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İÇİNDEKİLER

Sevgili okuyucu,

2020, içinde yaşadığımız sistemin ne kadar sürdürülemez, istikrarsız ve işlevsiz olduğunu 
bize bir kez daha gösterdi. Avrupa genelinde, farklı cinsiyetlerden ve cinselliklerden insanlar, 
halihazırda güvencesiz koşullarda yaşayan gençlerin yanı sıra pandemiden daha farklı şekilde 
etkilendi. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet arttı, müzeler, tiyatrolar ve sinema salonları 
aracılığıyla sanata erişim azaldı. Gösteri ve sivil yaşama katılım yoluyla pozisyonlarını ifade 
etme alanı, özellikle Doğu Avrupa'da sivil aktivizm için zaten daralmış bir alanda iyice azaldı.
Bu proje ile toplumda halihazırda mevcut olan zorluklara yanıt vermek istedik. Ne yazık 
ki, yüzyüze buluşmayı ve planlanan Uluslararası Faaliyetleri (IA) uygulamayı başaramadık. 
Bunun yerine, gelecek nesiller için Yeşil Akademi “Green Academy” öğrenme platformunda 
kalacak bir Çevrimiçi Kurs (OC) hazırladık. Bu platformu ilk kullanışımız olmasına rağmen 
sağladığı etkileşim seviyesi bizi şaşırttı - platform etkinliği Uluslararası Faaliyete biraz daha 
yaklaştırmamıza yardımcı oldu. Öğrenme süreci, AB ve Avrupa Konseyi toplumsal cinsiyet 
politikalarına değinen bir dizi web seminerinin yanı sıra kadınların ve LGBT+ bireylerin 
siyaset ve halkla konuşma alanlarında somut deneyimleriyle desteklendi. Bütün yayınlar 
CDN’nin Youtube kanalında bulunabilir.

Çevrimiçi Kursları (OC) izleyen Yerel Eylemler tüm projede büyük bir rol oynadı - bu 
nedenle ilk bölümü tümüyle ona adadık. Gelecek nesil Yeşil Akademi öğrencilerine somut 
ilham vermelerini ve kendi ülkelerinde ve Avrupa düzeyinde değişim için baskı yapmalarını 
sağlamalarını umuyoruz. Buna ek olarak, cinsiyet, cinsellik, kapsayıcılık ve sanatla ilgili 
tartışmaların devam etmesini sağlamak için, Editör Ekibinin seçkisinden bu konularla 
bağlantılı birkaç makale yayınlıyoruz.

Bu proje, CDN ve Yeşil Avrupa Vakfı'nın cinsiyet, sanat ve kapsayıcılık üzerine önceki 
çalışmalarına dayanıyor.

Bu yayını beğeneceğinizi ve Doğu Avrupa perspektifi ile toplumsal cinsiyet ve sanat hakkın-
da bilgi edinmek için kullanacağınızı ve herkes için daha iyi bir gelecek için savaşma gücüne 
sahip olacağınızı umuyoruz!

Editör Ekibi,
Kateryna, Selma, Maja, Elena ve Masha
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Nafas LGBTI Azerbaycan Birliği:

Son birkaç yıldır, kuir ve feminist temalar 
Azerbaycan'daki bazı sanat projelerinin ve 
etkinliklerinin bir parçası haline geldi. An-

cak ne yazık ki ülkeyi çoğunlukla Batılı sanatçılar 
ziyaret edip, sergilerini sunuyorlar. Aynı fırsat yerel 
sanatçılara ve fotoğrafçılara da verilmeli düşüncesi-
yle “Kuir Sanat Festivali” doğdu. Son yıllarda fem-
inist ve kuir aktivizm alanındaki uygulamalar ken-
dini tekrar ediyordu ve sosyal adalet aktivizminin 
sanatla buluşarak yeni bir yol izlemesi gerekiyordu. 
Sonuna Kadar Kuir ve yerel sanatçılara kendilerini 
özgürce ifade etme fırsatı, yerel topluma yeni bakış 
açıları getirmeyi amaçlıyordu.

Kuir Sanat Festivali, yerel sanatçıların hem Kadın 
hem de LGBT+ perspektiflerinden Azerbaycan'da 
özel ve siyasi alanlarda cinsiyet meselelerini ve 
temsilini ele almak için birlikte çalışabilecekleri 
ve çalışmalarını sergileyebilecekleri çevrimiçi 
bir platformdur. Kuir Sanat Festivali, bu artiv-
izm kavramını bir değişim aracı olarak analiz et-
meyi ve ülkedeki feministlere ve LGBT+ kişilere 
görünürlük sağlamada güvenli alanı genişletmenin 
bir yöntemi olarak sanatı keşfetmeyi amaçlıyordu.

Yerel sanatçı topluluklarında toplumsal cinsi-
yet rolleri, ataerkillik, cinsiyetçilik, kadınların 
özgürleşmesi, LGBT+ hakları, kuir teorisi (birkaç 
örnek vermek gerekirse) gibi yetersiz temsil edilen 
konuların araştırılması ve ele alınması gerekiyordu 
ve LGBT+ ve kuir sanatçılar bundan faydalanması 
için Sonuna Kadar Kuir platformu oluşturdu. 

 
Kuir Sanat Festivali çevrimiçi sergisini düzenlemek 
için Sonuna Kadar Kuir, farklı araçlarla çalışan 8 
farklı sanatçıyı bir araya getirdi ve onlardan kolek-
tif bir çevrimiçi sergi oluşturmalarını istedi. Sergi-
nin ana teması “Kuir x Azerbaycan: Benim 

Bedenim, Benim Kimliğim, Benim Mirasım, 
Benim Çevrem” olarak belirlendi.

Sanatçılar genel bir hikaye oluşturdular ve farklı 
konuların işlenmesini sağlamak için birbirlerinin 
görsel içeriklerini ve anlattıkları açıklamaları/ 
hikayeleri takip ettiler. Her alt kategoride, san-
atçılar konuyu katı bir şekilde LGBT+ ve feminist 
bir bakış açısıyla araştırıp görselleştirdiler ve eser-
lerin çoğunun teması, toplulukların karşılaştığı 
yerel kuir ve feminist meselelerle bağlantılıy-
dı. Web sitesine büyük bir ilgi gösterildi ve bazı 
parçalar yaklaşık 300 kez görüntülendi!

Tüm çalışmaları incelemek için: 
queerartfest.org

Azerbaycan, Çevrim içi
Queer AF

Ermenistan, Çatışma 
Bölgesine Yakın Köyler
Önce Barış: Kadınlar İçin 
Yürüyüş

Ön Cehpe Gençlik Ağı:

Yürüyüş, kadınların güçlenmesine ve savaş 
sonrası ve kriz sonrası ruh sağlığı sorun-
larının üstesinden gelmeye yönelik farkın-

dalık yaratan bir savunuculuk müdahalesi olarak 
tasarlandı.

FYN (Ön Cephe Gençlik Ağı) ekibi Tavush bölge-
sinin 16 köyünü ziyaret etti ve yereldeki kadın ve 
gençlerle konuştu. Yürüyüş 4-8 Ocak 2021 tar-
ihleri arasında 5 gün sürdü. 16 köyde (1/5. Gün: 
Nerkin Karmir Ağbyur, Tavush (Tovuz), Aygepar, 
2/5. Gün: Movses, Norashen, Choratan, Verin 

Karmir Ağbyur, 3/5. Gün: Artsvaberd, Chinari, 
Aygedzor, 4/5. Gün: Navur, Itsakar, Chinchin, 
5/5. Gün: Tsakhkavan, Varagavan, Paravakar) to-
plamda yaklaşık 90 kadına ulaşıldı.

Sonuç olarak, sosyal medya platformlarımızda ve 
web sitemizde yer alan, insanların anlattıklarıyla 
ilgili 16 küçük hikaye geliştirdik: 
www.frontlineyouth.net

Proje, yalnızca daha önce belirlenen yararlanıcılar 
için değil, aynı zamanda FYN ekibi için de gerçek-
ten ilham verici bir eylemdi. Berd kasabasında bu-
lunduğumuz için, topluluk eylemlerimizin çoğu 
coğrafi olarak sınırlı oluyor, ancak daha fazla insanı 
gemiye almak ve barış gündemimizi daha geniş bir 
alana yaymak için komşu köylere ulaşmayı hedefli-
yoruz. Dolayısıyla bu eylem, ekip olarak öncelik 
vermeye karar verdiğimiz mobilite eylemlerimizin 
ilk adımı oldu.
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Ukrayna, Berdyansk
Kod: Toplumsal Cinsiyet

Bir Zamanlar, Kültürel Şehirciler

Ukrayna'da cinsiyet sorunlarına yönelik 
tutum belirsizdir. Devletimiz laiktir ve 
anayasamız cinsiyet, etnik köken veya 

din gözetmeksizin tüm vatandaşlar için eşit hak-
ları garanti eder. Ancak gerçekte, birçok kadın ve 
LGBT+ birey hala cinsiyet temelli şiddet, ekono-
mik ayrımcılık, adaletsiz siyasi temsil ve elbette 
birçok klişe ve efsaneden muzdarip. Son on yılda, 
bu alanda bazı gelişmeler oldu, ancak yine de hem 
yasal hem de zihinsel düzeyde yapılacak çok iş var. 
Aynı zamanda, belirli siyasi güçler ve toplumun 
bazı kesimleri, cinsiyet eşitliğini empoze edilen bir 
şey olarak görüyor veya düşük öncelikli bir mesele 
olarak reddediyor. Sorunun bir diğer boyutu ise, 

ülkede cinsiyet eşitliği veya LGBT+ hakları gibi 
ilerici fikirlerin eşit olmayan şekilde yayılmasıdır: 
küçük şehirlerde, bölgesel merkezlerin aksine, 
politikacılar, politika yapıcılar ve aktivistler, 
toplumsal cinsiyet sorunlarını diğer yerel sorun-

lardan daha az ele alırlar. Ancak bu onları daha az 
önemli kılmaz. Aksine, toplumsal cinsiyet kalıpları 
ve temelindeki ayrımcılık, küçük şehirlerdeki in-
sanları daha fazla etkileyebilir. Bu nedenle, orta 
ölçekli Berdyansk şehrinde bir sivil hareket olan 
"Bir Zamanlar" üyeleri, "Kod: Toplumsal Cinsiyet" 
adlı bir proje uygulamaya karar verdi. Proje, yerel 
toplumun gençlerini hedefliyordu ve üç bölümden 
oluşuyordu: duvar resmi boyamak, çalışma ve san-
at atölyeleri ve bir sanat sergisi.

Projenin ilk bölümünde, profesyonel bir sanatçı, 
gönüllülerin yardımıyla yerel Kültür Sarayı'nın 
içindeki bir duvara resim (50m2) yaptı. Saray, şeh-
rin gençleri ve çocukları tarafından aktif olarak 
ziyaret edilen farklı eğlence ve hobiler için şehir 
merkezinde bulunan bir belediye binasıdır. Du-
var resminin teması, Saray'daki farklı çalışma gru-
plarını ziyaret eden gençleri ilgilendiren, Ukray-
na'da çellist, çiçekçi, programcı veya flütçü gibi 

tipik olarak erkek veya kadın olarak kabul edilen 
kariyerlerle ilgili cinsiyet stereotipleridir. Binanın 
yönetiminin girişimi çok desteklediğini, hatta du-
var resmi için boya ve malzemeleri satın aldıklarını 
belirtmek gerekir.

Projenin ikinci bölümünde, toplumsal cinsiyet 
çalışmaları konusunda deneyimli eğitmenlerin re-
hberliğinde etüt ve sanat atölyeleri gerçekleştirildi. 
Atölyeler sırasında ekip, biyolojik cinsiyet, cinsiyet 
ve cinsellik arasındaki farkı açıkladı ve çevrelerinde 
hangi cinsiyet klişelerinin yaygın olduğunu ve bun-
ların herkesin hayatını nasıl etkilediğini tartıştı. Se-
ansın ardından tüm katılımcılar, postayla aldıkları 
malzemelerle sanat objeleri oluşturarak kendilerini 
ve cinsiyet stereotiplerine ilişkin algılarını ifade 
etme fırsatı buldular. Bu sanat nesneleri, ayrı bir 
kağıt üzerinde açıklanan kodlanmış bir mesajla 
birlikte "toplumsal cinsiyet" ve "stereotip" (Ukray-
naca) kelimelerinin kolaj uygulamalarıydı.

Atölyelerin katılımcıları yerelden gençlerdi 
(çoğunlukla lise ve üniversite öğrencileri). Genelde 
konuya çoğunlukla veya tamamen aşina olmayan 
kişilerle çalışmak istediğimiz için (yaş hariç) özel 
katılımcı seçimi yapmadık. Çalışma gruplarından 
biri, “Gençler için kendi kendine yardım grubu” 
projesi ile işbirliği içinde, zor yaşam koşullarında-
ki gençler (çoğunlukla yatılı okul mezunları) için 
düzenlendi. Diğer bir grup, Berdyansk yakınların-
daki bir köy okulundaki öğrencilerden oluşuyordu. 
STK'mız için bu tür etkinlikleri köylerde düzen-
lemenin ilk deneyimiydi ve çok verimli geçtiği-
ni düşünmekteyiz. Ulusal kapanma nedeniyle 4 

atölyemizden 2'si çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 
Bu nedenle Zoom toplantılarında ortak kahve 
molaları için -katılımcılara daha uygun bir grup 
atmosferi yaratmak için- çay, kahve ve kurabiye 
ikram ettik.

Son olarak, projenin üçüncü bölümünde, 
katılımcıların kolajları sergide gösterildi. Kapanma 
sınırlamaları bizi daha yaratıcı hale getirdi - sergiyi 
COVID-19 sırasında ziyaretçiler için kullanılabil-
ir ve güvenli hale getirmek için, galeri Kültür 
Sarayı'nın pencerelerinde (tercihen büyük cam 
duvarlarda) sergilendi. Böylece sanat eserleri olum-
suz hava koşullarından korunurken, herkes bir ay 
boyunca 7/24 kolajları görebildi. Duvar resmi ve 
serginin resmi açılışına yerel ve bölgesel medya 
davet edildi.Ardından projenin amacı ile ilgili bilg-
ileri okuyucularıyla paylaştılar. Tüm katılımcıların 
sanat eserleri toplandı ve ekibimiz bunları ileride 
benzer sergilerde kullanacak.

“Kod: Toplumsal Cinsiyet” projesinin resmi 
olarak tamamlanmasını takip eden iki ay boyu-
nca, öğrenciler için duvar resmine çeşitli geziler 
düzenlendi. Bu geziler, toplumsal cinsiyet stereoti-
pleri sorununu daha geniş bir kitleye ifşa etmeyi ve 
yerel toplumumuzda daha belirgin hale getirmeyi 
amaçlıyordu.
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Atölyelerden kolajlar
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Letonya, Riga
Nefretin Ötesine 
Yükselmek - Letonya'da 
Kuir Olmak
Protestolar:

Letonya'nın genç yeşil örgütü “Protests”, Le-
tonya'nın kuir topluluğu için dönüştürücü 
bir sanat deneyiminin kolaylaştırıcılığını 

üstlendi. Harap haldeki bir endüstriyel alan bir 
sanat eserine dönüştürüldü ve duvarlara spreyle 
boyanmış kuir karşıtı hakaretleri gösteren, üyeler-
in duvarlara daha fazla hakaret ve diğer travmatik 
anti-kuir şeyleri eklemelerine izin veren bir video 
filme alındı ve nihayet Letonya'nın kuir toplu-
luğunun sahip olduğu değerler çerçevesinde olum-
suz duvar karalamaları olumlu sanat eserleriyle 
kaplandı. Sanat süreci, azad ve tacizden umuda, 
fark edilmekten ve gurura; vandalizmden sanata; 
travmadan iyileşmeye; insanların kendileri hak-
kında söyledikleri olumsuz şeylerden gerçekte 

kim olduklarına kadar geçişi gösteren bir videoda 
belgelendi. Eylem, Letonya'nın etkileyici LGBT+ 
bireylerini -fenomenler, aktivistler ve her yönden 
aktif topluluk üyelerini - kapsadı ve gururlandırdı.

Proje önerisinden bu yana, Letonya Anayasa Mah-
kemesi, daha önce eşcinsel partner / ebeveynleri 
dışlamak için bir girişimde bulunulmuş olmasına 
rağmen, Anayasa'nın Letonya'daki tüm aileleri 
gerçekten koruduğunu ilan eden bir karar açıkladı. 
Ancak, bu kararın ardından Ulusal İttifak, bu tür 
aileleri ve trans bireyleri korumadan dışlamak için 
Anayasayı değiştirmeyi önerdi. Bu gelişmeler ve 
hararetli kamuoyu tartışması projeyi ateşledi - vid-
eoda bu gelişmelere kısaca değiniyoruz ve ortaya 
çıkan sanat eserinde değerlerimizden bahsediy-
oruz. Video, her şeye rağmen, daha iyi bir gelecek 
için durmaksızın çalışan LGBT+ bireylere ve 
müttefiklerine yönelik devam eden nefret söylemi-
ni gözler önüne seriyor.

Belarus, Çevrimiçi
Belarus'taki Protestoların 
Kadın Yüzü

Bu yerel eylemin amacı, Onun Hikayesi’ni 
(HERStory) belgelemek ve Belarus'taki 
protestolara çeşitli kadın katılımlarını ve 

hikayeleri animasyonlu resimlerle bir web sitesi 
oluşturarak görünür kılmaktı. Röportajlar yap-
arak, izleyicilerin duygularına hitap eden güçlü 
animasyonlar tasarlayarak, kadın hikayelerini 
illüstrasyonlarla birlikte yayınlayarak ve geniş 
kitlelere yayarak kişisel hikayeler geliştirdik.

Proje, Ağustos-Aralık 2020 arasındaki binlerce 
kadın hikayesinin denizinde sadece bir damlaydı. 
Yirmi hikaye, kadınların seçim sonrası Belarus’da-
ki yaşam deneyimlerini farklı yönlerden -çok yön-
lü, samimi ve dokunaklı- gösterdi.

