζχλνξα θαη θξαγκνχο. Ζ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο πξνζηαηεχεη ην δηθαίσκά ζαο λα δηαηεξείηε ηηο α-
πφςεηο ζαο θαη λα ηηο εθθξάδεηε ειεχζεξα ρσξίο θπβεξλεηηθή παξέκβαζε. Απηφ πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα έθθξαζεο απφςεσλ κέζσ 
δεκφζησλ δηακαξηπξηψλ ή κέζσ γξαπηνχ πιηθνχ, εθπνκπψλ, κέζσλ θαη έξγσλ ηέρλεο. Απηφ ην δηθαίσκα πξνζηαηεχεη επίζεο ηελ 
ειεπζεξία ζαο λα αλαδεηάηε θαη λα ιακβάλεηε πιεξνθνξίεο απφ άιια άηνκα. 
Ζ ειεπζεξία ηεο εηξεληθήο ζπλάζξνηζεο είλαη ην δηθαίσκα ησλ αλζξψπσλ λα ζπγθεληξψλνληαη ζε δεκφζην ρψξν γηα έλαλ θνηλφ ζθν-
πφ, φπσο γηα ζπλαληήζεηο, απεξγίεο, πνκπέο, ζπγθεληξψζεηο θαη δηαδειψζεηο. Σν δηθαίσκα ζηελ εηξεληθή ζπλάζξνηζε ζεκαίλεη φηη 
θάπνηνο/α κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί καδί κε άιινπο/εο εηξεληθά ρσξίο θφβν λα ζπιιεθζεί ή λα παξελνριεζεί απφ ηελ αζηπλνκία. ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, νη αξρέο έρνπλ θαζήθνλ λα δηεπθνιχλνπλ ηηο εηξεληθέο ζπλαζξνίζεηο, επνκέλσο ε αζηπλνκία κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα 
ιάβεη εηδηθά κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα ηφζν ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη φζν θαη ηνπ θνηλνχ. 
 

Σα δηθαηψκαηα ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ηεο εηξεληθήο ζπλάζξνηζεο θαηνρπξψλνληαη ζην δηεζλέο δίθαην γηα ηα αλζξψπηλα 
δηθαηψκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ (UDHR) θαη ηνπ Γηεζλνχο πκθψ-

λνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα (ICCPR), θαζψο θαη ζε πνιιά εζληθά λνκηθά ζπζηήκαηα. 

ΔΗΡΖΝΗΚΖ ΤΝΑΘΡΟΗΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 
ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΟΤ COVID-19. 
Παξφιν πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη, δελ 
είλαη απεξηφξηζην δηθαίσκα: κεξηθέο θνξέο νη θπβεξλήζεηο έρνπλ θαζήθνλ 
λα πξνζηαηεχνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ αλζξψπσλ ή νξηζκέλα δεκφ-
ζηα ζπκθέξνληα πνπ απαηηνχλ απαγφξεπζε νξηζκέλσλ ζπλαζξνίζεσλ. 
Όκσο νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο νη αξρέο κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ 
ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη είλαη πνιχ ζηελέο, θαη πξέπεη λα ζεσξνχληαη 
σο θαη φρη ν θαλφλαο.  
Ζ δεκφζηα πγεία είλαη κηα ηέηνηα πξνυπφζεζε. Ωζηφζν, νη αξρέο ηεο αλα-
γθαηφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο πξέπεη λα ηεξνχληαη πάληνηε. Καηά 
θαλφλα, δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ θαζνιηθέο απαγνξεχζεηο ζηηο ζπλαζξνί-
ζεηο. Κάζε ζπλάζξνηζε πξέπεη λα αμηνινγείηαη θαηά πεξίπησζε θαη νη πε-
ξηνξηζκνί πξέπεη λα επηβάιινληαη κφλν ζην βαζκφ πνπ είλαη απαξαίηεην 
θαη αλάινγν γηα ηελ επίηεπμε ελφο λφκηκνπ ζθνπνχ. 
 

