Ege Üniversitesinde Stand Çalışması – 6,7 Ocak 2010

Türkiye'nin 5., İzmir'in ilk LGBTT derneği olan Siyah Pembe Üçgen İzmir'e açılan kapatma
davasını duyarlı, hak savunucusu öğrencilere duyurmak ve dayanışmayı üniversiteye de
yaymak için Siyah Pembe Üçgen İzmir Kapatılamaz İnisiyatifi 6-7 Ocak tarihlerinde Ege
Üniversitesi'ndeydi. Stantlarda "Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği Kapatılamaz!" brandası ve
gökkuşağı bayrağı açıldı ve üzerinde sloganların yer aldığı pankart ve dövizler asıldı.
Açılan stantlara üniversiteden destek
büyüktü. 3000'e yakın manifesto
dağıtıldı, çok sayıda öğrenci ve öğretim
görevlisi kapatma davası öncesi yazılan
fanzin ve basılan rozetlerden alarak ve
kampanyayı desteklediklerini söylediler.
Ayrıca stantlarda bulunan "LGBTT
Bireylerin İnsan Hakları Raporu",
"Homofobi Karşıtı Buluşma Kitapçığı",
"Eşcinsel ve Biseksüel Bireylerin Aileleri
ve
Arkadaşları
İçin
Rehber",
"Eşcinsellikle İlgili Sıkça Sorulan Sorular"
gibi kitaplar da ilgi gördü. Bazı öğrenciler kişisel olarak kampanyayı nasıl
destekleyebileceklerini ve kapatma davasını nasıl protesto edebileceklerini sorup, imza
kampanyası başlatmayı önerdiler. Yoğun ilgi üzerine Siyah Pembe Üçgen Kapatılamaz
İnisiyatifi, sonraki haftalarda, imza kampanyasıyla birlikte yeniden Ege Üniversitesi'nde stant
açabileceklerini duyurdu.

Eylemlerimize Sessiz Başladık – 9 Ocak Cumartesi

SİYAHPEMBEÜÇGENİZMİR KAPATILAMAZ İNİSİYATİFİ, eylemlerine “SESSİZ” bir şekilde başladı.
Türkiye’de kurulan 5. LGBTT derneğinin “Genel Ahlaka ve Türk Aile yapısına” aykırı olduğu iddiası ile
kapatılmak istenmesine karşı SiyahPembeÜçgenİzmir Kapatılamaz İnisiyatifi, eylemlerine başladı.9
Şubat 2010 tarihinde kapatılma talebi ile yargılanacak olan dernek, bu davayı protesto etmek
amacıyla hazırladığı eylem serisine 9 Ocak’ta SESSİZ EYLEM ile başladı.
Yaklaşık 20 kişiden oluşan inisiyatif gönüllüsü, ellerindeki harflerden oluşan dövizlerle sloganlar
yazdı. Diğer bir grup da manifesto ve broşür dağıttı. Eylem günün çeşitli saatlerinde İzmir’in farklı
mekânlarında tekrarlandı.
“GENEL AHLAK KİMİN AHLAKI”
Türkiye’de kurulan 5. LGBTT derneği olan
SiyahPembeÜçgenİzmir, “Genel Ahlaka ve Türk Aile
yapısına” aykırı olduğu iddiası ile kapatılmak
isteniyor.
İnisiyatif gönüllüleri “GENEL AHLAK KİMİN AHLAKI”,
“SİYAHPEMBEÜÇGEN KAPATILAMAZ”, “GELSİN VALİ,
GELSİN SAVCI, GELSİN POLİS İNADINA SİYAH PEMBE
İNADINA
ÖRGÜTLEN”,
“ÖRGÜTLEN
GÜÇLEN
SİYAHPEMBEÜÇGEN” Sloganları ile tepkilerini SESSİZ
ama dikkat çekici bir şekilde dile getirdiler.
İzmirlilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan inisiyatif,
duruşma gününe kadar her hafta sonu farklı
eylemlerle Örgütlenme Özgürlüğü kampanyasına
devam edecek.

Bir Ahlaksız Hatırası – 16 Ocak Cumartesi

Kapatılma davası açılan SiyahPembeÜçgen İzmir Derneği, 16 Ocak Cumartesi günü Alsancak’ta açtığı
stand ile bilgilendirme yaparken; bir yandan da “genel ahlaksız hatırası” ile genel ahlaka ve ailenin
korunmasına aykırı bulunduğu için açılan davayı protesto etti.
SiyahPembeÜçgen İzmir Kapatılamaz İnisiyatifi gönüllüleri,
hazırladıkları “genel ahlaksız hatırası” yazılı panonun önünde
destekleyenlerin protestosunu da ölümsüzleştirdi. Açılan davaya
yönelik tepkilerini imza foyunu imzalayarak gösteren destekçilere
dava ile ilgili bilgi verilirken, LGBTT bireylerin örgütlenme özgürlüğüne
ilişkin sorunlar da tartışıldı.
SiyahPembeÜçgen İzmir Kapatılamaz İnisiyatifi, Ege Üniversitesi’ndeki
stand çalışması ve sonrasındaki hafta gerçekleştirilen “sessiz
eylem”lerden sonra bu hafta da destekçilerini arttırdı, gönüllüler,
gelecek haftalarda da çalışmalarının devam edeceğini belirttiler.