Kadın yürüyüşleri, Belarus’daki seçim sonrası 
hareketin tarihinde bir dönüm noktasıydı. Mit-
inglere aktif katılımın yanı sıra, kadınlar gönüllü 
hizmetlere de katıldılar, sevdiklerini desteklediler, 
daha fazlasını yapmayı arzuladılar, korku ve kay-
gılarıyla mücadele ettiler. Hikayeler sadece bazı 
olayları içermesine rağmen, asıl olarak projenin 
kahramanlarının duygusal deneyimlerine önemli 
bir vurgu yapıldı.

Bu hikayelerde Belarus’dan her insan, Ağustos 
2020'den sonra hayatları sonsuza dek değişen 
kendilerini veya sevdiklerini bulacak.

Bu hikayeler Rusça ve Belarusçadır, ancak güçlü 
animasyonlu resimlerle resmedilmiştir. Çoğu 
sözsüz konuşmaktadır. Bu yüzden, Rusça bilmes-
eniz bile odnaiznas.com'u açıp resimlere göz at-
maktan çekinmeyin.

REC
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Bosna Hersek, Tuzla
Kuir Hayat Hikayeleri

Tuzla Açık Merkezi:

Kuir Hayat Hikayeleri projesi, Bosna 
Hersek'teki LGBT+ kimliklerinin görün-
mezliğine bir cevap olarak oluşturuldu. 

Hayatımız boyunca, ana akım kültür hepimize 
lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve interseks 
insanlar hakkında homo / bi / transfobik notlarla 
çevrili yıkıcı ve yanlış bir söylem vermiştir.

Heteroataerki, cisgender ve heteroseksüel kim-
likler için tasarlanmış kutuya sığmayan her şeyi 
zorunlu olarak insanlıktan çıkarır ve patolo-
jik hale getirir, ayrımcılık ve LGBTİ+ bireylere 
yönelik her tür şiddet için alan yaratır. Biz, her 
şeyin algı ile başladığına inanıyoruz - kamusal 
anlatının LGBT+ bireylerin hayatlarını özgün ve 
insanlaştırıcı bir şekilde sunma şansı bile olmadı-. 
Bu tür rol modellerinin yokluğu, LGBT+ toplu-
luğundaki kişilerin ruh sağlığı üzerinde, ya kendi 
kimliklerimizi keşfetmek ve kabul etmek için kişi-

sel mücadele yoluyla ya da homo / bi / transfobik 
toplum içindeki aidiyetle mücadele yoluyla olum-
suz bir etkiye sahiptir.

Bosna Hersek'te kendi türünün ilk kitabı olan 
“Pričam ti u duginim bojama” (Türkçe : “Gök-
kuşağı Renkleriyle Konuşmak”) bu sorunu düzelt-
meyi amaçlayan bir kitaptır. Hayatlarındaki çeşitli 
anlardan - umutlar, aşk hikayeleri, korkular, açılma 
ve aileleri, arkadaşları ve meslektaşları ile deney-
imler - konuşan kuirlerin kişisel hikayelerinden 
oluşan bir koleksiyondur.

Yaratma sürecinde hikayeleri okurken ve düzen-
lerken, farklı durumlarda, kuir insanların cesurca 
sunduğu tüm kırılganlıklar ve duygusal çıplaklık-
tan gözyaşlarına boğulduğumuzu itiraf etmeliyiz. 
Hikayeleri okuduğumuzda onlar da bizimle aynı 
odadaydılar, deneyimlerinden, zorluklarından, 
umutlarından ve güçlerinden bahsediyorlardı. Ora-
da bizimle birlikte gülümsemelerini, gözyaşlarını, 
korkularını ve sevgilerini hissedebiliyorduk. İşte 
bu yüzden buna katkıda bulunan tüm insanlara 
minnettarız. Çünkü bu hikayelerin neden olduğu 
tüm gözyaşlarının ve gülüşlerin içimizdeki bir şeyi 
yansıttığını biliyoruz ve bu, girişte bile yazdığımız 
bir şey - kalbimizin bir parçası bir başkasının kalbi-
nin bir parçasını kucakladı ve sonunda birbirlerine 
dediler: seni buldum, seni görüyorum.

LGBT+ bireylerden hikaye toplama süreci hem 
zor hem de ödüllendirici oldu. Kendi deneyim-
lerimiz üzerine kendi kendimize düşünmenin çok 
kolay olmadığını anladık, çünkü bunlar genellikle 
baskın normdan farklı olduğumuz için gerçekleşen 
tüm reddedilme, utanç ve şiddetin neden old-
uğu çok sayıda işlenmemiş acıyı taşıyorlar. İşte bu 
yüzden, hayatlarının bu tür savunmasız kısımlarını 
bizimle paylaşacak kadar cesur olan tüm insanlara 
minnettarlık duyuyoruz. Tüm zorluklara rağmen 
elli kadar hikaye toplamayı başardık.

20 Şubat 2021'de projeyi sunduğumuz, kitabın 
amacını aktardığımız ve birkaç hikaye okuduğu-
muz tanıtıma ev sahipliği yaptık. Birkaç kişi de 
kendi hikayelerini okudu ve fiziksel mesafe bile 
özgünlüğümüzü paylaştığımız bir alanda bizi bağlı 
hissetmekten alıkoyamadı. Başka bir deyişle, at-
mosfer sıcaktı ve insanlar kitap için mutluydu ve 
birçoğu kitabı okumak isteyebilecek veya okumaya 
ihtiyaç duyabilecek insanlara verme ihtiyacını pay-
laştı. Tanıtımın ardından kitabı bağışçılarımıza, 
STK'larımıza ve ilgililere ve Tuzla Açık Merkez ile 
işbirliğine ilgi gösteren yerel kurumlara dağıttık.

Bu proje, Letonya'daki LGBT+ kişilerin ses-
lerini yükseltmeyi ve genellikle birbirine yakın 
bir toplumda yaşayan mücadelelerini ve hayal 
kırıklıklarını sergilemeyi, ayrıca geleceğe daha 
olumlu bir bakış açısı sağlamayı ve insanları kendil-
erine ve çevrelerine dair umutlarını kaybetmemeye 
teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu video, LGBT+ toplu-
luğuna karşı çıkan birçok insan olmasına rağmen, 
topluluk olarak birlikte daha güçlü olduğumuzu 
ve mücadelenin bitmediğini göstermek için 
yapılmıştır.

Facebook - @Jaunatnes organizācija “Protests”
Instagram - @protestsjaunatne
Twitter - @ProtestsYouth

“Ulusal İttifak devletin anayasasındaki “aile” terimini özellikle eşcinsel ailel-
eri dışlamak için yeniden tanımlamayı önerdiğinden beri Letonya'da ken-
dimi daha az güvende hissediyorum. Hepimiz internet alanlarını kendimizi 
ifade etmek adına kullandığımız için durum internette daha da kötüleşti. 
LGBT+ yanlısı paylaşımların altına daha fazla nefret yorumu yazılıyor, en 
büyük Letonyalı fenomenlerden biri Instagram'da eşcinsel evliliği destekle-
mediğini söyledi ve Samanta Tina'nın şarkısının videosunda neredeyse bir 
saniye boyunca öpüşen iki kadın olduğu için Eurovision yarışmasına girmesi-
ni önlemek adına bir dilekçe oluşturuldu. Şehir merkezinde ara sıra görünen 
LGBT+ karşıtı etiketlerden bahsetmiyorum bile.”

“Bu proje üzerinde çalışırken anladığım bir şey var: Destekçilerim-
izden yardım istemeyi öğrenmemiz ve benzer projeler yaratmamız, 
diğer insanlara iş birliği sağlamamız ve medyada, kültürümüzde ve 
toplumumuzda LGBT+ hikayelerini normalleştirmemiz gerekiyor. 
Kaynağımız olmadığı için sesimiz az çıkabilir ama arkadaşlarımızın 
yardımıyla bunu başarabiliriz.”
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Sırbistan, Belgrad
LGBTQ+ Duvarı

Sırbıstan Genç Yeşilleri:

L - Uygulamaya karar verdiğimiz Yerel Eylem, Belgrad'ın dar şehir merkezinde bir LGBTQ 
+ (topikal yönelimli) duvar resmiydi. 
G - Başarmayı beklediğimiz hedef, LGBTQ + gençlerini, halka açık sergilenen sanat eserleri 
aracılığıyla çeşitliliği, eşitliği, adaleti teşvik ederek ve haklarımız için savaşarak kapalı güvenli 
alanlarından çıkmaları için güçlendirmekti.
B - Sanat ve politikanın mükemmel bir karışımı olan bu duvar resmini, uzun süreli etkisi 
olabilecek bir sanat eseri olarak görüyoruz.
T - Pride Info Center ile birlikte ele almak istediğimiz konuyu daha iyi anlayarak, kamusal 
alanı bir duvar resmi ile zenginleştirmeye, barış mesajı göndermeye ve insanlar arasında 
dayanışma çağrısında bulunmaya karar verdik. 
Q - Sırbistan'daki Kuir etkinlikleri neredeyse her zaman içseldir, bu da topluluk içindeki 
gençliği güçlendirmeye yardımcı olur, ancak çoğu zaman daha geniş kitlelere ulaşmaz, biz de 
bu duvar resmini sunarak ve tanıtarak bunu kırmayı planlıyoruz.
+ - Ayrıca, duvar resmi ile birlikte resim süreci, sosyal medyamıza dahil olma ve eşitlik için 
ek tanıtım ve savunuculuk için kullanacağımız bir video formatında kaydedildi.
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M A K A L E L E R
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AÇILMANIN 
ÖZGÜRLÜĞÜ
Maja Klimentic

ILGA Europe araştırmasına göre (https://
rainbow-europe.org/country-ranking), Bosna 
Hersek, belirlenen kriterlerin yalnızca% 37'sine 

uyulmasıyla Avrupa'da 22. sırada yer almaktadır. 
Araştırmada her ülkeyi; eşitlik, aile sorunları ve 
nefret söyleminden yasal cinsiyet tanıma, ifade 
özgürlüğü ve sığınma haklarına kadar her şeyi kap-
sayan çeşitli göstergeler kullanarak izlemektedirler. 
Sıralamalar, her ülkenin yasalarının ve politika-
larının LGBT+ bireylerin yaşamlarını nasıl etkile-
diğine dayanmaktadır.

Bosna Hersek'te farklı programlar aracılığıyla 
kadınları ve LGBT+ komünitesini desteklemek 
için çalışan ana kuruluşlardan biri Saraybosna Açık 
Merkez'dir (SOC). LGBT+ hakları ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği ile ilgili savunuculuk ve politika-
larda büyük rol oynamaktadırlar. Ayrıca, komünite 
toplantıları, eğitim etkinlikleri ve bunun yanında 
sağlık ve hukuki destek yoluyla onlara doğrudan 
destek sağlamaktadırlar. Bu röportaj, LGBT + 
aktivisti, SOC'nin program koordinatörü ve ülke-
deki ilk (ve ikinci!) Onur Yürüyüşü'nün düzenley-
icilerinden biri olan Amina Imamović ile yapılıyor.

Bosna Hersek’te ilk Onur Yürüyüşü Eylül 2019’da 
gerçekleşti. Peki nasıl başladı:

“İlk Onur Yürüyüşü fikrinin başlatıcısı topluluğun 
kendisinden geldi, ancak resmi Onur Yürüyüşü 
organizasyonu 2018'de BH'nin her yerinden 15 
aktivistle başladı.”

Sevgili aktivist ve iş arkadaşım (ikimiz de Saray-
bosna Açık Merkez'de çalıştığımız için) Lejla 
Huremović, Organizasyon Komitesinin (OC) bir 

parçası olmak isteyip istemediğimi sordu ve ben 
de mutlu bir şekilde evet dedim. BH'deki LGBT 
+ hareketinin en büyük kilometre taşlarından biri 
olan bir şeyi organize etme fikrine katılacağım fikri 
benim için İNANILMAZ oldu. Ve o zamanlar 
LGBT + aktivizminde oldukça yeniydim - OC'ye 
geldiğimde 19 yaşındaydım ve Onur Yürüyüşü 
gerçekleştiğinde 20 yaşındaydım. Şu anda yaptığım 
tüm çalışmalara ve duygulara hazırlıklı olmadığımı 
söyleyebilirim, ancak ilk Onur Yürüyüşümüzün 
organizatörlerinden biri olduğum için kendimi 
ayrıcalıklı hissediyorum ve çok onur/mutluluk 
duyuyorum, 

O zamanlar komünitenin görünürlüğü düşüktü. 
Onur Yürüyüşü duyurusu geleneksel toplulukları 
sarstı, organizatörler birçok zorluk ve ayrımcılık-
la karşılaştı. Halkın toplanma özgürlüğü açısın-
dan bu olayı düşünebilir misiniz? Kısıtlamalar 
nelerdi ve diğer halka açık toplantılarla nasıl 
karşılaştırılabilir?

“Onur Yürüyüşü gibi protestoları organize et-
menin temel sorunlarından biri, çok geniş olan 
ve farklı yorumlara yer bırakan Saraybosna Kan-
tonu'nun şu anki halka açık toplanma özgürlüğü 
maddesidir.  Saraybosna Kantonundaki bu tür tek 
toplantı olmamasına rağmen geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi bu yıl da Onur Yürüyüşü yüksek riskli bir to-
plantı olarak nitelendirildi.”

Saraybosna Kantonu İçişleri Bakanlığı'nın ek 
güvenlik önlemleri başka hiçbir protestoya uygu-
lanmadı. Bu güvenlik önlemlerini organizatörlerin 
pahasına koyarak, devletin veya LGBT + bireylere 
ve Onur Yürüyüşü törenindeki diğer katılımcılara 
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tam güvenlik sağlamak kapasitesine sahip ol-
madığı ya da tam güvenlik sağlamak istemediği 
söyleniyor. Uygulamada, Saraybosna Kantonu'nda 
yalnızca LGBT+ protestoları bu tür ek önlemlerle 
suçlanıyor. Bu önlemler, kamusal alanın şiddete, 
ayrımcılığa ve LGBT+ bireylerin eşitsiz konumu-
na karşı protesto için kullanılmasını şartlandırıyor. 
Bu şartları yerine getirmeyerek sokağa çıkıp insan 
hakları için savaşamayız.

Devletin halka açık toplantılarda insanları koruma 
ve kollama yükümlülüğü vardır. Devlet tarafından 
korunması gereken ve kendi güvenliğimiz için on-
lara ek güvenlik için ödememesi gereken bizleriz.

Güvenlik, nefret söylemi, şiddet tehditleri, karşı 
protesto ve sadece kamuoyundan değil, parti tem-
silcilerinden gelen olumsuz yorumlara rağmen 
8 Eylül'de düzenlenen Onur Yürüyüşü, herkesi 
şaşırttı. Bölgeden insanlar insan hakları için bir 
araya geldi ve tarih yazdı. Siz sokağa çıktığınızda 
halk genel olarak nasıl tepki verdi? Beklentilerin-
izle karşılaştırır mısınız?

“Dürüst olmak gerekirse, 3.000 kişinin Onur 
Yürüyüşümüze gelmesini beklemiyordum. 500 ya 

da maksimum 1.000 kişi katılır diye düşünüyor-
duk. Önemli olan, LGBT+ topluluğumuzun 
birçoğunun Onur Yürüyüşü’ne gelmesiydi, bazıları 
dışarı atılmamak için yüzlerini örtmek durumun-
da kaldı ama bu onlar için önemli değildi, bu özel 
günde orada olmanın onlar için önemli olduğu 
için oraya geldiler. Hatta biz geçerken pencerel-
erinden el sallayan büyükannelerimiz, kafelerde 
bize el sallayan ve "Ima izać" diyen insanlar bile 
vardı! Büyülü bir gündü. 

Öte yandan, Onur Yürüyüşü ile aynı gün, 8 Ey-
lül’de dindar Müslüman halkın karşı protestosuy-
la karşılaştık. Neyse ki, afişlerinde bazı sorunlu ve 
homofobik mesajlara rağmen barışçıl bir protesto 
oldu.

Onur Yürüyüşü'nden önce bir karşı protesto daha 
olduğu için, pek çok insanın yürüyüşün olmasını 
istemediği ve buna karşı çıktıkları oldukça açık-
tı. Yani, sadece sıradan insanlar değil, Saraybos-
na Kantonu Demokratik Hareket Partisi (SDA) 
milletvekili Samra Čosović-Hajdarević gibi Mart 
ayını kendi Facebook sayfasında “devleti ve halkı 
yok etmeyi” hedefleyen “korkunç” bir fikir olarak 
nitelendirerek eleştirilere yönelen politikacılar 

da vardı. Bu sadece bize bu ülkede homofobi ile 
savaşmak için daha uzun bir yolumuz olduğunu 
söylüyor.”

Güçlendirici ve politik olan bu yürüyüşten sonra 
LGBT+ komünitesine karşı görünürlük ve tu-
tumlar değişti. Onur Yürüyüşü’nün yerel siyaset 
üzerindeki etkisi neydi? Yürüyüş öncesi ve son-
rası LGBT + konularının kamusal söylemdeki 
görünürlüğünü karşılaştırabilir misiniz?

“LGBT + bireylerin ek haklar veya toplumda 
ayrıcalıklı bir konum talep ettiği algısı, çok sayı-
da vatandaşın LGBT + bireylerin hangi haklar-
dan yoksun olduğunun farkında olmamasından 
kaynaklanmaktadır. LGBT + topluluğunun bir 
parçası olmak, toplumumuzda sıklıkla algılandığı 
gibi, "farklı olmak", "hasta olmak" ve nihayetin-
de bir kimsenin otantik hayatını toplum içinde 
yaşamanın imkansızlığına mahkum olmak anlamı-
na gelmez. Ancak toplumun LGBT+ bireylere 
algısını değiştirmek için, LGBT+’lerin topluma 
entegre olması için her şeyden önce yasal eşitliğe, 
kamu desteğine ve kurumların korunmasına ihti-
yacınız var.