ην πιαίζην ηεο παλδεκίαο COVID-19:  
Οπνηνζδήπνηε πεξηνξηζκφο ησλ ζπλαζξνίζεσλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνλ 
ζηφρν πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο.  
Ο πεξηνξηζκφο πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθφο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφ-
ρνπ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο. 
Οη πεξηνξηζκνί πξέπεη λα είλαη ρξνληθά πξνζδηνξηζκέλνη θαη λα επαλεμεηά-
δνληαη ηαθηηθά σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ αλαινγηθφηεηά ηνπο.  
Ζ πιήξεο απαγφξεπζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπλάζξνηζεο πξέπεη λα παξα-
κέλεη ε ηειεπηαία ιχζε. 

Άιια κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ησλ κέηξσλ δεκφζηαο πγείαο πνπ η-
ζρχνπλ ήδε ζε πνιιέο ρψξεο. Γηα παξάδεηγκα:  

 πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ  

 κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ θάζε ζπκκεηέρνληνο 

 ππνρξεσηηθή κάζθα  

 ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη έιεγρνο ησλ δηαδξνκψλ πξφζβαζεο, πξν-
θεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε καδηθή αχμεζε ησλ παξεπξηζθνκέλσλ  

 δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο δηνξγαλσηέο γηα ηελ θαηάιιειε ψξα ή ηφπν 
γηα ηε ζπλάζξνηζε πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο ζηελψλ 
επαθψλ κε ή κεηαμχ κε ζπκκεηερφλησλ θαη άιινη παξφκνηνη έιεγρνη. 

Καη αθφκε θαη εληφο ηνπ εχξνπο απηψλ ησλ πηζαλψλ κέηξσλ, νη αξρέο 

ππνρξενχληαη λα επηιέμνπλ ην ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφ κέηξν πνπ επηηξέπεη 
αθφκε ζηε ζπλάζξνηζε λα κεηαθέξεη απνηειεζκαηηθά ην κήλπκά ηεο. 