Temel çıktı, kuir meseleleri kamuoyunun günde-
mine taşımaktı ve böylece önceki olayların veya ey-
lemlerin hiçbirinin yönetemeyeceği bir görünürlük 
elde ettik. Bosna Hersek 2019'da insan haklarının 
korunmasında küçük bir ilerleme kaydetmiş olsa 
da, ilk LGBT + Onur Yürüyüşü’nün düzenlen-
mesi, kuir insanlar hala ayrımcılığa maruz kalma-
ya devam etse bile, memnuniyetle karşılanan bir 
gelişmeydi.

Gerçek şu ki, eşcinsel çiftlerin yasal aile hak-
larının olmaması, cinsiyet geçişi için mevcut tıbbi 
prosedürlerin olmaması ve yeniden cinsiyet tayini 
için yasal dayanağın olmaması ve cinsel yönelim-
lerini ve cinsiyet kimliklerini korkmadan özgürce 
ifade edememe gibi çok önemli sorunlar hala de-
vam ediyor, ancak bu artık yerel politika yapıcılar 
tarafından daha ciddi bir şekilde fark ediliyor.”

LGBT+ komünitesinin kendisi için süreç 

güçlendirici ve özgürleştiriciydi. Onur Yürüyüyü, 
bölgedeki topluluk için ne ifade ediyordu, öncesi 
ve sonrası için genel görünürlüğü ve özgürlükleri 
karşılaştırabilir misiniz?

“İlk Onur Yürüyüşümüz, bölgedeki son ilk 
onur yürüyüşüydü, komünitelerin ülkelerinde 
birkaç yıl önce yaptıklarını aynen yaptık. Şahsen, 
özgürlüklerin değiştiğini söyleyemem ama bir 
özgürlük duygusuna sahip olmak duygusu değişti. 
Bence komünite , bazı görünürlüğü yüksek LGBT 
+ topluluğu üyelerinin kim oldukları konusunda 
gururlu olduklarını gördü ve bu da kendi içlerinde 
kuir olmanın normal olduğu duygusunu onaylattı. 
Halktan çok fazla destek almak bunda yardımcı 
oldu.

Nisan ve Eylül 2019 arasında, LGBT + topluluğu, 
Onur Yürüyüşü ve LGBT + konuları hakkında 
tartışmalar bir önceki yılın tamamına göre daha 
fazla medyada yer aldı. O dönemde BH'deki her 
evde LGBT + tartışmaları duyulabiliyordu ve bu 
çok büyük bir şey. ”

Sonunda BH'nin ilk Onur Yürüyüşü başarıyla 
geçti ve birçok kişiye ulaştı. Yürüyüş bir şarkıy-
la sona erdi ve aynı gün Saraybosna'nın üzerinde 
bir gökkuşağı vardı (resim 1 ve 2 kaynak: LGBTI.
ba)
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ÇALIŞMA ALANINDA 
CINSIYET EŞITLIĞININ 
ÖNÜNDEKI YAPISAL 
ENGELLER
Elena Petrovska

*Bu makale kadınların karşı karşıya olduğu 
ayrımcılıkla ilgili verileri içeren raporlara ve 
makalelere atıfta bulunmaktadır; ve diğer cin-
siyet kimliklerini ve onların mücadelelerini göz 
ardı etme amaçlı yazılmamıştır.

Yapısal ayrımcılık, toplumlarımızın işley-
iş biçimlerine adeta dokunmuştur ve eşit 
fırsatlara ve gerçek eşitliğe ulaşmada en-

geller yaratan normlar, rutinler, tutum ve davranış 
kalıpları aracılığıyla işler. Tüm insanlar kendi 
kimliklerinde birden fazla katmana sahiptir ve 
kendilerini farklı kriterlere göre tanımlayabilirl-
er (cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, 
milliyet, etnik köken, sosyal statü, yetenek, din 
vb.) - temelde, çoklu veya kesişimsel ayrımcılığa 
yol açan birden fazla ayrımcılığa maruz kalabilirl-
er. Özellikle Doğu Avrupa düzeyinde, kesişimsel 
ayrımcılıkla  ilgilenen veri ve yasal mekanizmaların 
eksikliği mevcuttur. Dahası, bazı ülkeler, özellikle 
kadınlar ve kuir insanlar için fırsat eşitliğini ve 
katılımı engelleyen, yasal çerçevelerinde yer alan 
ayrımcı uygulamalara sahiptir. Bu yasal engellerin 
bazıları, örneğin kadınlar için yasaklanmış işlerin 
listelerini tanımlayan iş kanunları gibi işçilikle ilgi-
li kanunlar da bulunabilir.

Geçen yüzyılda, iş fırsatlarını ve çalışma koşullarını 
eşitleme konusunda pek çok ilerleme kayded-
ilmiş olsa da, çalışma alanına daha yakından 

bakıldığında, işyerlerinde kadınların ve kuirlerin 
karşılaştıkları hatırı sayılır miktarda doğrudan 
ayrımcılık hala mevcut:

• İşe alma veya işten çıkarma süreçlerinde cinsi-
yet nedeniyle önyargılı muamele

• Cinsiyet nedeniyle terfi alamama; "cam tavan" 
olarak da bilinir

• Aynı işte çalışan cis bir erkekten daha az maaş 
alma

• Cinsel taciz biçimleri
• Cinsiyet nedeniyle daha az ücretli hastalık 

izni verilmesi veya diğer çalışanlara sağlanan 
faydalardan yararlanamama

• Başka bir cinsiyetten bir çalışan tarafından 
yapıldığında disiplin cezasıyla sonuçlanmayan 
bir davranış için cezaya tabii tutulma

• Bir kişinin tanımlamadığı bir isim veya cinsi-
yet ile anılmak

• Başka bir cinsiyet / toplumsal cinsiyet / cin-
sel yönelimden  dolayı aşağılayıcı dil veya ha-
karete maruz kalma 

Bu baskıcı ve zararlı mekanizmalar, bazı insanlar 
üzerinde uzun vadeli zarar verici etkiler bırak-
abilir. En azından, düşük özgüven, zihinsel sağlık 
sorunları, işyeri çatışmaları, güvensiz veya korkulu 
hissetme, izole olma vb gibi sonuçlara yol açabilir. 
2020'de Covid-19'un neden olduğu küresel sağlık 
krizi göz önüne alındığında, çalışma alanı birçok 

kişi için daha az güvenli bir alan haline geldi ve 
ayrıca dünya çapında çok sayıda insan işini kaybet-
ti. Bununla birlikte pandemi, kadınları ve kuirleri 
orantısız bir şekilde etkiledi, onları toplumda de-
zavantajlı duruma düşürdü ve cinsiyet eşitsizliğini 
artırdı.

Pandemi sonuçlara ve mevcut genel duruma hı-
zlıca bakacak olursak:

• Kadınlar ücretsiz işlere (çocuk bakımı ve 
ev işleri gibi) daha fazla zaman harcıyorlar. 
Kadınlar her hafta erkeklerden 15 saat daha 
fazla ücretsiz işçiliğe harcıyorlar.

• Çok az sayıda kadın dünyanın en büyük şir-
ketlerinde CEO'luk yapıyor. Ağustos 2020 

Fortune Global listesinde sadece 13 kadın 
(% 2,6) Fortune Global 500 şirketlerinin 
CEO'suydu ve hepsi beyazdı.

• Covid-19'dan kaynaklanan gelir kayıpları 
kadınları orantısız bir şekilde etkiliyor.  
Örneğin Avrupa'da kadınlarda toplam gelir 
kaybı %8.1 iken, erkeklerde bu oran sadece % 
5.4.

Ülkeler, farklı cinsiyetlere ve cinsel kimlere sahip 
çalışanlar arasındaki ekonomik katılımdaki mev-
cut uçurumu nasıl kapatabilir? Yasalar ile bunların 
uygulanması arasında genellikle büyük bir boşluk 
olsa da, ilk adım olarak kurallar ve yasalar resmi 
olmalıdır: yasalar altında eşitlik sağlanmalıdır.

Doğu Avrupa’da İş 
Peşinde Olmak 

2012 yılında, Rusya'nın güneydoğu Samara bölge-
sinden bir navigasyon memuru olan Svetlana Med-
vedeva, Samara Nehri Yolcu İşletmesi'nde  bir gemi 
kaptanı olmak için iş başvurusunda bulundu. Şir-
ket onu işe almaya karar verdiğinde, kararını yasa 
nedeniyle geri çekmek zorunda kaldı. Ülkedeki 
ilk kadını uzaya gönderen yasanın aynısı, kadın-
lara eğitim şoförü, marangoz, kamyon şoförü veya 
profesyonel şoför olma fırsatını reddediyordu. Bu 
liste, bu tür işlerin kadınların sağlığı, özellikle de 
üreme sağlığı için "tehlikeli" veya "zararlı" olduk-
larını savunarak 2018 yılında toplam 456 kadar 
yasaklanmış işi kapsayacak şekilde genişletildi.

Medvedeva mahkemede hakları için savaştı, ancak 
iddiası reddedildi. Medvedeva, 2013'ün sonların-
da, BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan 
Kaldırılması Komitesi'ne, cinsiyetinden dolayı 
haklarının ihlal edildiğini iddia ederek bir şikay-
ette bulundu. Komite, Medvedeva'nın lehinde 
karar aldı ve Rus makamlarını, ona tazminat öde-
meye ve işi almasına izin vermeye çağırdı.

Bu ayrımcı toplumsal cinsiyet temelli kısıtlama-
lar Doğu Avrupa'da zaten yaygın olarak mevcut-
tu, ancak insan hakları savunucularının çabaları 
sayesinde, son yıllarda birçok yasak kaldırıldı ve bu 
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LETONYA LGBTQ+ 
TOPLULUĞUNUN 
YOLCULUĞU: 
SOKAKTAN 
PARLAMENTOYA
Selma Levrence

Letonya, LGBTQ + hakları konusunda iyi bir 
üne hiçbir zaman sahip olmadı - ILGA’s Rain-
bow Europe’a göre AB’de defalarca en kötü 

sırada yer aldı. Yıllardır yasal bir gelişme olmadı 
ve Letonya’nın sondan bir önceki sıraya taşınması 
için Polonya'da rezil bir LGBT serbest bölgelerinin 
kurulması gerekti.

Henüz kağıt üzerinde herhangi bir gelişme olma-
masına rağmen, sosyal olarak, durum yavaş ama 
istikrarlı bir şekilde iyileşiyor.

Aşırı sağcı Ulusal İttifak'ın, aile haklarını 
LGBTQ+ ailelerinden almak için anayasayı 
değiştirme girişimi, hem koalisyon ve muhalefet 
milletvekilleri, sosyal aktivistler ve ünlülerin yanı 
sıra liberal kilise liderleri ve ilahiyat profesörlerinin 
yaygın muhalefetiyle karşılandı.

10 Mart 2021'de Letonya'daki ilk LGBTQ + hak-
ları örgütü olan LGBT Derneği, arkadaşları Mo-
zaīka'nın 15. yıl dönümünü kutlarken, Sovyetler 
sonrası sosyal muhafazakarlığın talihsiz bir 
karışımı olan 15 yıllık mücadeleye bakıyoruz. 
Amerikan kilise hareketleri ve popülist siyaset Le-
tonya'nın hâlâ Avrupa'nın en az LGBTQ+ dostu 
ülkelerinden biri olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, sosyal tutumlar sürekli olarak 
değişiyor - Letonya'daki ilk iki Onur Yürüyüşü, 
Bialystok ve Tiflis'teki son olaylara benzer şekilde, 
yumurta, domates ve hatta dışkı atan şiddetli çetel-
erin  tehditleriyle karşılandı. Yüzlerce LGBTQ+ 
birey ve müttefikleri, şiddetli homofobiklere karşı 
yürüdü.

Homofobi, iktidardaki partilerden biri olan ve 
genellikle rahiplerin partisi olarak bilinen oligark 
sponsorluğundaki Latvijas Pirmā Partija tarafın-
dan sosyal ve politik bir harekete dönüştürüldüğü 
için durum umutsuz görünüyordu.

Bu partinin üyeleri hem sözlü hem de politik olarak 
nefret söyleminde bulunmaktan hiçbir zaman 
çekinmedi. Mozaīka tarafından yayınlanan, homo-
fobik nefret söylemi üzerine yazılmış bir kitapta, 
bu partinin milletvekillerinin korkunç alıntıları 
yer alıyordu. LGBTQ+ insanlar genel olarak bir 
veba, pire ya da  virüse benzetiliyor ve genel kurul-
da tartışılırken parlamento üyeleri tarafından baş-
ka şekillerde insanlıktan çıkarılıyordu.

LPP bunun da ötesine geçerek, yine nefret söylem-
inin doğrudan eyleme nasıl yol açtığını vurguladı. 
Diğer partilerle birlikte, 2005 yılında Letonya An-
ayasası'nı rezil bir şekilde değiştirdiler ve evliliği bir 

kötü şöhretli listeler oldukça kısaldı.
 
2017'de, # Alljobs4allwomen kampanyasının 
başlamasından sadece 6 ay sonra, Moldova İş 
Kanunu'nu değiştiren ve yasaklanmış meslekleri 
kaldıran ilk ülke oldu. Ukrayna, Ermenistan ve 
Gürcistan da listelerini yürürlükten kaldırarak 
Moldova’yı takip etti -bu listelerden bazıları hala 
belirli kadın gruplarına * (hamile ve yeni annel-
er) uygulanabilmektedir- Yine de birçok ülke, 
hala kadınların işe “uygunluğuna” ilişkin benzer 
ataerkil görüşlere sahip ve herkes için her tür işe 
eşit erişim hakkı verme konusunda isteksiz.

Günlük olarak görebildiğimiz ve okuyabildiğimiz 
gibi, insanların profesyonel yaşamlarında 
karşılaştıkları çok sayıda ayrımcılık düzeyi vardır. 
Tanık olduğumuz her türlü ayrımcı davranış bizim 
tarafımızdan kınanmalı ve eşitsizlik mağdurları-
na destek sağlanmalıdır. Bugün hala adil ve eşit 
bir toplumdan çok uzağız, ancak birlikte dirençli 
hale geliyor ve hakların ve adaletin galip geleceğini 
umuyoruz, çünkü bunun için savaşmayı bırakmay-
acağız.
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erkek ve bir kadının birliği olarak tanımladılar.

Devlet destekli homofobiye rağmen, durum gider-
ek iyileşti. Letonya'daki LGBTQ + topluluğu için 
çok zor geçen iki yılın ardından, 2005 ve 2006, 
işler daha iyi hale geldi. O zamandan beri her Onur 
Yürüyüşü’ne daha fazla destekçi ve daha az karşıt 
insan katıldı.

2014'te Dışişleri Bakanı Edgars Rinkēvičs, Twit-
ter'da eşcinsel olduğunu açıkladı ve sadece Leton-
ya'da değil, eski Sovyetler Birliği'nin tamamında 
bunu yapan ilk politikacı oldu. İlk başta çok faz-
la olumsuz tepkiyle karşılaşmasına rağmen, yıllar 
içinde oldukça popüler oldu ve bu yıl onun iktidar-
daki 10. yılı olacak. Bu durum, görünürlüğün ne 
kadar önemli olduğunu gösteriyor - Rinkēvičs'in 
duyurusundan bu yana, gittikçe daha fazla ünlü 
eşcinsel olduklarını açıkladı ve her biri gitgide 
toplumda daha fazla kabul gördü ve görmeye de-
vam ediyor.

Europride, 2015 yılında, binlerce katılımcının ve 
sadece bir avuç karşı protestocunun katılımıyla 
Riga'da düzenlendi. Sadece 10 yıl önce sokakları 
yağmalayan vahşi homofobik ordular ortadan kay-
boldu.

Gelişen sosyal tutumlara rağmen (anketler, Leton-
ya nüfusunun 2/3'ünün cinsiyet ayrımı gözetmey-
en bir ortaklık yasasını desteklediğini gösteriyor), 
hukuki durum pek değişmedi. Bununla birlikte, 
şimdi sivil birlikleri ve daha geniş LGBTQ+ hak-
larını destekleyen üç büyük siyasi parti var: New 
Unity (EPP), Development / For! (Renew Eu-

rope) ve The Progressives (Greens/ EFA) - Bu sa-
dece 5 yıl önce hayal bile edilemeyecek bir durum.

Parlementoda yer alan Development / For! (Re-
new Europe) partisinin lideri, 2018'de seçilen 
Marija Golubeva, ikinci açık eşcinsel politikacı ve 
eşcinsel çiftleri koruyan bir medeni birliktelik yasa-
sının şiddetli bir savunucusu.

Önerilen bu sivil ortaklık yasası parlamen-
to tarafından birkaç kez reddedildi, ancak her 
seferinde -en son bir haftadan kısa bir süre içinde- 
öneriyi yeniden sunmak için gereken 10.000 vatan-
daşın imzası toplanabildi.

Liberal ve yeşil partilerin Riga Kent Konseyi 
seçimlerindeki başarısı ve Anayasa Mahkemesi'nin 
2020 sonlarında eşcinsel çiftler ve aileleri için mev-
cut koruma eksikliğinin anayasaya aykırı olduğunu 
belirten kararı göz önüne alındığında, Letonya'da-
ki LGBTQ+ kişilerin hukuki durumunda yakında 
büyük gelişmeler olacağını söylemek neredeyse 
güvenlidir. 

Homofobinin yaygın olduğu ve genellikle dev-
let destekli olduğu Doğu Avrupa'da yaşayan 
LGBTQ+ insanlar için durum umutsuz görüne-
bilir. Bununla birlikte, aktivizm ve kuir toplu-
luğunun görünürlüğü ile sosyal değişimin sadece 
birkaç yıl içinde gerçekleştirilebileceğini belirtme-
kte fayda var. Toplumsal değişimi politik değişime 
dönüştürmek için kuir sorunların görünürlüğünü 
geliştirmeli ve siyasi katılımı teşvik etmeliyiz.

SIYASETTE GÜNEY 
KAFKASYA 
KADINLARI
Masha Pashkova-Dzneladze

Ülkenizde kadın olmak nasıl bir durum? Kadın-
ların karşılaştığı kültürel, ekonomik ve siyasi zor-
luklar nelerdir?

Liza Zhvania: Gürcistan'da kadın olmak karmaşık 
bir mesele. Bir yandan, özellikle son on yıllarda 
pek çok kadın, ailelerinin ekonomik ve sosyal so-
rumluluğunu üstlenirken, toplumumuzun sahip 
çıktığı geleneksel, ataerkil kavramlar, kadınların 

hem sosyal hem de siyasi rolünü zayıflatıyor. Pek 
çok kadın çok çalışmayı öğrenmek, sabır ve tevazu 
sahibi olmak için yetiştirilirken, toplum bizi hırslı 
olmaya teşvik etmiyor. Babaların eksik olduğu pek 
çok ailede en çok sorumluluğu kadınlar, annel-
er üstlenmelerine rağmen, sosyal ve siyasi rolleri 
toplumda tam olarak kabul edilmiyor.

Lusine Kosakyan: Bir kadın olarak kişisel deney-

Güney Kafkasya, tüm Doğu Avrupa'nın en homofobik ve kadın düşmanı bölgesidir. Güney 
Kafkasya ülkelerinde - Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'da aktif olarak siyasete ve sivil 
topluma katılan genç kadınlarla röportaj yaptık. Liza Zhvania, ülkede yeni kurulan bir proto 

parti olan Gürcistan Yeşilleri’nin Yürütme Kurulu üyesidir. Aynı zamanda bir çağdaş sanat alanı olan 
Maudi'nin de kurucusudur. Vafa Naghiyeva feminist bir aktivist ve Azerbaycan'ın Neftchala köyünde 
belediye üyesidir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
bölümünden mezun olmuştur. Lusine Kosakyan, şu anda Ön Cephe Gençlik Ağı’nda Proje Direktörü 
ve Kurucu Ortak olarak çalışan bir insan hakları uzmanı ve uzun süredir CDN aktivistidir.

Liza Zhvania Lusine Kosakyan Vafa Naghiyeva
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imim ve kadın hakları alanında çalışma konusun-
daki mesleki uygulamalarım, Ermenistan'da kadın-
lara karşı (diğer Sovyet sonrası ülkelere benzer 
şekilde) sıklıkla medeni durumlarına ve bazen 
de eğitim geçmişleri ve sosyal hayatlarına göre 
farklılaştırılmış bir tutum olduğunu düşündürüyor. 
Çocuklu ve evli kadınlar, "kadın" olarak toplumda 
cesaret ve minnettarlığın çoğunu alıyor. Bu statü, 
sosyal olarak kadınlar için en başarılı olarak algıla-
nan ve çoğu tarafından yerine getirilen statüdür. 
Kariyerini sürdüren güçlü kadınlar toplum tarafın-
dan her zaman sorgulanmakta ve eş ve anne olarak 
"rollerini" yerine getirmeleri için meydan okun-
maktadır. Kadınlar ancak tüm cinsiyetçilik, yaşçılık 
gibi dışlayıcı etkenlele mücadele ettiklerinde ve be-
lirli başarıların apaçık olduğu aşamaya ulaştıkların-
da, toplumda memnuniyetle karşılanmaktadırlar. 
Küçük yaştaki kadınlar (genellikle erkekler de) 
ebeveynler tarafından kontrol edilmesi gereken 
çocuklar olarak algılanır. Kişisel deneyim yoluyla 
gözlemlenebilecek tutum budur. Ermenistan si-
yasi olarak cinsiyet ayrımı gözetmeyen politikalar 
uygulamaktadır. Öte yandan, aile içi şiddet ve bu 
türden kadın cinayetleri Ermenistan'da çok büyük 
bir sorundur.

Bir dizi kadın hakları örgütü, tüm alanlarda cinsi-
yet eşitliğini ve cinsiyete duyarlı bir gündemi teşvik 
etmek için bu alanda çalışmaktadır.

Vafa Naghiyeva: Azerbaycan'da kadın olmak, 
her zaman kendinizin ve diğer kadın hakları için 
savaşmanız gerektiği anlamına gelir. Bulunduğu-
muz zamanda kadınların aile içi şiddet ve intihar 
oranları artıyor ve kadınlar babaları, oğulları ve 
kocaları, hatta kayınpederleri tarafından vahşice 
öldürülüyor. Benim ülkemde kadın olmak mü-
cadele etmen gerektiği anlamına geliyor. Kadın-
ların siyasi arenada yüksek mevkilerde temsil 
edilmesi oldukça zor. Belirli pozisyonlara atansalar 
bile bağımsız karar alma hakları olmuyor.

Bugün yaptığınız aktivizme nasıl dahil oldunuz? 
Bu sizin için neden önemli?

Lusine Kosakyan: İnsan hakları konusunda pro-

fesyonel bir geçmişim var. Kadın hakları üzerine 
çalışan yerel kar amacı gütmeyen kuruluşlarda 
yıllara dayanan iş tecrübem var. Şu anda insan 
hakları ve barışa odaklanan organizasyonlarda 
lider pozisyonları paylaşıyorum. Hem akademik 
hem de mesleki deneyimim, bu özel konuyu önce-
liklendirmeme ve temsil ettiğim kuruluşlar tarafın-
dan yürütülen tüm projelere cinsiyet eşitliği uygu-
lamama yardımcı oldu.

Liza Zhvania: Aktivizme dahil oldum çünkü 
çabalarla birlikte bunun büyüyeceğine dair çok 
fazla potansiyel gördüm ve bir şekilde olayların 
dönüşümü, kişilerarası ilişkiler, ortak deneyimler 
beni birlikte çalıştığım insanlarla buluşturdu. Her 
iki alanda da, Maudi ve Yeşiller, yakın arkadaşlarım 
ve müttefiklerle çalışıyorum. Her iki durumda da 
bu kuruluşlar, çevredeki topluluklara olan ihtiyacı 
yavaş yavaş dolduruyor ve toplumda büyük yankı 
uyandıran hem kültürel hem de politik anlamlar 
geliştiriyor. Bu nedenle işimin öncelikle sosyal old-
uğunu düşünüyorum.

Vafa Naghiyeva: On yıl önce insan hakları ku-
ruluşunda gazeteci olarak çalıştım. Çoğu zaman 
sokaktaki insanlarla röportajlar yapıyordum. Daha 
sonra devlet tarafından mali olarak desteklenen 
TV kanalında gazeteci olarak çalıştım. Azerbay-
can'ın bölgelerini gezdim ve sadece cinsiyet açısın-
dan değil, diğer bakış açıları açısından da pek çok 
sorun gördüm.

Azerbaycan'da cinsiyet eşitliğinin geliştirilmes-
ine bir şekilde katkıda bulunmak istedim. Çünkü 
ben bir kadınım ve kadın olmanın ne kadar zor 
olduğunu biliyorum. Ben de cinsiyetimden dolayı 
zorluklarla karşılaşıyorum. Ancak kırsal alanlarda 
durum çok daha zor. Burada kadınlar aile içi şidde-
tle karşı karşıya ve profesyonel desteğe, eğitime ve 
mali bağımsızlığa ihtiyaçları var. Bu sebeple 2019 
yılında köyümde bir dikiş atölyesi açtım. Özellikle 
salgın sonrası çalışmaya devam etmekte güçlükler 
yaşadık ama ben girişimi geliştirmeye çalışacağım 
ve devam edeceğim. Ayrıca köyümde daha faz-
la insana yardım etmek için belediye seçimlerine 
katıldım ve meclise seçildim. Daraltılmış siyasi 

alan nedeniyle ülkemde herhangi bir seçimi ka-
zanmak oldukça zor. Demokratik süreçlere göre 
seçilen tek kişi bendim. Ben ve ekibim sahtekarlığa 
karşı savaşabiliriz ve küçük köyümde demokratik 
seçimlerin yapılmasını sağlayabiliriz.

Farklı cinsiyetlerden insanlar hükümetin farklı 
seviyelerinde nasıl temsil ediliyor?

Liza Zhvania: Hükümette cinsiyet temsilinde 
ciddi bir sorun var ve kadınların daha yüksek 
pozisyonlarda olduğu durumlarda, güç genel-
likle nominal gibi görünüyor. Örneğin, ilk defa 
bir kadın başkanımız var, ancak toplumda büyük 
ölçüde eylemleri ve kararlarının nadiren bağımsız 
olduğu algısı var ve ben de bu inancı paylaşıyorum, 
kararları daha ziyade iktidar partisinin konumunu 
gösteriyor. Kadın politikacıların kişisel ve genel-
likle cinsel yaşamlarını temsil eden görüntülerle 
şantaja maruz kalma biçimi de büyük bir sorun. 
Kişisel yaşamın kamuoyunda tartışılması, siyasete 
adım atan hemen hemen her kadın için büyük bir 
risk haline gelir ve bu tartışmalar genellikle verilen 
figür etrafında kamuoyunu şekillendirir.

Vafa Naghiyeva: Azerbaycan'da bundan bahset-
mek zor. Farklı yönetişim düzeylerinde farklı cinsi-
yetlere yer yoktur. Kadın yetkililer varsa, muhteme-
len seçilmeden o konuma gelmişlerdir ve herhangi 
bir rolleri yotur, sadece formalite için vardırlar.

Lusine Kosakyan: Politika ve karar alma 
konusunda ise, toplumsal cinsiyet temsiline ilişkin 
istatistikler var. İstatistikler, tüm verilere ikili cin-
siyet yaklaşımı uyguluyor. Dolayısıyla, UNDP'nin 
araştırmasına göre, karar alma alanlarında kadın-
ların temsili düşük kalıyor.

Şu anda, kadınların temsili aşağıdaki gibi:
• Topluluk başkanı olarak %2'den az;
• Yerel meclis üyeleri olarak yaklaşık %10 (2019 

verileri);
• Ulusal Meclis üyesi olarak %24; Hükümet 

Bakanlarının %8'i ve Bakan Yardımcılarının 
%26'sı;

• Kadın vali olarak %0, vali yardımcıları olarak 
%18.

Ülkenizde siyasetteki kadınların damgaland-
ığını düşünüyor musunuz? Varsa, bu sürece kat-
kıda bulunan faktörler nelerdir?

Lusine Kosakyan: Kadınlar eğitimde ve sosyal 
ilişkilerde önemli aktörler iken ve akademide iyi 
temsil edilirken, siyasette bazı engeller sağlam kal-
maktadır. Örneğin, yerel düzeyde pozitif ayrımcılık 
önlemlerinde veya siyasi partilerin kadınları il-
erletmeye yönelik angajmanlarında sınırlamalar 
vardır. Kadınların ve erkeklerin rollerine ilişkin 
basmakalıp tutumlar ve kadınlar arasında güven 
eksikliği, kadınların siyasi katılımının önündeki 
engellere katkıda bulunuyor. Liderlik pozisyon-
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larındaki sınırlı temsilleri nedeniyle, kadınların 
politika kararları üzerinde çok az etkisi vardır. % 
25'lik bir kota sistemi kadınların siyasi partilerde 
temsil edilmesini sağlarken, yerel ve ulusal düzey-
lerde göreve girme konusunda belirgin engellerle 
karşılaşıyorlar.

Siyasi alan, siyasi kariyerleri aile sorumluluklarıyla 
dengeleme ihtiyacı ve erkeklerin daha iyi liderler 
yapmasına yönelik klişeler, diğer adıyla klişeler 
gibi engellerden ötürü bir erkek alanı olmaya de-
vam ediyor. Kadınlar memurların yarısından fa-
zlasını oluşturuyor, ancak bunların sadece% 15'i 
en üst düzeylerde. Kadınların hükümetin daha üst 
düzeydeki politika yapımına aktif katılımını teşvik 
etmek için daha fazla çabaya ihtiyaç vardır.

Vafa Naghiyeva: Maalesef, evet, ataerkillik düzeyi 
yüksek diğer birçok ülkede olduğu gibi, toplu-
mumuz kadınların kendilerini farklı alanlarda, 
özellikle siyasette temsil etmelerine izin vermek 
istemiyor.

Örneğin belediye üyeliğine adaylığımı verdiğimde 
belediye başkanımız tarafından tehdit edildim ve 
beni sandıklara bakmam için sandık merkezine 
çağırdılar. Oraya gittiğimde kapıyı kapattılar, beni 
dokuz tane kimliği belirsiz adamla bir odada tut-
tular ve adaylığımı geri çekmeye zorladılar. Daha 
sonra seçildiğimde ve belediyemizin belediye 
başkanından şeffaflık istediğimde, Instagram hes-
abımdan kumsalda çekilmiş bir fotoğrafımı almış. 
O resimleri otobüs duraklarına, köy girişine ve 
postaneye, her zaman çok sayıda insanın bulun-
duğu bir hastanenin önüne yapıştırdı. Ayrıca bir 
kafede arkadaşım ve ben bira içerken bir fotoğraf 
daha çekmiş. Beni ahlaksız göstermek, utandır-
mak ve köyden çıkarmak için bu yöntemi kullan-
mak istedi. Polis, ataerkilliğin temel direklerini 
desteklediği için tüm bu hikaye hakkında hiçbir 
şey yapmadı. Bu yüzden özellikle bizimki gibi bir 
ülkede kadın olarak savaşmak çok zordu. Bir kadın 
olarak her zaman damgalanma ile karşı karşıya ka-
labilirsiniz ve elbette ilk olarak cinsiyetinizi hedef 

alırlar.

Farklı Cinsiyetler ve Cinselliklerden daha fazla 
insanı ülkelerimizde siyasi konumlara aday ol-
maya motive etmenin bir yolu ne olabilir?

Liza Zhvania: Gürcistan'da kadınlarla ve çeşitli 
cinselliklerden insanlarla dayanışma eksikliği, bu 
bireyleri güçlendirmek için genel kamusal bilişsel 
alanda aşılması gereken büyük bir sorundur. Bu 
dayanışmanın oluşumunda cesaret, dayanışma ve 
en önemlisi, karşılaştığımız sorunların kamuoyun-
da tanınması çok önemlidir. Toplumsal olarak ka-
bul edilen pek çok norm, toplumsal cinsiyet ve cin-
sel adalet koşullarını yaratmak için oldukça agresif 
bir şekilde sorgulanmalıdır.

Lusine Kosakyan: Kadınların ve erkeklerin eşit 
temsilini aramaya ilişkin mevcut yaklaşım (poli-
tikalar ikili cinsiyet içindir) çoğunlukla pozitif 
ayrımcılık veya kota sistemi olarak adlandırılan 
şeydir. Ancak bunu sadece rakamlarla ölçmek, 
"kalite"yi ölçmek için yeterli olamaz. Benim bakış 
açıma göre, toplumsal ve politik yaşamın farklı 
yönlerine toplumsal cinsiyet duyarlılığı getirmek 
için, öncelikle kaliteli toplumsal cinsiyet eğitimi 
(hem örgün hem de örgün olmayan) olmalıdır. 
Toplumsal cinsiyet kalıplarını kırmak ve toplumsal 
cinsiyet normlarına ve rollerine meydan okumak 
için birçok aşağıdan yukarıya girişim olmalıdır. 
Genç kadınlar için çok sayıda liderlik projesi uygu-
lanmalıdır. Bahsettiğim her şey kaliteli ve kaliteli 
olmalıdır.

Vafa Naghiyeva: Aslında bu soruya cevap ver-
mek zor, çünkü Azerbaycan'da cinsiyetin nasıl 
algılandığına dair pek çok sorun var. Hâlâ temel 
insan haklarımız için savaşıyoruz. Daha önce bah-
settiğim tüm konular - aile içi şiddet, intihar oran-
ları, alay etme - bunların hepsinin arkasında siyasi 
nedenler var. Bununla başa çıkmanın bir yolunu 
nasıl bulabiliriz? - Bence bu amaca ulaşmak için 
toplumda kitlesel farkındalık yaratmalı ve insan-
ları eğitmeliyiz.

DOĞU AVRUPA’DA KUIR 
SANAT FESTIVALLERI
Maja Klimentic

Yan Yana Film Festivali (Rusya)

Yan Yana Film Festivali, lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve kuir 
bireylerin kimliklerini doğrulayabilecekleri, sorgulayabilecekleri 
ve genişletebilecekleri özgür açık kültürel alanlar oluşturmayı 
hedefliyor.

Yüksek kaliteli, zeki filmler aracılığıyla, Rusya'daki LGBT+ toplu-
luğunun gelişimini engellemeye devam eden efsaneleri ve eski 
klişeleri ortadan kaldıran, genel olarak toplumla tartışmak için 
bir forum oluşturuyor. Olumlu bir diyalog oluşturarak, değişimi 
kolaylaştırmayı, LGBT+lerin insan haklarına saygıyı teşvik etmeyi 
ve temelde daha fazla hoşgörü ve Rus toplumunda farklı grupların 
daha geniş kabul görmesini sağlamayı hedefliyor.

Yan Yana Film Festivali 2008 yılından beri düzenleniyor ve büyük 
yapımcılardan yerel sanatçılara kadar Rusya'nın birçok şehrinde 
film gösterimi yaparak hem toplumu hem de sanatçıları güçlendi-
riyor. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz 
https://bok-o-bok.com/en/

Sanat, anahtar mesajları yaymak için önemli bir araçtır. Geniş kitlelere ulaşabilir, motive edebilir, 
güçlendirebilir ve bireyler ve gruplar üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. LGBT+ topluluğu, 
farklı cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimlere sahip kişiler genellikle ayrımcılık, nefret söylemi 

ve baskı ile karşı karşıya kalır çünkü bu toplulukların karşılaştığı sorunlar hakkında Doğu Avrupa'da 
mevcut farkındalık düşüktür. Kuir sanat festivalleri, toplumun görünürlüğünün farklı sanat araçları kul-
lanılarak kamusal alana taşınmasının bir yolunu sunar. Halk, söylevsel gerçeklik yerine gerçeklik onlara 
üçüncü bir taraf (sanat) tarafından sunulursa anlayış, empati ve şefkat duyabilir. Böylelikle hepimizin 
ortak bir sanat dilini konuştuğu gösterilir.