Γηθαηώκαηα LGBTI 
ε πάξα πνιιέο ρψξεο, ην λα είζαη ιεζβία, νκνθπιφθηινο, ακθη-
θπιφθηινο, ηξαλζέμνπαι ή δηαθπιηθφο (LGBTI) ζεκαίλεη λα δεηο κε 
θαζεκεξηλέο δηαθξίζεηο. Απηή ε δηάθξηζε κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηνλ 
ζεμνπαιηθφ ζαο πξνζαλαηνιηζκφ (πνηνο/α/ν ζαο ειθχεη) · ηαπηφ-
ηεηα θχινπ (πψο νξίδεηε ηνλ εαπηφ ζαο, αλεμάξηεηα απφ ην βην-
ινγηθφ ζαο θχιν), ηελ έθθξαζε ηνπ θχινπ (πψο εθθξάδεηε ην 
θχιν ζαο κε ηα ξνχρα, ηα καιιηά ή ην καθηγηάδ ζαο) ή ηα ραξαθηε-
ξηζηηθά ηνπ θχινπ (γηα παξάδεηγκα, ηα γελλεηηθά ζαο φξγαλα, ηα 
ρξσκνζψκαηα, ηα αλαπαξαγσγηθά φξγαλα ή ηα επίπεδα νξκν-
λψλ). 
Απφ ηηο πξνζβνιέο θαη ηνλ εθθνβηζκφ, έσο ηελ άξλεζε εξγαζίαο 
ή ηελ θαηάιιειε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ην θάζκα ηεο άληζεο 
αληηκεηψπηζεο πνπ ππάξρεη είλαη εθηεηακέλν θαη θαηαζηξνθηθφ. 
Μπνξεί επίζεο λα είλαη απεηιεηηθφ γηα ηε δσή. 
ε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηα ΛΟΑΣΚΗ άηνκα παξελνρινχληαη 
ζηνπο δξφκνπο, μπινθνπνχληαη θαη κεξηθέο θνξέο ζθνηψλνληαη, 
απιψο θαη κφλν επεηδή είλαη ν εαπηφο ηνπο. Έλα μέζπαζκα βίαο 
ελαληίνλ ηξαλο αλζξψπσλ θφζηηζε ηε δσή ηνπιάρηζηνλ 331 αηφ-
κσλ κεηαμχ Οθησβξίνπ 2018 θαη επηεκβξίνπ 2019. Πνιινί δηα-
θπιηθνί άλζξσπνη ζε φιν ηνλ θφζκν αλαγθάδνληαη λα ππνβιε-
ζνχλ ζε επηθίλδπλεο, παξεκβαηηθέο θαη εληειψο πεξηηηέο ρεηξνπξ-
γηθέο επεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζσκαηηθέο θαη 
ςπρνινγηθέο παξελέξγεηεο δηα βίνπ. 
Μεξηθέο θνξέο, ε ερζξφηεηα θαηεπζπλφκελε θαηά ησλ ΛΟΑΣΚΗ 
αηφκσλ πξνθαιείηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο θπβεξλήζεηο πνπ πξέπεη λα 
ηνπο πξνζηαηεχνπλ. Μηα θξαηηθά ρξεκαηνδνηνχκελε εθζηξαηεία 
ζηελ Σζεηζελία νδήγεζε ζηε ζηφρεπζε γθέη αηφκσλ, κεξηθνί απφ 
ηνπο νπνίνπο έρνπλ απαρζεί, βαζαληζηεί θαη αθφκε θαη ζθνησζεί. 
ην Μπαγθιαληέο, αθηηβηζηέο/ξηεο ΛΟΑΣΚΗ έρνπλ καραηξσζεί κέ-
ρξη ζαλάηνπ απφ έλνπιεο νκάδεο πνπ θέξνπλ καραίξηα, κε ηελ 
αζηπλνκία θαη ηελ θπβέξλεζε λα ελδηαθέξνληαη ειάρηζηα γηα ηελ 
απνλνκή δηθαηνζχλεο ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ. ε πνιιά 
κέξε ηεο ππνζαράξηαο Αθξηθήο, ηα ΛΟΑΣΚΗ άηνκα ζπλερίδνπλ λα 
δνπλ ππφ ηνλ θφβν ηνπ λα αλαθαιπθζνχλ θαη ηνπ λα ηνπο επηηε-
ζνχλ ή αθφκε θαη λα ηνπο δνινθνλήζνπλ. 
Ζ ζπλαηλεηηθή ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ίδηνπ θχινπ είλαη 
έγθιεκα ζε 70 ρψξεο θαη κπνξεί λα θαηαδηθάζεη θάπνηνλ ζε ζαλα-
ηηθή πνηλή ζε έμη ρψξεο, φπσο ην Ηξάλ, ε ανπδηθή Αξαβία, ην 
νπδάλ θαη ε Τεκέλε. Καη αθφκε θαη φηαλ απηνί νη πεξηνξηζηηθνί 
λφκνη δελ εθαξκφδνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ίδηα ε χπαξμή 
ηνπο εληζρχεη ηελ πξνθαηάιεςε ελαληίνλ ησλ ΛΟΑΣKΗ αηφκσλ, 
αθήλνληάο ηνπο λα αηζζάλνληαη φηη δελ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ 
παξελφριεζε, ηνλ εθβηαζκφ θαη ηελ βία. 
 

Οη ππεξαζπηζηέο/ξηεο ησλ LGBTQI δηθαησκάησλ έρνπλ μεπεξάζεη 
ηεξάζηηεο πξνθιήζεηο θαη θηλδχλνπο γηα ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή 
αζθάιεηα γηα λα εθζέζνπλ ηηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξψπηλσλ δη-
θαησκάησλ ησλ LGBTQI αηφκσλ θαη λα επηβάινπλ αιιαγέο ζε 
λφκνπο πνπ θέξνπλ δηαθξίζεηο ελαληίνλ ηνπο. Απφ ηελ εηζαγσγή 
ηεο έλλνηαο ηνπ Pride θαη ησλ παγθφζκησλ εκεξψλ αλαγλψξηζεο, 
φπσο ε Γηεζλήο Ζκέξα θαηά ηεο Οκνθνβίαο, ηεο Biphobia, ηεο 
Interphobia & ηεο Σξαλζθνβίαο (επίζεο γλσζηή σο IDAHOBIT), 
ηα ΛΟΑΣΚΗ άηνκα δεκηνπξγνχλ ζπκκαρίεο θαη πξνσζνχλ ηελ ππε-
ξεθάλεηα γηα ην πνηνη/εο είλαη παγθνζκίσο.  
Οη ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο αθηηβηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζε φιν ηνλ 