Bu yazıda farklı festivaller amaçları, yerleri ve etkinlikleri ile sunulmuştur. Bu şekilde, onları Doğu 
Avrupa çevresindeki topluluklar için görünür ve erişilebilir hale getiriyoruz. Kendinizi bu festivalle-
rden bazılarına yakın bulursanız, artık onları ziyaret edip katılabileceğinizi biliyorsunuz - ister sanatsal 
katkınızla ister gözlemci olarak. Listelenen kuir sanat festivallerinin yanı sıra, hemen hemen her Avrupa 
ülkesinde başka etkinlikler veya festivallerin eşdeğerleri düzenlenmektedir.
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Merlinka Festivali (Sırbistan, 
Bosna Hersek, Karadağ)

Uluslararası Queer Film Festivali Merlinka veya Merlinka Festiva-
li, her yıl Belgrad, Sırbistan (2009'dan beri), Saraybosna (2013'ten 
beri) ve Tuzla, Bosna Hersek ve Podgorica'da (Karadağ) (2014'ten 
beri) düzenlenen LGBT+ temalı bir film festivalidir. Belgrad 
baskısı, Aralık ayının ikinci haftasında Belgrad Gençlik Merkez-
inde düzenleniyor ve beş gün sürüyor. Saraybosna ve Podgorica 
baskıları her yıl Ocak ve Şubat aylarında olmak üzere, ilki Art Cin-
ema Kriterion veya Saraybosna / Tuzla Açık Merkez'de, ikincisi ise 
PR Merkezinde düzenleniyor. Festival 2009 yılında Gey Lezbiyen 
Bilgi Merkezi ve Belgrad Gençlik Merkezi tarafından kuruldu. 
Dünyanın her yerinden gey, lezbiyen, biseksüel, transseksüel, 
transgender, interseks ve kuir konularını ele alan uzun metrajlı, 
belgesel ve kısa filmleri gösteriyor.

Festival adını 2003 yılında öldürülen trans seks işçisi ve aktris 
Vjeran Miladinović Merlinka'dan almıştır. Festival, LGBT + 
sanatını ve kültürünü tanıtmak için kurulmuştur. Merlinka, çeşitli 
ülkelerde her yıl düzenlenen tek aktif film festivalidir.

Eşitlik Festivali (Ukrayna)

Eşitlik Festivali kültür, yaratıcılık ve sosyal aktivizmi birleştirir ve 
farklı kimlikler hakkında tartışma alanı yaratır. Festival, önyargı 
ve ayrımcılıkla mücadelede çeşitli sosyal grupları bir araya getiren 
yıllık bir etkinliktir. Şiddetin değil diyalogun olduğu bir toplum-
da yaşamayı empoze etmektedir ve Ukrayna'da sanat ve dostça 
iletişimin yardımıyla bir sosyal diyalog kurmayı hedeflemektedir.

İlk festival 2014 yılında Kiev'de yapılmıştır ve 2016'dan beri 
sadece başkentte değil, çeşitli bölgelerde de düzenlenmektedir 
Festival programı genellikle film gösterimleri, performanslar, 
fotoğraf projeleri, tartışmalar, Ukraynalı ve yabancı sanatçıların 
performansları, sosyal tiyatro, konserler, partiler ve daha fazlasını 
içerir. https://equalityfest.in.ua/pro-festival/

DOTYK (Belarus)

"Dokunma (Belarusça: Дотык)”, uluslararası bir kuir kültürü 
festivalidir. Amacı, mevcut ayrımcılık hakkındaki bilgileri 
genişletmek, kimlik ve kendini ifade etme gibi güncel konulara 
değinmek, Belarus toplumundaki farklı yabancı düşmanlığı türleri 
ve ayrımcılığa uğramış insanlar arasında konsolidasyonu teşvik et-
mek, öz farkındalıklarını artırmak ve izleyicinin kendini yansıtma 
kapasitesini artırmaktır.

Başlangıçta DOTYK, farklı etkinliklerin eşlik ettiği ve yılda bir 
kez düzenlenen, ayrımcılığa uğrayan ve ezilen toplumsal grupların 
deneyimlerini yansıtmak amacıyla düzenlenen bir film festivali 
olarak planlandı. DOTYK, bir sinema festivalinin sınırlarını 
aşarak çeşitli ifade biçimlerini birleştirmeye başladı, bir kuir 
kültürü festivali haline geldi, farklı mekanlarda gerçekleştirildi ve 
başkent dışındaki şehirlerde uygulandı.

DOTYK, dünyanın karmaşıklığını ve çeşitliliğini yansıttığı için 
istatistiksel verilere indirgenmemiş, gerçek hikayeleri gösteren 
evrensel bir insan dili olduğu için liberal sanatların dilini kulla-
narak iletişim kurmaktadır.

Gey Film Geceleri film festivali 
(Romanya)

Gey Film Geceleri (Rumence: Serile Filmului Gay) film festivali, 
LGBT+ derneği Be An Angel tarafından her yıl Romanya'nın 
Cluj-Napoca kentinde düzenleniyor. LGBT+ temalı bir dizi film 
sunarak, LGBT+ kültürünü ve sinemasını sergilemeyi ve aynı 
zamanda toplumun diğer üyeleriyle bir diyalog başlatmayı amaçla-
maktadır. Festival ilk olarak 2004 yılında düzenlenmiştir.

Gey Film Geceleri'nde gösterilen filmler, Bükreş'in bir film fes-
tivalinin de yer aldığı yıllık GayFest'in bir parçası olarak göster-
ilenlerden biraz farklı. Gey Film Geceleri daha yaygın olma ve 
seçiminde İngilizce filmlere odaklanma eğilimindeyken, GayFest 
genellikle LGBT+ haklarına daha fazla odaklanarak katılımcılara 
daha fazla sayıda belgesel ve Avrupa prodüksiyonu sunuyor.

Ek olarak, Gey Film Geceleri, yıl boyunca LGBT+ kültürüne ve 
haklarına katkıda bulunanları çeşitli kategorilerde verilen ödüllerle 
tanımayı amaçlayan bir Gey Ödülleri Galası içermektedir. http://
serilefilmuluigay.ro/2020/ 
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LGBT+ Film Festivali (Polonya)

LGBT+ Film Festivali, Polonya'nın kültür haritasındaki en 
önemli etkinliklerden biridir. Her yıl gerçekleşen festival, ülkedeki 
LGBT+ sinemasının en büyük kutlama etkinliği haline gelmiştir. 
Polonya'da 9 şehirde gösterilen ve 2020'de 9. kez düzenlenen festi-
val, Polonya'nın Avrupa'nın en homofobik ülkesi (ILGA Europe) 
olarak telaffuz edilmesinden dolayı bu yıl zorlu bir siyasi iklimde 
gerçekleştirilmiştir. Festival, diğer festivallerden film gösteriminin 
yanı sıra, Polonyalı yazar ve aktivistlerin alternatif filmlerine de 
fırsat vermektedir. Festivaldeki tüm gösterimler ortak bir amaç 
doğrultusunda oluşturulmuştur -  çok çeşitli bir izleyici kitlesi 
tarafından görülmek.
https://trafo.art/en/11-lgbt-film-festival-2020/ 

Selanik Kuir Sanat Festivali 
(Yunanistan)

Selanik Kuir Sanat Festivali (TQAF), sanatsal ve kültürel uygu-
lamalar yoluyla LGBT + topluluğuna yönelik derinlemesine 
yerleşmiş yanlış anlamaları ve önyargıları değiştirmeyi amaçlayan 
bir taban örgütüdür.

Festival 2018'de kurulmuştur ve kuir sanatçılara kuir kimlikler ve 
deneyimlerle ilgili sosyokültürel fenomenleri araştırmak için bir 
platform sağlayan özel bir gönüllü ekibi tarafından yönetilmekte-
dir.

Festival, sanatın yeni iletişim yolları açma gücüne sahip olduğu 
ve aynı zamanda çeşitli bireyler ve sosyal gruplar arasında bir 
köprü görevi gördüğü inancıyla hareket etmektedir. TQAF, sosyal 
ayrımcılıkla mücadele için diyalogları teşvik etmeyi ve alternatif 
yöntemler geliştirmeyi amaçlamaktadır.
https://queerartsfestival.gr/ 

Kuir Dalga (Kıbrıs)

Kuir Dalga, sinemanın dönüştürücü gücü sayesinde, ülke çapın-
da kabul ve dayanışma kültürünü teşvik ederek en eşsiz sinema 
deneyimlerinden bazılarını paylaşmayı ummaktadır. Amaç, insan-
lara daha önce Kıbrıs'ta hiç gösterilmemiş filmlere odaklanarak 
dünyanın en iyi ödüllü LGBT + filmlerinden bazıları aracılığıyla 
çeşitliliği ve birlikteliği kutlama fırsatı sunmaktır.
https://queerwave.com/ 

Mezipatra (Çek Cumhuriyeti)

Mezipatra, gey, lezbiyen, biseksüel ve transseksüel temalı filmleri 
gösteren bir Çek kuir film festivalidir. Mezipatra adı "asma kat" 
olarak çevrilir ve festivalin misyonuna atıfta bulunur: cinsiyetleri 
veya cinsel kimlikleri ne olursa olsun insanlarla buluşmak için 
alan yaratmak. Her sürüm seçilen bir temayı araştırmakta ve 
çeşitli uluslararası konukları ağırlamaktadır. Eşlik eden etkinlikler, 
konferanslar ve tartışmalardan sanat açılışları ve tiyatro gösterileri-
nin yanı sıra heyecan verici partilere kadar uzanmaktadır. Festival, 
her yıl Kasım ayında Prag ve Brno'da, Ostrava, Olomouc ve Çek 
Cumhuriyeti'nin diğer şehirlerinde ilgili etkinliklerle birlikte 
gerçekleşir. https://www.mezipatra.cz/en/

Pembe Hayat Kuir Festivali 
(Türkiye)

Pembe Hayat Kuir Festivali, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde düzen-
lenen uluslararası LGBT+ temalı bir film festivalidir. 2011 yılında 
ilk kez düzenlenen Kuir Fest, Türkiye'nin ilk LGBT+ temalı film 
festivalidir ve Pembe Hayat LGBTİ + Dayanışma Derneği tarafın-
dan Ankara'da düzenlenmiştir. 2013 yılına kadar Ankara'da düzen-
lenen festival, yasaklanarak 2014'ten itibaren İstanbul, Denizli ve 
Mersin'e nakledilmiştir. Festival, Ankara Valiliği tarafından süresiz 
olarak yasaklanmıştır. Kuir Fest, toplumdaki LGBT+ üyelerine 
yönelik ayrımcılık ve şiddete dikkat çekerek, Türkiye'de kuir teori 
ve sanatın tartışılmasına zemin oluşturmayı hedeflemektedir.
https://www.pembehayatkuirfest.org/ 
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ŞIMDI ZAMANI DEĞIL: 
Bir Sanayi Şehrinde 
Cinsiyet 
Odaklı Medya
Katerina Andrieieva

Bu hikaye, Ukrayna'nın en büyük sanayi merkezlerinden birinden genç bir dijital medya uzmanı 
hakkındadır. Неначасі ("Şimdi zamanı değil") insan yaşamının değerini destekler ve hakları ihlal 
edilen insanların sosyal sorunları ve yaşamları hakkında haberler ve hikayeler yayınlayarak buna 

ihtiyaç duyanlara destek bulmaya yardımcı olur. Неначасі'nın kurucusu Kateryna Maiboroda ile projesi 
ve LGBT ve cinsiyet eşitliği gibi karmaşık sosyal sorunlarla nasıl çalışılacağı hakkında konuştuk.

Bize proje hakkında daha fazla bilgi verebilir 
misin?

Fikir tahmini olarak, 5 yıl önce yardım vakıfları 
için medya ve kaynak merkezini birleştiren yabancı 
bir web sitesi bulduğumda ortaya çıktı. Farklı sivil 
toplum kuruluşlarına ve hayır kurumlarına kişisel 
hikayeler aracılığıyla bir izleyici kitlesi tanıtma ve 
böylece daha fazla insanı hayır işlerine ve sosyal so-
runları çözmeye dahil etme fikrini sevdim.

Daha önce haber ve araştırma medyasında çalışmış 
ve çatışmaya duyarlı konular üzerine yazmayı 
öğrenmiştim ancak Неначасі'yı yaratma cesareti-
ni çok yeni buldum. 2020'nin sonunda ABD'nin 
Ukrayna Büyükelçiliği Demokrasi Bağışları Pro-
gramından “Cinsiyet Z” ile işbirliği içinde bir hibe 
aldım. Başlangıç için 3 aylık bir hibe yeterli oldu.

Şu anda, mikro hibe aldığımız için çekirdek ekib-
in tek üyesiyim. Ancak zaman zaman uygulamaya 
fotoğrafçıları da dahil ediyorum. Bunun yanında, 
bize yardım etmeye ve bazen malzemeleri hazırla-
maya gelen  başka insanlar da var. Ayrıca ayrımcılığa 

uğrayan gruplardan insanlar veya engelli kişiler de 
bize bilgi gönderiyorlar. Örneğin, yakın zamanda 
engelli ve özel eğitime ihtiyaç duyan bir çocuğun 
annesinden bilgi aldım.

Projeyi başlatırken hayalimiz içeriğin %30’unu 
kullanıcı merkezli ve ilgili ayrımcılığa uğramış gru-
pların vurgulamak istediği belirli konulardan, geri 
kalanını ise bizim yarattıklarımızdan oluşturmaktı. 
Bunun yanında, çevrimiçi bir mağaza tabanı gibi 
çalışıp, doğrulanmış kuruluşların Zaporizhzhia ve 
bölgede çalıştığı spesifik konuları insanların sit-
ede kategori seçerek görebilecekleri bir platform 
oluşturmayı planlıyoruz. Bu kuruluşlar bize içerik, 
yeni konular ya da görüşmeler sağlayabilir. Sonuç 
olarak, her iki bileşenin de birbirini etkilemesini 
hedefliyoruz. Yani, Неначасі, gazetecilik ve hayır 
işlerinin kesiştiği noktada bir sosyal medya proje-
sidir. Projemiz ağırlıklı olarak LGBT+ sorunlarına 
odaklanıyor ancak ek olarak, cinsiyet eşitliği, aile 
içi şiddet ve engelliler konularını da ele alıyoruz. 
Gelecekte daha fazla konu ve içeriği kapsaya-
cağımıza inanıyorum.

Son zamanlarda format olarak podcast'leri kul-
lanmaya başladınız. Buna neden karar verdiniz?

Podcast'ler bizim için yeni bir format, bu yüzden 
etkinliği hakkında konuşmak zor. İzleyiciyle et-
kileşim kurmakta güçlük çekiyoruz, ancak pod-
cast'lere bir yanıt var. Bunun nedeni, izolasyon 
sırasında insanların bir ses duymak ve yakınlık his-
setmek istemeleri oldu. 

Fikri ilk olarak tam kapanmanın başında (2020 ba-
harında), her akşam aynı saatte Instagram sayfam-
da kitap parçalarını yüksek sesle okumaya karar 

verdiğimde edindim. Geri bildirim güzel oldu, 
insanlar dinlemeyi ve yakınlık hissetmeyi sevdi. 
Kapanma sona erdiğinde bu okumaların durmasını 
istemediler ve benden başka bir şey okumamı talep 
ettiler. Неначасі için hibe başvurusunun hazırlan-
ması sırasında bu geri bildirimi dikkate aldım. Ve 
şimdi, üzgün ya da yalnız insanlar ya da Covid-19 
ile aileleriyle eve kapanan, çocuklu ya da engelli 
kişiler, podcast'leri açıp dinleyebiliyor ve yakın-
lık hissedebiliyor. Ayrıca, podcast'lerimize sansür 
uygulamıyoruz, misafirlerimiz küfredebiliyor ve 
biz o kısımları kırpmıyoruz - bu bizim için çok 
önemli, çünkü bu şekilde konuşmalar insanların 
kendilerini dizginledikleri hissi olmadığı için 
samimi oluyor.

Görüşmecilere ve onların hikayelerine nasıl 
çalışıyorsunuz?

Cinsiyet ve LGBT+ ile ilgili konulara 3 yıldan 
fazla bir süredir çalışıyorum, bu nedenle Zapor-
izhzhia'daki birçok kuruluşla ve herhangi bir 
organizasyona dahil olmayan ancak yine de 
hikayelerini paylaşmaya istekli insanlarla iletişim 
halindeyim. Sorularıma cevap verebilecek kişile-
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ri düşünmeye çalışıyorum, sosyal medyada ilginç 
insanları takip ediyorum ve bu şekilde görüşülen 
kişileri buluyorum. Örneğin, yakında bir LGBT+ 
organizasyonunda çalışan aktivist Kostya An-
drieiev ilepodcast kaydedeceğiz ve eşcinsellik ve 
kitle kültürü hakkında konuşacağız - eşcinselliğin 
sinema, kitap ve pornoda nasıl tasvir edildiğini 
konuşacağız-. Bütün bunlar onun instagramını 
takip ettiğim ve kültür üzerine ilginç gözlemler 
yazdığını gördüğüm için gerçekleşecek. 

İlk öykülerimizden biri, hayatını engellediği ve 
LGBT+ topluluğuna kabul edilmediği için iş bul-
mak ve sosyalleşmek için drag queen  olarak çalış-
mayı bırakmak zorunda kalan bir kişi hakkındaydı. 
Bence bu hikaye oldukça sembolikti. Bahsetmek 
istediğim bir diğer podcast ise 40 yaşında bir 
tasarımcı ve bir LGBT+ organizasyonunda çalışan 
Nataliia Lobach’ın hikayesi. - Zaporizhzhia’da 
kültür, mimari ve şehircilikle uğraşan ünlü bir şe-
hir bilimcisi- Meraklı ekibi ve özellikle Nataliia 
sayesinde, şehir semtlerinden biri olan “Sosyal şe-
hir”, mimari fenomenlerden biri olarak daha geniş 

bir toplumun ilgisine sunuldu. Alman mimarlar 
orada Bauhaus mimarisi hakkında konferans bile 
düzenlediler.

Şehrin tüm bu değerleriyle Nataliia, eşcinsel kim-
liğinin toplum tarafından kabul edilmeyeceğin-
den endişe ediyor. Zaporizhzhia'ya birçok katkıda 
bulunan ve şehirdeki kültürel sürecin ve tarihin 
önemini anlamamıza yardımcı olan insanlar bu-
rada kendilerini rahat hissedemeyebiliyor. Bu iki 
hikaye benim için çok dokunaklı oldu.

Engellilere gelince, diğer engelli çocuklara müzik 
öğreten otizmli çok kibar bir kız hakkında bir 
hikaye vardı. Babası, vatansever tavrı nedeniyle 
Moskova Patrikhanesi'nin Ukrayna Ortodoks Ki-
lisesi'nden ihraç edilmiş bir rahip. Müzik okuluna 
kabul edilmediği için kız başka bir müzik okuluna 
girmek için bandura çalmayı öğrendi. Şimdi, zi-
hinsel bozukluğu olan çocuklarla nasıl çalışılacağı 
konusunda bilgi eksiklikleri nedeniyle diğer öğret-
menlerin uğraşmak istemediği çocuklara yardım 
ediyor.

Medyanızı takip eden kitle kimdir?

Önce ne hakkında yazdığımı ve hangi konular 
üzerinde çalıştığımı halihazırda bilen insanlar gel-
di. Görüşmeci olmayı, önerilen konuları ve diğer 
yardımları teklif eden ise destekçilerimiz oldu. 
Örneğin, birkaç fotoğrafçı gönüllü olarak yardım 
teklifinde bulundu. Sonra, çoğunlukla beğeni ve 
yorum yapan rastgele insanlar geldi.
Неначасі şu anda farklı bir hedef kitleye sahip, 
ancak şu ana kadar her birine zamanında cevap 
veremiyoruz. Örneğin, çoğu zaman tükenmişlikle 
karşılaşan ve çalışmalarının boş ve çok yavaş old-
uğunu düşünen STK temsilcileri veya yardım vakı-
fları gibi sosyal meselelerle zaten uğraşan insanlar 
kitlelerden biri. Tüm bu insanların, ürettiklerimiz 
aracılığıyla veya bunlar aracılığıyla oluşturulan 
iletişim yoluyla katkılarının önemini görmelerini 
istiyoruz. Diğer kitle, ayrımcılığa uğramış gruplara 
ait olduklarını yeni fark etmeye başlayan ve hayat-
larıyla ne yapacaklarını bilmeyen insanlar.

Ve tabii ki nefret edenler, çünkü saldırganlığı 
azaltmak çok önemlidir. Çoğu zaman hedefli 
reklamlardan gelirler - bazı insanlar LGBT+ veya 
aile içi şiddet ile ilgili konulardan o kadar nefret 
eder ki, Facebook onların karşısına bu konularda 
reklamlar çıkarır. Nefret edenler bize eşcinsel ol-
manın “doğal olmadığını”, “sadece zihinsel bir bo-
zukluk olduğunu” vb. söylerler. Bu tür insanlarla 
uğraşmanın farklı taktikleri vardır. Herhangi biri 
şiddeti yayıyor veya teşvik ediyorsa, bu yorumları 
şüphesiz kaldırırız. Stereotipler için ise, o kişiyle 
konuşmaya çalışırız. Her insanın eşcinsellik, engel-
lilik veya aile içi şiddetin nedenlerini bilmediğini 
veya bilmek istemediğini anlayabiliyoruz. Bu in-
sanlarla konuşmayı deneyebilirsiniz. Aslında, yaz-
abileceğiniz ve hakkında konuşabileceğiniz birçok 
konuyu görebileceğiniz en iyi kitle budur. İnsan 
hakları alanında veya hayır kurumlarında çalışan 
insanlar genellikle bu konularda halihazırda çok 
kişinin anlatıldığına, hakkında pek çok makale 
yazıldığına inanır - ama başka ne söylenebilir? 
Standart kalıp yargıları ve nefreti okuduğunuzda, 
tüm yazılan yazıların ve makalelerin geçip gittiğini 
anlıyorsunuz. Bu tür kişilerle konuşmak, onlara hi-

tap etmek ve kişinin geldiği o iletişim platformunu 
kullanmak gerekir. Bu yüzden tüm izleyicilere ihti-
yaç vardır, tüm izleyiciler iyidir.

Şehrin gündemindeki sosyal konuları öne 
çıkardığınızı düşünüyor musunuz?

Tek bir medya kuruluşunun katkısını ve etkinliğini 
değerlendirmek zordur çünkü bu, büyük bir ekip 
çalışmasının bir parçasıdır. Yeterli geri bildirimin 
olmaması, medyada çalışmayı daha karmaşık hale 
getirir. Örneğin, bir iç mimar yaptığı işin sonu-
cuna bakabilir ve müşterilerinden geri bildirim 
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alabilir, ancak gazetecilikte yayınlarınızın herhan-
gi bir şeyi etkileyip etkilemediğini veya değiştirip 
değiştirmediğini göremezsiniz. Bazen hiçbir şeyin 
değişmeyeceğine ve her şeyin boşuna olacağına 
dair düşüncelerim oluyor. 
Ama 2-3 yıldır Zaporizhzhia'da daha fazla kitlesel 
onur yürüyüşleri olduğunu görüyorum (ilki geçen 
yıldı ve harikaydı). Vatandaşlarımız artık aile içi 
şiddet konusuna daha aşina ve barınma konusunun 
neden önemli olduğunu anlıyor. Tabii ki, hepsi 
anlamıyor- yerel milletvekilleri hala tam olarak 
anlamıyor. Ancak bu sayı, aile içi şiddet mağdur-
larına sığınma evi kurulması için bir dilekçeye ge-
rekli sayıda imzayı toplamaya yetiyor ve bu da bir 
artı değer. Bu başarıların küçük bir kısmının ben-
im de içinde çalıştığım ve bu konuları ele aldığım 
medya sayesinde olduğuna inanıyorum. Daha önce 
çalıştığım ekip toplumsal cinsiyet ya da aile içi şid-
det konusuyla pek ilgilenmiyor ya da seks işçile-
rinin neden fahişe olarak adlandırılamayacağını 
bilmiyorlardı. Ama birlikte çalıştık ve karşılıklı 
etkilendik. Bir yıl sonra meslektaşlarımın bir şeyi 
nasıl doğru yazacaklarını sormaya başladığını 
gördüm. Her şey yavaş yavaş değişiyor- ve bu hari-
ka.

Şehir düzeyinde mi yoksa ülke düzeyinde mi 
çalışmayı tercih edersiniz?

Her şeyden önce, Ukrayna'da insan hakları 
tartışmalarını destekleyen medya kuruluşları ha-
lihazırda var ve bundan çok memnunum. Zapor-
izhzhia'daki çok az medya kuruluşu, bu tür zor 
konularda çalışmak için zaman, kaynak ve para 
harcamayı göze alabilir konumda çünkü genellikle 
yerel medya işletmesi, şehir haberleri veya konut 
ve toplumsal hizmetler gibi herkesin dilinde olan 
temalara odaklanıyor. İkinci olarak, sanırım yerel-
lik harika. Topluluğun hangi kaynaklara sahip 
olduğunu gösteren topluluk temelli bir yerellik 
(STK'lar, sivil hareket, hayır kurumları gibi). Bu 
kaynaklar ve etrafımızdaki çevreyi iyileştirmek ist-
eyen - ve mücadele eden - insanlara tanıtılmalıdır. 
Bunlar rahat toplu taşıma, dış reklamların ege-
menliğine karşı ya da kültürel mirasın korunması 
için olabilir. Böylece kimsenin umursamadığı bir 
klişe yıkılabilir. İnsanlar, şehirlerinde farklı örgüt 
ve aktivistlerin bir şeyler yaptığını gördüklerinde, 
yalnız olmadıklarını anlıyorlar ve kendilerine 
katılacak birileri olduğu için umutlu oluyorlar.

Bir topluluk oluşturma fikrini de seviyorum. İn-
sanların STK'ların faaliyetlerine daha fazla katıl-
ması veya hayır kurumlarına düzenli olarak bağış 
yapmasının şehrimizde bir şeylerin yayılmasına 
bağlı olduğunun farkına varmalarını istiyorum. 
Biz, hayırseverliğin sürdürülebilir gelişimini 
savunuyoruz. İnsanlar, yılda bir kez sadece bir 

jest yapmak için değil, 
düzenli olarak bağış 
yapsalar, bir şehri daha 
iyi hale getirebilece-
klerini fark etseler ne 
kadar iyi olur.

Bize Zaporizhzhia'nın 
yerel bağlamı hakkın-
da daha fazla bilgi 
verebilir misiniz?

Eskiden belirli bir yer-
el bağlam olduğunu 
düşünürdüm, ancak 
daha sonra farklı şe-
hirlerden meslek-

taşlarımın materyallerini okudum ve aynı sorun-
ları anlattılar. Sovyet sonrası ülkelerde toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin en az öncelikli sorunlar arasın-
da yer alma eğiliminde olduğu söylenebilir. Başka 
bir bakış açısından, değişikliklerin uygulanmasına 
ilişkin özellikler var. Zaporizhzhia bir sanayi şeh-
ridir, bu nedenle yerel yönetimlerimiz esas olarak 
kendi çalışma ve düşünme biçimlerine göre ku-
rulmuş fabrikaların temsilcilerinden oluşur. Bu 
nedenle, herhangi bir aşamalı değişikliği uygula-
mak zordur. Örneğin, vatandaşlar aile içi şiddet 
mağdurları için bir sığınma evi kurmak isterlerse 
bir dilekçe imzalamalılardır, ancak milletvekilleri 
bunun neden önemli olduğunu ve aile içi şiddet 
mağdurlarını sığınma ihtiyacı olan diğer insanlar-
dan ayırmanın nedeninin ne olduğunu anlamıyor. 
Yetimler ve çocuklu aileler için sığınakların başka 
özellikleri vardır ve aile içi şiddet mağdurları oraya 
gönderilemez, çünkü saldırganlar hiçbir durumda 
mağdurların nerede olduğunu bilemez ve başka-
larını da tehdit edemez. Sosyal sorunları açıklam-
ak ve sanayi sektöründeki hükümette olan insan-
lara şehir için tam olarak ne yapılması gerektiğini 
göstermek oldukça zordur. Onlar yeni bir meydan 
yapmanın ya da kaldırım veya bank inşa etmenin 
yeterli olacağını düşünürler. 

Politikacılarla işbirliği deneyiminiz var mı?

Siyasetçilerden ve siyasi güçlerden tarafsız ve 
bağımsız kalmaya çalışıyoruz. Ancak, gazeteci ve 
eski asker gibi siyasi faaliyetlerinden ziyade mesle-
ki faaliyetlerinden dolayı tanıştığım bazı millet-
vekilleriyle iletişime geçebiliyorum. Genel olarak, 
politikacılarla işbirliği çok nankördür. Ne yazık ki, 
onlar her zaman kendilerini halka lanse ettiği gibi 
hareket etmezler. Örneğin, aile içi şiddet mağdur-
ları için bir sığınak oluşturulmasını destekleyen bir 
politikacıyla işbirliği yapmak iyi bir fikir olabilir, 
ancak oturumda bu kadın sığınma evine karşı oy 
kullanılabilir. Ayrıca onlarla işbirliği yaparsak, 
bundan nasıl kurtulacağımızı bile bilmiyorum. 
Bu politikacılar bize uzmanlık sağlayabilir, yorum 
yapabilir veya röportaj yapabilir, ancak tam teşek-
küllü ortak olamazlar.

Gazetecilik bir sanat mıdır?

İçinde sanat olduğunu düşünüyorum. Gazetecilik, 
yaratıcılık ve zanaatın kesiştiği noktadadır. Elbette 
%80’i zanaat, çünkü standartları takip etmezseniz 
sanatınız gazetecilik değil sanat olarak kalabilir. 
Ancak kalan %20 ile herhangi bir deney yapabilir-
siniz. Bilgileri kurallara uygun olarak hazırladıktan 
sonra en iyi nasıl sunacağınıza karar verebilirsiniz. 
Belki bir podcast, çizgi roman veya fotoğrafçılar-
la çılgın bir işbirliği yapabilirsiniz. Bu yüzden fo-
toğrafçıları davet etmeyi ve birlikte havalı bir şeyler 
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yapmayı seviyorum, ancak başka birçok format da 
mevcut. Daha büyük bir ekiple bir Instagram dizisi 
yapmak istiyorum - gazetecilik ve sanat arasında 
daha fazla entegrasyon sağlamak.. Sanat, gazete-
ciliğe bağlanan bir şeydir.

Gazeteciliğe yeni başlayanlar için herhangi bir 
tavsiyeniz var mı?

Birisi kişisel hikayelerle uğraşmak ve savunmasız 
gruplardan insanlarla çalışmak istiyorsa, önce çok 
şey öğrenmesi gerekir. Örneğin, LGBT+, cinsiyet 
eşitliği vb. eğitimlerine katılabilirsiniz. Yakın za-
manda ulusal önleme mekanizması, LGBT+ ve 
gözaltı yerleri (hapishaneler gibi) hakkında bir eğ-
itime katıldım. Konularınızla ilgili olabilecek her 
şeyi öğrenmeniz ve keşfetmeniz gerekir. Çünkü 
bağlam içinde ne kadar geniş ve derin olursanız, 
bir kişiyi o kadar iyi anlayabilirsiniz.
Bazı insanların ciddi sağlık sorunları ve psikolojik 
riskleri vardır. Bu nedenle, yanlış bir şey sorarak 
bir kişiye zarar vermekten korkarız. Bir yıl içinde 
ölmesi muhtemel bir kişiyle konuşmak gerçek-
ten korkutucu olabilir. Sizinle konuşan kişinin de 
korktuğunu ve hatta sizden daha çok korktuğunu 
unutmayın. Birbirimizin seçimlerine saygı duy-
malıyız. Ve tabii ki dinlemeyi ve insancıl olmayı 
öğrenmeliyiz. Pek çok farklı birey olduğunu ve 
yaşamanın doğru bir yolu olmadığı fikrini kabul 
etmelisiniz. Birinin seçimini beğenmeseniz veya 
ona kızsanız bile, onlara saygı duymayı ve anla-
mayı öğrenmeli ve yolunuza devam etmelisiniz. 
Bu insanlara var oldukları için, böyle bir deneyim 

DOĞU AVRUPA’DAKI 
GÜVENLI ALANLAR NE 
KADAR GÜVENLI?
Maja Klimentic

Kasım 2020'de uygulanan "Doğu Avrupa'nın gençleri, kuirleri, feministleri için sanat" adlı çevrim-
içi kurs sırasında, Doğu Avrupa'nın (EE) dört bir yanından gelen gençler arasında farklı güvenli 
alanlar, ihlalleri ve bizi nasıl etkiledikleri hakkında açık bir tartışma fırsatı bulduk. Bu etkinliği 

özel olarak da yapabilirsiniz, güvenli alanın sizin için ne anlama geldiğini düşünün ve yanıtlarınızı buna 
göre düzenleyin. 

Tartışmadaki ilk soru şuydu: Güvenli alanla ilişkilendirdiğiniz ilk 3 kelime nedir?

yaşadıkları ve bunu konuşmaya hazır oldukları için 
teşekkür etmeliyiz çünkü bu onlar için çok zor ve 
çok önemli. Yandaşları olduğunu anlamaları onlar 
için önemli.

having such an experience, and for being ready to 
talk about it, because it is very difficult and very 
important for them. It is important for them to 
understand that they have allies.

Güvenli alanla ilgili fiziksel ve duygusal algılar 
farklıdır ve içinde bulunduğumuz topluluk, birlik-
te olduğumuz insanlar, konumlar, deneyimler vb. 
gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Sonuçlardan, sokak-
ların en az güvende hissettiğimiz yer olduğunu, ev-
lerimizde, ofislerimizde ve üniversitelerde fiziksel 

olarak güvende hissettiğimizi görebiliriz. Bu, ra-
hatsız edici veya şiddetli bir durumun parçası olma 
olasılığımızın algısıdır. Neden kalabalık yerlerde 
belli şeyler hissediyoruz? Kadınlar ve kuir insanlar 
için sokakta sıradan bir yürüyüş ne anlama geliy-
or? Aşağıdaki resimde, farklı konumların fiziksel 
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güvenli alanı nasıl etkilediğini görebilirsiniz.Me-
kanlara duygusal güvenlik açısından baktığımızda 
durum biraz farklı görünüyor. Duygusal güvenli 
alan çok daha inceliklidir ve kolayca yaratılmaz, 
ancak kolayca ihlal edilir. Duygusal açıdan güvenli 
alanımızda olmadığımız zaman, endişeli, depresif 
hissederiz ve genel refahımız zarar görür. Yargılan-
ma, utandırma veya başka bir olumsuz tepki görme 
hissi olduğu için özgün olamayız. Aşağıdaki resim, 
duygusal güvenli alanlarımız söz konusu olduğun-
da, farklı yerleri ne kadar güvenli veya güvensiz 
olarak algıladığımızı göstermektedir.Peki, her-
hangi bir alanı nasıl daha güvenli hale getirebil-
iriz? Bunun için birçok farklı yöntem vardır ve 
bunlar, sadece duygusal veya fiziksel güvenli alanı 
tartışıyor olsak da  söz konusu durumların ve bi-
reylerin veya grupların türüne göre değişir. Bütün 
bu fikirler, çevrimiçi kurs katılımcılarından beyin 
fırtınası oturumunda toplanmıştır.

• Kişisel düzeyde yardım sağlayın: Aktif bir 
müttefik olun ve birinin rahatsız olduğunu 
gördüğünüzde tepki verin. Kişisel düzey-
de iletişim kurun ve destek sağladığı sürece 
duygularınızı ve deneyimlerinizi paylaşmak-
tan korkmayın. Bir yabancı tehlikedeyse 
(örneğin, biri sokakta onu takip ediyorsa ve 
farkında değilse veya rahatsız görünüyorsa), 
kendinizi bir arkadaş olarak tanıtın ve yalnız 

PROTESTOLAR IÇIN 
ŞARKILAR
Masha Pashkova-Dzneladze

Bu, 1. etkinliğimiz “Sığınak olarak Sanat” ın hazırlık ekibi üyelerinden Tata Jakeli ile yapılan bir 
röportajdır.Tamar, Yeşil ve Feminist bir aktivisttir. Gürcistan'daki Çevresel ve Sosyal Adalet ile 
ilgili protestolarda megafonu ve bazen de gitarıyla görülebiliyor. Gürcistan Genç Yeşilleri’nde 

Toplumsal Cinsiyet Proje Koordinatörü olarak çalıştı ve boş zamanlarında dışarıda olmaktan 
hoşlanıyor. Protestolar için şarkılar yazıyor. Beş yıl boyunca Easton, Pennsylvania, ABD'de yaşadı ve 
okudu ve şimdi Lund, İsveç'te eğitimine devam ediyor.