θφζκν απέδσζαλ πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα. ήκεξα, ηνπιάρη-
ζηνλ 43 ρψξεο αλαγλσξίδνπλ ηα νκνθνβηθά εγθιήκαηα σο έλα 
είδνο εγθιήκαηνο κίζνπο. Καη απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2019, 27 

ρψξεο έρνπλ θαηαζηήζεη λφκηκν ην γάκν νκνθπινθίισλ. 
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PRIDE 
 

Ζ ππεξεθάλεηα παίξλεη πνιιέο κνξθέο - απφ πνξείεο, πξνβνιέο 
ηαηληψλ θαη ζπδεηήζεηο - θαη απνηειεί κηα ζηηγκή ενξηαζκνχ γηα 
ηα ΛΟΑΣΚΗ άηνκα θαη αθηηβηζηέο/ξηεο, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο 
ηνπο, ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο.  
Οη εθδειψζεηο νξγαλψλνληαη φιν ην ρξφλν, αλάινγα κε ην πνχ 
βξίζθεζηε. ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Δπξψπε, ε πεξίνδνο εθδειψζε-
σλ μεθηλά ζπλήζσο ηνλ Ηνχλην, ελψ ν Φεβξνπάξηνο θαη ν Μάξηηνο 
είλαη ε πεξίνδνο ηνπ Pride ζηε Νφηηα Αθξηθή. Όπνηα θαη αλ είλαη 
ε εθδήισζε, είλαη κηα ζηηγκή γηα ηα ΛΟΑΣΚΗ άηνκα λα δείμνπλ φηη 
είλαη αλνηρηά θαη πεξήθαλα πνπ είλαη ν εαπηφο ηνπο.  
Σα θεζηηβάι ππεξεθάλεηαο απαγνξεχνληαη ζε πνιιέο ρψξεο ζε 

φιν ηνλ θφζκν, φπσο ε Ρσζία, ε ανπδηθή Αξαβία, ε Οπγθάληα 
θαη πην πξφζθαηα ε Σνπξθία. Σελ ππεξεθάλεηα (pride) γηνξηάδεη 
ην θίλεκα LGBTQI ζε φιε ηεο ηελ πνηθηινκνξθία θαη εληζρχεη ηελ 

έθθιεζε γηα ζεβαζκφ θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
LGBTQI. 
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ΓΗΑΣΗ ΔΗΝΑΗ ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΖ ΛΟΑΣΚΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ; 
Ο/Ζ θαζέλαο/κία πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζεη ηελ ππεξεθάλεηά ηνπ γηα ην πνηνο/α είλαη θαη 
ηνλ πνην/α αγαπά. Όινη έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθθξαδφκαζηε ειεχζεξα. Σν άξζξν 19 ηεο Οηθνπκε-
ληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ (ε νπνία νξίδεη γηα πξψηε θνξά ηα δηθαηψκαηα ηα 
νπνία δηθαηνχκαζηε φινη) πξνζηαηεχεη ην δηθαίσκα φισλ λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα. 
Ο ηεξκαηηζκφο ηεο νκνθνβίαο θαη ηεο ηξαλζθνβίαο ζα ζψζεη δσέο. Οη δηαθξίζεηο ελαληίνλ ησλ 
LGBTQI αηφκσλ ζέηνπλ ηα άηνκα πνπ απηνπξνζδηνξίδνληαη σο ΛΟΑΣΚΗ ή εθείλα πνπ ζεσξνχληαη 
LGBTQI ζε απμεκέλν θίλδπλν ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο βιάβεο. Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα ζηε 
δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αζθάιεηα. 
Αγθαιηάδνληαο ηα ΛΟΑΣΚΗ άηνκα θαη θαηαλνψληαο ηηο ηαπηφηεηέο ηνπο, κπνξνχκε λα κάζνπκε πψο 
λα ζηακαηήζνπκε πνιινχο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ ηα ζηεξεφηππα ηνπ θχ-
ινπ. Απηά ηα ζηεξεφηππα είλαη θαηαζηξνθηθά γηα νιφθιεξε ηελ θνηλσλία, θαζνξίδνληαο θαη πεξηνξί-
δνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη αλακέλεηαη λα δήζνπλ ηε δσή ηνπο. Ζ θαηάξγεζή ηνπο 
επηηξέπεη ζε φια ηα άηνκα λα είλαη ειεχζεξα ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, 
ρσξίο θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο. 
Σα άηνκα ΛΟΑΣΚΗ, ζπρλά δηαηξέρνπλ θίλδπλν νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ο αγψλαο 
γηα λφκνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ πην ζπκπεξηιεπηηθά γηα ηα άηνκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ζεμνπαιηθφ 
ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ ηνπο, ζα επηηξέςεη ζε φινπο/εο λα έρνπλ πξφ-
ζβαζε ζηα δηθαηψκαηά ηνπο ζηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε, ηε ζηέγαζε θαη ηελ απαζρφιεζε. 
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Ζ/O Melike ζρεηηθά κε ην ηη ζεκαίλεη ε νκάδα αιιε-
ιεγγύεο METU LGBTQI+ θαη γηα ην πώο πξνζπα-
ζνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο άιινπο: 
«Όηαλ έθηαζα ζην METU ήκνπλ 18 ρξνλψλ θαη εξρφ-
κνπλ απφ κηα ζπληεξεηηθή νηθνγέλεηα. Γελ είρα άηνκα 
LGBTQI+ ζηνλ θνηλσληθφ κνπ πεξίγπξν, πξάγκα ην 
νπνίν δεκηνχξγεζε έλαλ θφβν κέζα κνπ. Φνβφκνπλ λα 
είκαη ν εαπηφο κνπ. Σφηε κπήθα ζην METU LGBTI+ 
Solidarity θαη φια άξρηζαλ λα αιιάδνπλ επεηδή έλησζα 
φηη αλήθσ θάπνπ θαη φηη κπνξνχζα λα εθθξαζηψ». 
«Ωο αλνηρηά κε δπαδηθφ άηνκν, ήηαλ πνιχ δχζθνιν γηα 
κέλα ζηελ αξρή λα αλνίγνκαη θαη λα κηιάσ κε αλζξψ-
πνπο, αιιά ηψξα αηζζάλνκαη φηη αλήθσ θαη κπνξψ λα 
είκαη φπνηα/νο/ν ζέισ. Απηφ είλαη ηεξάζηην γηα κέλα θαη 
απηφ πξνζπάζεζα λα δεκηνπξγήζσ ζε άιινπο αλζξψ-
πνπο θαη ζε άιια παηδηά πνπ έξρνληαη ζην METU».  
 