Bize kendinizden ve ne yaptığınızdan bahsedin.

Şu anda İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde İnsan 
Ekolojisi: Kültür, Güç ve Sürdürülebilirlik alanın-
da yüksek lisans öğrencisiyim. Ancak, aslen Gür-
cistan'ın Tiflis şehrindenim ve son iki yılda Gür-
cistan Genç Yeşilleri'nde aktif olarak yer aldım, 
örgütün sekreterliğinde çalıştım, çeşitli projeleri 
koordine ettim ve çeşitli kampanya/protestoların 

düzenlenmesine katkıda bulundum.

Müzikle bağlantınız nedir?

Çocukluk hayallerimden biri müzisyen olmak-
tı. Ailemden yedi yaşında gitar dersi almama izin 
vermesini istedim, ancak enstrümanı tutamayacak 
kadar genç sayıldım. Bu yüzden 14 yaşıma gird-
iğimde birkaç ay gitar dersi aldım. O zamandan 
beri gitar çalmak ve şarkı söylemek kendimi neşe 
ve üzüntü içindeyken  ifade etmeme yardımcı oldu. 
17 yaşında şarkı yazmaya da başladım. 10'dan faz-
la orijinal şarkı yazdım, ancak şarkılarım oldukça 
kişisel olduğu için sözlerimle tam olarak halka 
açılmadım. Geniş bir izleyici kitlesiyle paylaştığım 
tek şarkı kendi şarkım değil, Queen'in iklim grev-
lerimiz için protesto şarkısına çevirdiğim "We Will 
Rock You" versiyonu "Çevre için dışarı çıkın" oldu.

Popüler bir şarkıyı protesto için bir şarkıya 
dönüştürmeye karar verdiğiniz ilk zamanı 
hatırlıyor musunuz?

Nisan 2019'da Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzen-
lediğimiz ilk büyük iklim grevimiz (Gürcistan Genç 
Yeşilleri ve gayri resmi inisiyatif "Vin'me") için "We 
Will Rock You"yu "Gamodi Garemostvis" (Çevre 
için sokağa çıkın)e dönüştürdüm. Hatırladığım 

Tata Jakeli

ve savunmasız kalmamaları için onunla yürüyün.
• Güvenli alan ihlallerini nasıl tanıyacağınız ve 

nasıl tepki vereceğiniz konusunda kendinizi 
ve başkalarını eğitin.

• Pratik ve yenilikçi olun. Birey olarak, bir çeşit 
şiddetten kurtulmuş insanlar için farklı destek 
gruplarına katılabilir veya bunları organize 
edebilirsiniz. Bir grup insanı veya bir kuru-
luşu bir araya getirirseniz, şiddeti bildirmek 
için bir çağrı merkezi açabilir ve önleme ve 
tepki verme konusunda çalışan diğer kurum-
larla bağlantı kurabilirsiniz. Topluluk aktiv-
istleri olarak, geniş bir görüş açısı sağlamak 
için sokaklara aynalar koyabilirsiniz. Bunlar 
sadece örnekler: zihninizi ve seçeneklerinizi 
açık tutun.

• Alan açın ve rahat olun! Başkalarını mevcut 
ve görünür olmaları için motive edin, bu her-
kes için güçlendirici olur ve geniş bir kamu 
etkisi yaratabilir.

• Mevzuatlardan korkmayın! Güvenli alanlar 
için mücadeleyi siyasi düzeye taşıyın ve soka-
klarda, kurumlarda ve benzeri yerlerde güven-
liği sağlamak için politikalar veya diğer pratik 
çözümler önerin.

• Kişisel ve çok daha geniş bir düzeyde uygulay-
abileceğimiz pek çok fikir ve çözüm var. Ses-
inizi yükseltin, bunun hakkında konuşun ve 
adalet için savaşın!
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kadarıyla şarkı grevden birkaç gün önce aklıma 
geldi. Küçük bir el davulunda rastgele "We Will 
Rock You" çalıyordum ve aniden şarkının benim 
versiyonumda yer alan bazı kelimelerini söylemeye 
başladım. İklim grevini düzenleyen her iki grubun 
da üyesi olan kuzenim Mari, o sırada benimleydi. 
Benimle şarkı söylemeye katıldı ve sonraki bir saat 
içinde, grev organizatörlerinin geri kalanıyla pay-
laştığımız sözlerin çoğunu yazdık. Grevden önce 
şarkıyı bir arkadaşımızın iPhone'una bir tünelde 
(iyi akustik için) kaydettik ve Facebook'a yükledik. 
Şarkı yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı ve kısa bir 
süre için süper akılda kalıcı hale geldi. Hatta Tiflis 
metrosunda ve diğer halka açık alanlarda birkaç 
kez söyledik. Grevin asıl gününde, şarkıyı söyleyer-
ek ve diğer öğrenci ve gençleri çevre için sokaklara 
gelmeye çağırarak Tiflis sokaklarında yürüdük.

Halihazırda var olan bir şarkıyı değiştirmek iste-
diğinizde uyguladığınız herhangi bir işleyiş var 
mı?

Kendi modifikasyonum çok spontane olduğu için, 
diğer durumlara uygulanabilecek bir sürece tam 
olarak sahip değilim. Bununla birlikte, benim tek 
tavsiyem, insanların zaten bildiği ve sevdiği bir 
şarkıyı seçmeniz olur, böylece şarkınız anında akıl-
da kalıcı hale gelebilir.

Kafiyeleri nasıl arayacağınıza ve şarkınızı nasıl 
eğlenceli hale getireceğinize dair herhangi bir tav-
siyeniz var mı?

KÜÇÜK ŞEHIRLERDE 
SANAT. 
GÖREV: MÜMKÜN
Kateryna Andrieieva

Büyük şehirler, özellikle başkentler, genellikle kentsel ve kültürel faaliyetlerle aşırı doluyken, küçük 
şehirlerdeki insanlar eğlenceli kültürel etkinliklerin eksikliğinden muzdariptir. Ancak, kültürel 
girişimlerin gelişmesinin sadece büyük şehirlerin bir avantajı olmadığını kanıtlayanlar var. Küçük 

kasabalarda projeler uygulayan, vatandaşlar ve yerel yönetimler arasında iletişim kurmayı öğrenen ve 
yerel toplumu kültür yoluyla canlandıran aktivistler var.
 
Bu tür girişimlerden biri, yaklaşık 100 bin nüfuslu Ukrayna sahil kasabası Berdyansk'ta bulunuyor. Altı 
yıl önce, Ksenia Kleinos, küçük bir anti-kafe olan "Bir Zamanlar” ı açtı. Daha sonra benzer düşünen 
insanlardan oluşan bir topluluk oluşturan kafe "Kültürel Şehirciler" STK’sını kurdu.STK’nın faaliyetler-
inin ana odak alanları kentsel gelişim, eğitim projeleri ve sanat kampanyalarıdır. STK'nın ekip üyeleri 
- Ksenia Kleinos ve Kyrylo Pelivanov ile süreç hakkında konuştuk.

Neden Berdyansk'ta aktivizme başladınız ve ek-
ibiniz ne kadar büyük?  

Yaklaşık on yıldır büyük şehirlerde yaşıyorduk, bu 
yüzden memleketimize taşındığımızda kültürel 
yaşam eksikliği hissettik ve onu kendimiz yaratma-
ya karar verdik. Boşluğa cevabımız buydu. Neyse 
ki, şimdi durum giderek düzeliyor.

Şimdi organizasyonumuz büyüdü ve kendi kültürel 
şehirciler topluluğumuzu genişletiyoruz, şehirleri-
ni geliştirmek isteyen ancak bunu nasıl yapacağını 
bilmeyen insanları bir araya getiriyoruz. Çekird-
ek ekip dört kişiden oluşuyor ve birçok gönüllü 
projelerde periyodik olarak bize yardımcı oluyor. 
Vatandaşların bizi anlayacağı şekilde çalışmaya, 
kendilerine hitap eden formatları ve yöntemleri 
aramaya çalışıyoruz. Sanat bu anlamda çok etkili 
oluyor.

Kuruluşunuz tarafından uygulanan sanat pro-
jelerinden bazı örnekler verebilir misiniz?

İlk tavsiyem, şarkı yazma veya şarkı dönüştürme 
sürecine eğlenceli bir aktivite olarak yaklaşmak 
olacaktır, çünkü öyledir. Sürecin oyunculuğunda 
kendinizi kaybettiğiniz an, gerçekten iyi sonuçlar-
la kendinizi şaşırtırsınız. Kafiyeye gelince, etrafta 
başka birinin olması buna yardımcı olur. İki veya 
daha fazla insanın daha iyi kafiyeler bulabileceğini 
düşünüyorum. Yine de bu bir süreçtir ve eğer tut-
kuluysanız ve çevrenizde benzer düşünen insanlar 
varsa, bir saat içinde küçük bir hit olacak bir şarkı 
üretebilirsiniz. 

Genel olarak müzik ve sanatın aktivizm için ned-
en önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

Müzik ve sanat, var olmadıkları takdirde zor, çok 
ciddi ve hatta bazen iç karartıcı olabilecek aktivizm 
ruhu için hayati öneme sahiptir. Aktivizmçoğu so-
runlu şeye karşı olduğu için, genellikle morali bo-
zuk veya bunalmış hissetmek kolaydır. Sonuçta, 
çoğu zaman, baskıcı bir devlete ve kötü şirketlere 
karşı çıkan genç insanlarız. Bu baskıcı veya kayıtsız 
politik ortamda yapabildiğimiz kadar çok şey yap-
mamız bir mucize. Müzik ve sanat yoluyla, başka-
larını bir araya getirebilir ve onları katılmaları için 
motive edebilir, aynı zamanda kendimize her gün 
bir şeyin kesinlikle daha iyiye doğru değişeceğine 
dair pozitiflik, cesaret ve güven verebiliriz. Müzik, 
karanlık zamanlarda yolumuzu aydınlatan bir 
mum olabilir.
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Projelerimizden bazıları, organizasyonun etrafın-
da bir topluluk oluşturmamıza yardımcı olan 
tamamen sanatsal uğraşlardır. Başkaları aracılığıy-
la, sanatı bir araç olarak kullanarak sosyal sorunları 
iletiyoruz.

Örnek vermek gerekirse: 2020'de yedi gün içinde 
sekiz duvar resmi oluşturan ünlü Ukraynalı bir 
sanatçı Hamlet Zinkovskyi'yi davet ettik. Kişisel 
sergisi de açıldı ve dikkatleri yeni sanat objelerine 
çekmek ve vatandaşları modern sanata alıştırmak 
için bir dizi etkinlik düzenlendi. Bir başka örnek 
de Sahildeki Müze - yerel bir sanatçı ile birlikte, 
plajın sınırındaki popüler deniz limanının du-
varını boyadık. Ukraynalı sanatçıların resimlerinin 
reprodüksiyonlarını resmettik. Daha sonra yerel 
sanat müzesi, okul çocukları ve şehir konukları için 
özel bir tur düzenledi. Şimdi bu duvarın etrafında 
bir kamusal alan şekillenmeye başlıyor. “Sahildeki 
Müze” nin boyalarının parası kitle fonlamasıyla to-
plandı (yaklaşık 1.300 euro).

Ayrıca 5 yıldır animasyonu toplumsal değişim için, 
özellikle de artivizm için bir araç olarak tanıtan 
“Ravlyk-Fest” adlı bir animasyon festivali kurduk. 
Bu festivalin bir parçası olarak, toplumda engelli 
insanlara yönelik önyargılar hakkında dijital bir 
sergi sunduk ve aktivistlere sosyal açıdan önem-
li konuları tanıtmak için kendi çizgi filmlerini 
yaratmalarını öğrettik. Başka bir girişimi hayata 
geçirirken, yerel üniversite öğrencileriyle tanıştık 
ve toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının üstesinden 
gelmeyi amaçlayan sanat projeleri oluşturduk. Ser-
gi daha sonra Ukrayna'yı dolaştı. Daha önce, ülke 
içinde yerinden edilmiş kişiler için çatışma çözümü 
ve şiddet içermeyen iletişim ve ayrıca cinsiyete day-
alı şiddet hakkında forum tiyatroları düzenledik.

Şehir sakinleri bu tür yeni ilerici kavramlara ve 
fikirlere nasıl tepki veriyor?

Tarihsel olarak, şehrimiz hızla gelişti çok kültürlü 
bir hale geldi. Ancak, bugün yerel halkın Berdy-
ansk'a “çıkmaz şehir” demesi oldukça normal. 
Şehir, birçok ulaşım yolunun son noktasında bu-
lunuyor - insanlar şehrimizi Dnipro veya Kiev gibi 

transit olarak ziyaret etmiyorlar. Birisi Berdyansk'ı 
ziyaret ederse, bunun bir amacı vardır. Bu, genel 
olarak mega şehir olmayan birçok yerin özelliğidir.

Dahası, önemli sayıda genç eğitim ya da iş aramak 
için diğer şehirlerden ayrılıyor ve çoğu bir daha 
geri dönmüyor. Örneğin, üniversitelerin çeşitlil-
iği nedeniyle birçok genç sürekli olarak Kharkiv'e 
gidiyor ve bu süreç nedeniyle oranın nüfusu çok 
genç kalıyor. Aksine Berdyansk çok daha yaşlı bir 
şehir. Değişiklikleri kabul etmeye hazır olan daha 
ilerici gençler, çoğu zaman şehrimizden göç ediy-
or. Berdyansk'ın oldukça muhafazakar olmasının 
nedenlerinden biri budur. Bu sorun, aktif kültürel 
yaşamı olmayan birçok küçük kasaba için geçer-
lidir. Sonuç olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi 
birçok yenilikçi konu veya proje söz konusu old-
uğunda, insanlar bunları reddetme eğiliminded-
ir. Örneğin, "toplumsal cinsiyet" kelimesi onlar 
için bir tetikleyicidir - ondan korkarlar ve "buna 
ihtiyacımız yok, yasaklanmalı" diye tekrarlarlar. 
Küçük şehirlerde ilerici girişimler, başlangıçta 
kışkırtıcı bir şey olmadan, adım adım sorunsuz bir 
şekilde uygulanmalıdır.

Küçük bir şehirde bu tür projeleri uygulamak zor 
mu?

Yerel yetkililer daha önce bizi kağıt üzerinde 
desteklediler ama aslında projelerimizi anlatırken 
kontrollü yerel medyada örgütün adından bile 
bahsetmediler.

Bugün durum biraz daha iyileşti (bunun yerel 
seçimlerden sonra siyasi hedeflerinin bitmesinden 
kaynaklandığını varsayıyoruz) - şimdi ilişkilerim-
iz "herhangi bir zorluk çıkarmayın" çerçevesinde 
tanımlanabilir.

Küçük şehirlerde iyi itibarın daha hızlı yayılması 
dikkat çekicidir. Ancak aynı zamanda, hataların 
daha güçlü bir olumsuz etkisi olabilir. Yerel işlet-
meler ekip üyelerimizi iyi tanır ve herhangi bir özel 
koşul olmaksızın yardım etmeye hazırdır. Bizim 
durumumuzda, şehir büyüklüğü sponsorluk alma 
kabiliyetimizi etkilemedi.

Zorluklar arasında, modern süreçlerin hem teknik 
hem de organizasyonel olarak şehrin günlük 
yaşamına düşük entegrasyonundan bahsedebilir-
iz. Örneğin, insanlar kitle finansmanı gibi değişik 
çevrimiçi araçlara pek aşina değiller.

Burada, ücretsiz etkinliklerde bile katılımcı bul-
mak daha zordur (orta yaşlı insanların gençlerden 
daha aktif olması ilginç olurdu). Aktivistler, daha 
geniş bir izleyici kitlesi toplamak için reklama daha 
fazla zaman ve hem insan hem de mali kaynak 
harcamak zorunda kaldı. Şehrimizdeki en etkili 
iletişim kişisel iletişimdir.

Buna ek olarak, yemek hizmetleri, portatif tu-
valetler, elektrik hizmetleri vb. bibi büyük etkin-
liklerin düzenlenmesi için hizmet eksikliği bu-
lunmaktadır. Seminerler veya eğitimler için yer 
bulmak da zor olabilir - şehirde bu türden yalnızca 
birkaç yer vardır ve bunlar her zaman ulaşılabilir ve 
güvenilir değildir.

Ayrıca, tüm küçük şehirlerde büyüklerde olduğu 
kadar çok sayıda uzman bulunmadığını ve kuruluş 
onları bir derse veya atölyeye davet etmek istiyorsa, 
seyahat ve konaklama için ek masrafları karşılaması 
gerektiğini de belirtmeliyiz.

Büyük bir profesyonel Berdyansk vatandaşlarını 
büyük şehirlerdeki izleyicilerinden daha çok 
besleyebilir- çünkü buradaki izleyicileri şaşırtmak 

kolaydır. Berdyansk'taki her olay benzersiz, dik-
kate değer ve önemlidir. Bu nedenle aktivistler, 
diğer şehirlerin ve toplulukların deneyimlerini 
şehrin gerçekliğine uyarlayabilir ve bir “vay” efekti 
elde edebilirler.

Gelecek için planlarınız neler?

Berdyansk'ta kentsel hareketimize ve sanatı 
popülerleştirmeye devam edeceğiz. Bundan son-
raki projelerden bahsetmişken, görme engelli in-
sanlara dikkat çekmek için yerel sanat müzesinin 
resimlerine sağlam bir tasarım yapmak istiyoruz. 
Ayrıca topluluğumuzun projeleri kendileri başlata-
cak yeni üyelerini tanıtmakla da ilgileniyoruz. 
Gelecekte rakiplerimiz olabilecek yeni genç takım-
ların şehirde oluşmasını bekliyoruz.