Ζ/O Melike γηα ην γηαηί νη πνξείεο Pride είλαη ζεκα-
ληηθέο: 
Όηαλ νη άλζξσπνη δνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ζε 
κηα ρψξα φπσο ε Σνπξθία, δελ επηηξέπεηαη λα είλαη νη 
ίδηνη: κεξηθέο θνξέο έρεηο ηνπο λφκνπο ελαληίνλ ζνπ, 
κεξηθέο θνξέο έρεηο ηνπο αλζξψπνπο θαη άιινπο νξγα-
ληζκνχο ελαληίνλ ζνπ. Αιιά ζην Pride πξέπεη λα έξζεηο 
θνληά θαη λα είζαη ν εαπηφο ζνπ, ν πιήξσο ειεχζεξνο 
εαπηφο ζνπ. Απηφ είλαη έλα ζεκαληηθφ ζπλαίζζεκα θαη 
έρεη κηα ζεξαπεπηηθή δχλακε. Απηφο ... είλαη ν ιφγνο 
πνπ ζπλαληηφκαζηε γηα ην Pride». 
«Μαζαίλνπκε ν έλαο απφ ηνλ άιιν θαη παίξλνπκε δχ-
λακε ν έλαο απφ ηνλ άιιν. Αθξηβψο φπσο ην pride θαη 
άιια θηλήκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν, ηα άηνκα LGBTI + 
πξέπεη λα ελψζνπλ θαη λα πςψζνπλ ηε θσλή ηνπο. Σν 
Pride είλαη κηα φκνξθε γηνξηή απηνχ ». 
 

Ζ/Ο Melike γηα ην πώο νη άλζξωπνη κπνξνύλ λα 
ππνζηεξίμνπλ νξγαληζκνύο LGBTI +: 
«Μηιήζηε ζηελ ΛΟΑΣΚΗ θνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ ζαο θαη 
απιψο ξσηήζηε ηνπο ηη ρξεηάδνληαη. πρλά αθηηβηζηέο/
ξηεο ΛΟΑΣΚΗ+ θαη ππεξαζπηζηέο/ξηεο ησλ αλζξψπηλσλ 
δηθαησκάησλ ζε φιν ηνλ θφζκν ρξεηάδεηαη λα αθνπ-
ζηνχλ θαη ρξεηάδνληαη επίζεο ηε ζπκβνιή ζαο». 
«Δπίζεο, κπνξείηε λα πεξπαηήζεηε καδί καο θαη λα 
είζηε καδί καο, φρη κφλν ζηηο θαιέο ζηηγκέο, ή ζε ρψξεο 
φπνπ είκαζηε φινη/εο ειεχζεξνη/εο, αιιά εηδηθά ζε ρψ-
ξεο φπσο ε Σνπξθία. Δπεηδή ρξεηαδφκαζηε ηελ ππν-
ζηήξημή ζαο, ζε φιν ηνλ θφζκν γηα λα ληθήζνπκε ηελ 
νκνθνβία θαη ηελ ηξαλζθνβία γχξσ καο. Υξεηαδφκαζηε 
αλζξψπνπο λα έξζνπλ θνληά θαη ρξεηαδφκαζηε αλζξψ-
πνπο λα αθνχζνπλ ηα δεηήκαηά καο».  

Ζ/Ο Özgür ζρεηηθά κε ην ηη ηνπο παξαθηλεί λα ζπλε-
ρίζνπλ ηνλ αθηηβηζκό ηνπο: 
«Όηαλ ήκνπλ λεαξφο θνηηεηήο, γλψξηδα ηελ ηαπηφηεηά 
κνπ, ήμεξα ηνλ ζεμνπαιηθφ κνπ πξνζαλαηνιηζκφ, 
έςαρλα πνιχ, αιιά θνβφκνπλ λα είκαη ν εαπηφο κνπ. 
Πάληα πίζηεπα φηη κεηά ηελ έλαξμε ηνπ παλεπηζηεκίνπ 
φια ζα άιιαδαλ θαη φια άιιαμαλ. Όηαλ μεθίλεζα ζην 
METU, βξήθα ηνλ νξγαληζκφ METU LGBTQI+ 
Solidarity θαη γλψξηζα άηνκα ζαλ θη εκέλα. Ήκνπλ ζε 
ζέζε λα κνηξαζηψ ηηο εκπεηξίεο κνπ θαη λα αθνχζσ ηηο 
δηθέο ηνπο. θέθηεθα φηη απφ εθείλε ηε ζηηγκή δελ ζα 
ήκνπλ κφλνο». 
«πκκεηείρα ζηελ πξψηε κνπ πνξεία Pride, ε νπνία 
ήηαλ ε πέκπηε πνξεία METU Pride, θαη ήηαλ έλα θα-
ληαζηηθφ ζπλαίζζεκα: άθνπγα φια ηα ζπλζήκαηα, 
έβιεπα ηνπο αλζξψπνπο λα είλαη φπσο ζέινπλ θαη 
έλησζα φηη κπνξψ λα είκαη φπνηνο ζέισ. Απηφ κε πα-
ξαθηλεί λα ζπλερίζσ».   
 