Küçük şehirlerde yaşayan ve artivizm yapmaya 
başlamak isteyen gençlere ne tavsiye edersiniz?

Formdan değil, hedeflerden ve özden başlamanızı 
tavsiye ederiz. Diyelim ki bir galeriye ihtiyacınız 
varsa, bir sergi düzenlemek için yerel bir kafeyle 
görüşebilirsiniz. Bir gençlik alanına ihtiyacınız var-
sa, o zaman ilk toplantıyı bir üniversite konferans 
salonunda yapabilir ve böyle bir alan yaratmaya ve 
sürdürmeye hazır olacak bir topluluk oluşturmaya 
çalışabilirsiniz. “Gençlik alanı” denen bir odanın 
olması, kurum olarak gençlik alanı oluşturmuy-
or. Bu arada, bu engeller sizi eylemlerinizde daha 
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yaratıcı olmaya teşvik edebilir.

Ve bir şey istiyorsanız, onu yapmalısınız! Başlangıç-
ta, sadece birkaç kişi anti-kafemize inanıyordu, 
ancak olumsuz değil, olumlu geri bildirimlere oda-
klanmak her zaman daha iyidir. Herkesin sıradan 

arkadaşlar tarafından anlaşılmama konusunda her 
zaman şüpheleri ve korkuları vardır. Ama hareke-
tlenerek çevrenizi değiştireceksiniz ve kesinlikle 
sizinle bir şeyler yaratmaya hazır olan insanları bu-
lacaksınız.

SIYASI BIR BILDIRI 
HAZIRLAMA 
ARACI OLARAK 
FOTOĞRAFÇILIK
Maja Klimentic, Kateryna Andrieieva

İlk fotoğraf 1826'da ilkel bir kamerayla çekildi. 
Bu, bir binanın penceresinden bir görüntüydü 
- Fransa'da Joseph Nicéphore Niépce tarafın-

dan çekilen, güneşle aydınlatılan bir çatı katıydı. 
Bugün fotoğraf sanatı o kadar ilerledi ki, galak-
silerin, diğer gezegenlerin yüzeylerinin ve canlı 
organizmaların, hatta atomların mikroskobik 
görüntülerini yakalayabiliyoruz. Fotoğraf bilimi, 
sadece ekipman açısından değil, fotoğrafın ne 
amaçla kullanıldığı açısından da çok yol kat etti. 
Günümüzde fotoğrafçılık, sadece manzara ve por-
tre çekmek için değil; aktivizm, mesaj yaymak ve 
politik açıklamalar yapmak için bir araç olarak 
kullanılabilir. Fotoğraf, en güçlü görsel araçlardan 
biridir ve erişilebilir, kullanımı kolay ve yayılması 
hızlıdır.

Fotoğraf, küresel olarak kullanılan bir sanat aracı 
haline geldi. Artık, görüntü çekmek için pahalı 
bir profesyonel kameraya ihtiyaç duymuyoruz - 
neredeyse tüm yeni telefonlarda yüksek kalitede 
fotoğraf çekmeyi sağlayan kameralar var. Fotoğraf 
çekmek oldukça kolay, sadece bir düğmeye bas-
manız yeterli. Kameranın gerçekte ne yakaladığı 
sadece fikrinize, hayal gücünüze ve yaratıcılığınıza 
bağlıdır. Arkadaşlarınız, ailenizle anları yakalamak 
istediğinizde veya seyahat edip güzel manzaralar 
gördüğünüzde fotoğraf çekmek harika bir etkin-
liktir. Bir fotoğraf çekersiniz ve o fotoğraf siz silene 
kadar size ilham verir.

Ama fotoğrafı aktivizm ve siyasi duruşumuzu if-
ade etmek için nasıl kullanabiliriz? Sokakların her 
köşesinde yanlış ve acı verici şeylerle karşılaşabi-
leceğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Sorunlar sadece 
sokaklarda değil, kurumlarda, hükümetlerde ve 
evlerimizde de mevcut. Aralarından seçim yapa-
bileceğimiz çok sayıda fikir ve görsel bulunuyor. 
Bununla birlikte, fikirlerin mutlaka sosyal sorun-
lardan ortaya çıkması gerekmiyor: ister olumlu 
ister olumsuz olsun, herhangi bir yaşam durumun-
dan da doğabiliyorlar. Durumu nasıl yakaladığınız 
ve nasıl algıladığınız, fotoğrafın yarattığı ana etki 
olacaktır. Fotoğraf, küresel siyasette ve günlük 
haber yayınlarında giderek daha önemli bir araç 
haline geliyor. Sosyal medya, tıklama tuzağı haber-
lerinden devasa siyasi ve aktivist kampanyalara ka-
dar fotoğrafçılığın gücünden yararlanıyor.

Fotoğrafın verdiği ve geliştirdiği ana güç, insan-
ların duygularıdır. Beynimiz doğal olarak belirli 
görselleri duygulara bağlar. Örneğin, savaş fotoğra-
flarını veya çayır ve orman fotoğraflarını hayal edin 
- bu iki görsel size nasıl hissettiriyor? Bu aynı biliş-
sel yetenek, fotoğrafçıların bir açıklama yapmasını 
sağlayan şeydir. Görmek inanmaktır. Ve bu, siyasi 
fotoğrafçılığınız için en önemli gerçektir.

Fotoğrafı bir açıklama yapmak için bir araç olarak 
kullanırken dikkatli olmanız ve bunun manipüle 
edilebileceğinin farkında olmanız gerekir. Görsel 
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bir çağda yaşıyoruz ve ortaya koyduğunuz her şey 
kopyalanabilir, düzenlenebilir, yanlış kullanılabil-
ir, yapısı bozulabilir ve yanlış yorumlanabilir. En 
ikonik siyasi fotoğraflardan bazılarının çalışma-
larını ararsanız, muhtemelen daha önce hiç duy-
madığınız kişilerin isimlerini bulacaksınız. Fo-
toğraflarına baktığınızda muhtemelen daha önce 
bir yerde gördüğünüzü fark edeceksiniz, çünkü 
bunlar her türlü amaç için paylaşılıyor ve kul-
lanılıyor. Başlangıçta toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddet hakkında farkındalık yaratmaya yönelik bir 
şey, daha sonra birileri tarafından şiddet eylem-
lerini sürdürmek için bir bahane veya motivasyon 
olarak yorumlanabilir.

Ek olarak, fotoğrafınızın hedeflenen mesajı yay-

dığından emin olmak için altyazıların gücünü kul-
lanabilirsiniz. Altyazı, fotoğrafın bağlamı hakkın-
da birkaç kelime veya bir veya iki cümledir. Bunu 
kullanarak mesajın açık ve güçlü olduğundan emin 
olacak ve olası yanlış kullanımını önleyeceksiniz. 
Altyazı, fotoğrafın çekildiği gerçeği yansıtabilir 
veya yalnızca fotoğrafta sunulan daha geniş konuyu 
açıklayabilir.

Siyasi fotoğrafçılık örnekleri için terimi arayabil-
ir veya lensculture.com, worldphoto.org, Visual 
Global Politics (ve benzeri) gibi sitelere gidebilir-
siniz. İşte ilham almak için bazıları:

Fotoğraf: “Size sahip olan kim” Naida 
Hodžić/Dharma Fotoğrafçılık tarafından

Altyazı: Artık onsuz hayatımızı hayal bile 
edemeyeceğimiz teknolojiye, tüm araçlara 
ve hesaplara biz mi sahibiz, yoksa onlar mı 
bize sahip?

Fotoğraf: “Görünüm” Studio 
XIII tarafından

Fotoğraf: Serhii Babenko
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NE OLURDU???
Elena Petrovska, Masha Pashkova-Dzneladze

Sanata farklı bir yaklaşımımız olduğunda hayatın nasıl görüneceğini hayal etsey-
dik ne olurdu?
Teknik konulara değer verdiğimiz kadar sanata da değer verseydik ne olurdu?
Sanat dersleri okulda seçmeli olmasaydı çocuklar için ne olurdu?
Teknik dersler okulda seçmeli olsaydı çocuklar için ne olurdu?
Sanat pratiği yapmak isteyen çocuklar sanat malzemeleri için para harcamak 
zorunda kalmasa ne olurdu?
Dünyanın her yerinden filmlere eşit olarak erişebilseydik ne olurdu?
Filmler dünyanın her yerinde eşit olarak çekilseydi ne olurdu?
En popüler filmlerdeki oyuncular beyaz olmasaydı ne olurdu?
Ana akım filmlerdeki ana kahramanlar erkek olmasaydı ne olurdu?
Sinema ve tiyatro endüstrisi daha az adam kayırsaydı ne olurdu?
Kadın film yönetmenleri de erkekler kadar saygı görür ve takdir edilseydi ne 
olurdu?
Ana ve destekleyici rollerdeki oyunculara verilen ödüllerde cinsiyete dayalı bir 
ayrım olmasa ne olurdu?
Uzun zaman önce olduğu gibi, tiyatroda kadınların sahne almasına izin ver-
ilmeseydi ne olurdu?
Tiyatro endüstrisi cinsel saldırıdan uzak olsaydı ne olurdu?
Sadece kadınlar, translar ve kuir insanlar tarafından yapılan tiyatro oyunlarımız 
olsaydı ne olurdu?
Herhangi bir sanat eseri sadece kadınlar, transseksüel ve kuir insanlar tarafından 
yapılırsa ne olurdu?
Sanatı daha çok alanda görürsek ne olurdu?
Tasarım ve mimariyi içlerinde teknik yönler olsa da bir sanat olarak kabul etsek 
ne olurdu?
Dünyanın en ünlü mimarları listesinde sadece cis erkekler olmasaydı ne olurdu?
Teknik konularda sadece erkeklerin başarılı olabileceğini düşünmeseydik ne 
olurdu?
İnsanların cinsiyetlerine dayalı yetenekleriyle ilgili varsayımlarda bulunmasaydık 
ne olurdu?
Kadınlar, transseksüel ve kuir insanlar gündelik eşyalar için tasarımlar yaparsa ne 
olurdu?
Kadınlar, transseksüel ve kuir insanlar şehrinizin ana meydanı için planlar yapar-

sa  ne olurdu?
Mimarlık öğrencileri çalışmaları için tüm malzemeleri satın almak zorunda 
kalmasaydı ne olurdu?
Müziğin peşinden koşmakla ilgilenen herkese müzik aletleri ücretsiz olarak 
verilseydi ne olurdu?
Genç klasik müzisyenlerin kariyerleri, rekabeti destekleyen müzikal yarışmalar-
daki başarılarına bağlı olmasaydı ne olurdu?
Müzik geçmişi olan ebeveynleri olmayan çocuklar müzik eğitimi almak için aynı 
miktarda destek alsaydı ne olurdu?
Tüm müzik türleri ciddiye alınsaydı ve sanatçılara saygı duyulsaydı ne olurdu?
Sanatçılara, ne sıklıkla sanat eseri yarattıklarına bakılmaksızın temel bir gelir 
verilseydi ne olurdu?
Kültür merkezleri ve küçük galeriler fon yokluğundan ezilmek yerine gelişiyor 
olsaydı ne olurdu?
Dünya genelindeki ülkelerde kültür ve sanat, öncelik listelerinde biraz daha 
yüksek olsaydı ne olurdu?
Sanat okullarında zamana duyarlı sınav dönemleri olmasaydı ve yaratıcılara 
istediklerinde kendilerini ifade etme özgürlüğü verilseydi ne olurdu?
Her şehirde her yaş için açık ve ücretsiz şifa sanatı derslerimiz olsaydı ne olurdu?
Sanatçılar, uzun ve zorlu bürokratik prosedürlerden geçmek zorunda kalmadan 
kentsel alanlarda sanat yapmakta özgür olsalardı ne olurdu?
Müzik bestesi ve prodüksiyonu plak şirketlerinin hüküm ve yükümlülükleriyle 
kısıtlanmasaydı ne olurdu?
Sanata farklı bir yaklaşımımız olduğunda hayatın nasıl görüneceğini hayal etsey-
dik ne olurdu?
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PROJENIN 
ARKASINDAKI EKIP:

“Sığınak olarak Sanat” Etkinliğinin 
Hazırlık Ekibi: Anastasija Stosic, Tamar Jakeli, 
Lusine Kosakyan, Katya Andrieieva, Selma 
Levrence, Masha Pashkova-Dzneladze.

Editör Ekibi: Katya Andrieieva, Selma Levrence, 
Maja Klimentic, Elena Petrovska and Masha 
Pashkova-Dzneladze.

“Doğu Avrupa’nın Gençleri, Kuirleri 
ve Feministleri için Sanat” Çevrimiçi 
Kursunun Hazırlık Ekibi: Lusine Kosakyan, 
Katya Andrieieva, Selma Levrence, Maja 
Klimentic, Hanna Filistovich, Kamran Azizli, 
Elena Petrovska and Masha Pashkova-Dzneladze.

Anastasija Stosic ikinci sınıfta olan bir işletme öğrencisidir. Son zamanlarda sürdürüle-
bilir modayla çok ilgilenmeye başlayan Anastasija aynı zamanda eski bir Sırp Genç 
Yeşiller yönetim kurulu üyesidir. Bunun yanında yerel el yapımı işletmelerinin hevesli bir 
destekçisidir ve boş zamanlarını mahallede uzun yürüyüşler yaparak geçirmeyi sever.

Hanna Filistovic Litvanya'daki Avrupa Beşeri Bilimler Üniversitesi'nde Medya ve 
İletişim okudu, ardından 2,5 yıl boyunca feminist bir örgüt olan 'Her Rights Center' 
için çalıştı. Hanna, feminist stand-up gibi etkinlikler düzenleyen ve toplumsal cinsi-
yetle ilgili konularda dersler veren ve içselleştirilmiş kadın düşmanlığıyla mücadele 
konusunda eğitimler veren Belaruslu feminist bir aktivist. Boş zamanlarında keyifle 
bisiklet biniyor, yoga yapıyor ve çeşitli sinema formlarıyla deneyler yapıyor.

Kateryna Andrieieva  RUMB Çalışma grubunun bir üyesidir. Kamu Politikası 
ve Yönetişim alanında yüksek lisans derecesi vardır. Uzun bir süre bir eğitim 
hayır kurumunda ve bir sivil toplum kuruluşunda çalışmıştır. Kateryna, güçlü ve 
sürdürülebilir bir ülkenin güçlü küçük topluluklardan inşa edilmesi gerektiğine 
inanıyor ve başlıca ilgi alanları siyaset, kanıta dayalı politikalar ve adil kentsel 
gelişimdir.

Kamran Azizli Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu'nun koordinatörüdür. 
2018'den beri LGBT+ aktivizminde aktif olarak yer alıyor. Şimdiye kadar 
Azerbaycan'da birkaç kuir proje gerçekleştirdi. Proje yönetimi, toplumsal cinsiyet 
konuları ve ekonomi ile ilgileniyor. Eşcinsel arkadaşlarıyla vakit geçirmekten, dans 
etmekten ve açık havada olmaktan hoşlanıyor.

Lusine Kosakyan Ermenistan'dan bir insan hakları savunucusu ve aktivistidir. 
Frontline Youth Network'te Proje Direktörü ve  Toplumsal Cinsiyet Çalışma 
Grubu'nun üyelerinden birisidir. Kadınların insan hakları konusunda tutkulu. Ak-
ademik ilgi alanları çatışma ve barış çalışmalarıdır. Küçük seçimlerin ve eylemlerin 
büyük bir fark yarattığına inanıyor.

Selma Levrence Letonya'nın Riga şehrinden bir yeşil ve insan hakları aktivistidir 
ve şu anda “Protestolar” adlı gençlik örgütünün sözcülüğünü yapmaktadır. Doğu 
Avrupa'da LGBTQ+ hakları ve çevre aktivizmi konusunda tutkuyla çalışmaktadır 
ve Siyaset Bilimi ve İletişim çalışmalarının son yılında Riga Kent Konseyi'nde 
siyasi asistan olarak yer almaktadır.

Tamar (Tata) Jakeli Yeşil ve Feminist bir aktivisttir. Gürcistan'daki Çevresel ve 
Sosyal Adalet ile ilgili protestolarda megafonu ve bazen de gitarıyla görülebiliy-
or. Gürcistan Genç Yeşilleri’nde Toplumsal Cinsiyet Proje Koordinatörü olarak 
çalıştı ve boş zamanlarında dışarıda olmaktan hoşlanıyor. Protestolar için şarkılar 
yazıyor. Beş yıl boyunca Easton, Pennsylvania, ABD'de yaşadı ve okudu ve şimdi 
Lund, İsveç'te eğitimine devam ediyor.

Maja Klimentic eski bir CDN Yürütme Kurulu üyesi ve Bosna Hersek Tuzla'da 
Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu'nun üyelerinden birisidir. Revolt ve yerel 
feminist örgütlerde aktivizm ve gönüllülük yoluyla STK’larda aktif rol oynamıştır. 
Çocukları cinsiyet eşitliği konusunda eğitmek için çalışıyor ve cinsiyete dayalı 
şiddetin önlenmesine yönelik farklı projelerde yer alıyor. Çalışmaları sayesinde, 
yeşil teknolojiler ve gıda endüstrisinde mühendisliğe çevre koruma yaklaşımı ile 
ilgileniyor.

Elena Petrovska CDN'de Proje Asistanıdır. Çevre Bilimleri okuyan ve Doğu 
Avrupa'daki Yeşil hareketini güçlendirmeye yardımcı olacak olası yolları araştıran 
genç bir yeşil meraklısıdır. Boş zamanlarında kitap okumaktan, farklı sanat ortam-
larını keşfetmekten ve doğada kendisini deşarj etmekten hoşlanıyor.

Masha Pashkova-Dzneladze CDN’nin Proje Koordinatörüdür. 2012’de Gür-
cistan Genç Yeşilleri’nde aktivizme başladı ve ardından Alternatif Kentleşme 
Çalışma Grubu’nun CDN Yürütme Kurulu sorumlusu oldu. Ayrıca Dijital haklar, 
cinsiyet, iklim, eğitim ve anti-kapitalizm ile ilgileniyor. Kurgu okumaktan ve çizim 
yapmaktan hoşlanıyor.
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