Ο/Ζ Özgür γηα ην γηαηί νη πνξείεο Pride είλαη ζεκα-
ληηθέο  
«Σν Pride έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία. Αλ θνηηάμεηε ηελ ηζην-
ξία ηνπ Pride, ην βιέπνπκε ζην Stonewall, ζην Istanbul 
Pride, ζε φια ηα Prides. Δίλαη έλαο αγψλαο ελάληηα ζηε 
βία, ελάληηα ζηα εγθιήκαηα κίζνπο, ζε φιν ηνλ θφζκν. 
Ζ ππεξεθάλεηα είλαη κηα ζηηγκή φπνπ κπνξείο λα εθ-
θξάζεηο ηα πξάγκαηα πνπ βηψλεηο ζηε δσή ζνπ 
·κπνξείο λα είζαη ν εαπηφο ζνπ. Γη 'απηφ είλαη ηφζν ζε-
καληηθέο».  
 

Ο/Ζ Özgür ζρεηηθά κε ην πώο νη άλζξωπνη κπν-
ξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ην θίλεκα LGBTQI+: 
«Πξέπεη πξψηα λα θαηαιάβνπκε φηη ην θίλεκα ΛΟΑΣΚΗ 
δελ αλήθεη απιψο ζηα άηνκα ΛΟΑΣΚΗ. Δίλαη έλα θίλεκα 
γηα ίζα δηθαηψκαηα. Έηζη, φινη/εο πξέπεη λα ππνζηεξί-

μνπλ απηφ ην θίλεκα γηα λα γίλνπκε φινη ίζνη. Οη ΛΟΑΣ-
ΚΗ + άλζξσπνη δελ δνπλ ζην δηάζηεκα, δνχκε ζηε γεηην-
ληά ζαο, πεγαίλνπκε ζηα ίδηα ζρνιεία θαη λνζνθνκεία. 
Οη άλζξσπνη πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ηα 
άηνκα LGBTQI+ είλαη παληνχ θαη πξέπεη λα γλσξίδνπλ 
ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 
πξνο ηα ΛΟΑΣΚΗ άηνκα θαη φηη δελ πξέπεη λα θάλνπλ 
δηαθξίζεηο. Σν πην ζεκαληηθφ είλαη φηη ηα άηνκα πξέπεη 
λα είλαη κε LGBTI + άηνκα, ψζηε λα κελ αηζζάλνληαη 
κνλαμηά. " 

ΜΔ ΣΑ  ΛΟΓΗΑ ΣΟΤ - ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ 
 
ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΜΝΖΣΗΑ ΜΔ ΣΟΤ MELIKE BALKAN ΚΑΗ ÖZGÜR GÜR 
ΣΟ METU CAMPUS, ΑΓΚΤΡΑ, ΗΟΤΝΗΟ 2020 
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MELIKE BALKAN ΚΑΗ 
ÖZGÜR GÜR 
Απφ ηελ πξψηε κέξα, νη θνηηεηέο ηεο βηνινγίαο Melike 
Balkan θαη Özgür Gür αθηεξψζεθαλ ζηελ ππεξάζπηζε 
ησλ δηθαησκάησλ ησλ ιεζβηψλ, ησλ νκνθπιφθηισλ, ησλ 
ακθηθπιφθηισλ, ησλ ηξαλζέμνπαι θαη ησλ δηεκθπιηθψλ 
αηφκσλ ζην παλεπηζηήκηφ ηνπο. 
 
Ωο εμέρνληα κέιε ηεο Οκάδαο Αιιειεγγχεο LGBTQI+ 
ζην Σερληθφ Παλεπηζηήκην ηεο Μέζεο Αλαηνιήο (METU) 
ζηελ Άγθπξα, έρνπλ δηνξγαλψζεη πνιιέο πνξείεο, ζπλα-
ληήζεηο θαη άιιεο εθδειψζεηο. Έρνπλ ζπλεξγαζηεί κε 
έλαλ ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ θνηηεηψλ/ξηψλ, κε 
θφλην ηελ απμαλφκελε νκνθνβία θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο 
ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ζηελ Σνπξθία. 
 
Ηδξπκέλε ην 1996, ε Οκάδα Αιιειεγγχεο METU 
LGBTQI+ δηνξγαλψλεη κηα εηήζηα πνξεία ππεξεθάλεηαο 
ζηελ παλεπηζηεκηνχπνιε απφ ην 2011. Με ηα ρξφληα, ην 
Pride ζηελ παλεπηζηεκηνχπνιε METU κεγάισζε ζε κέ-
γεζνο θαη πξνβνιή. Ωζηφζν, ην 2019, ε δηνίθεζε ηνπ 
παλεπηζηεκίνπ ελεκέξσζε ην θνηηεηηθφ θνηλφ φηη ε πν-
ξεία Pride πνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί γηα ηηο 10 Μαΐνπ 
δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ παλεπηζηε-
κηνχπνιε.  
 
Αληίζεηα, ε Οκάδα Αιιειεγγχεο πξαγκαηνπνίεζε έλα 
Pride sit-in (θαζηζηηθή δηακαξηπξία). ε απάληεζε, ην 
παλεπηζηήκην θάιεζε ηελ αζηπλνκία πνπ ρξεζηκνπνίε-
ζε ππεξβνιηθή βία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαθξπ-
γφλσλ, ελαληίνλ ησλ εηξεληθψλ δηαδεισηψλ/ξηψλ θαη 
ησλ παξεπξηζθνκέλσλ. Ζ αζηπλνκία ζπλέιαβε ηνπιάρη-
ζηνλ 23 θνηηεηέο/ξηεο - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
Melike θαη Özgür - θαη ελφο αθαδεκατθνχ. 18 απφ ηνπο/
ηηο θνηηεηέο/ξηεο θαη ν αθαδεκατθφο αληηκεησπίδνπλ κία 
δίθε. Μεξηθνί/εο απφ απηνχο/εο πνπ θξαηήζεθαλ δελ εί-
ραλ θαλ ζπκκεηάζρεη ζηε δηακαξηπξία θαη άιινη/εο ζπλε-
ιήθζεζαλ επεηδή απιψο άζθεζαλ ην δηθαίσκά ηνπο 
ζηελ εηξεληθή δηαδήισζε. 
 
Δάλ θξηζεί έλνρνο/ε, ν θαζέλαο/κία αληηκεησπίδεη θπιά-
θηζε έσο θαη ηξία ρξφληα. 



Ζ Γηεζλήο Ακλεζηία είλαη έλα παγθόζκην θίλεκα πνπ 
αξηζκεί πεξηζζόηεξα από 7 εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο 
πνπ κάρνληαη γηα έλαλ θόζκν όπνπ όινη/εο ζα απνιακ-
βάλνπκε ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα.  
 
Σν όξακά καο είλαη θάζε άηνκν λα απνιακβάλεη όια ηα 
δηθαηώκαηα πνπ θαηνρπξώλνληαη ζηελ Οηθνπκεληθή Γη-
αθήξπμε ηωλ Αλζξώπηλωλ Γηθαηωκάηωλ θαη ζε άιιεο 
δηεζλείο ζπκβάζεηο αλζξώπηλωλ δηθαηωκά-
ηωλ.  
 
Δίκαζηε αλεμάξηεηνη/εο από νπνηαδήπνηε 
θπβέξλεζε, πνιηηηθή ηδενινγία, νηθνλνκηθό 
ζπκθέξνλ ή ζξεζθεία θαη ρξεκαηνδνηνύκα-
ζηε θπξίωο από ηηο αηνκηθέο ζπλδξνκέο θαη 
από δεκόζηεο δωξεέο  


