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Kampanyamızın ilk aşamasında bize katılın. 
Lütfen kendinizin ve/ya da arkadaşlarınızın/iş 
arkadaşlarınızın/ailenizin bu posteri tutarken bir 
fotoğrafını çekin ve fotoğrafları aşağıdaki Facebook 
linkine yükleyin. 
 

http://on.fb.me/fightdiscrimination 
Desteğiniz için teşekkürler. 
Bunu yaparak Uluslararası Af Örgütü’ne fotoğraflarınızı elektronik ya da basılı kampanya 
materyalleri üzerinde kullanma yetkisi vermiş oluyorsunuz. 
Index: EUR 44/005/2011 Turkish
amnesty.org

Türkiye’de lezbiyen, gey, biseksüel ve trans 
(LGBT) kişiler cinsel yönelimleri ve cinsel 
kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalıyorlar. 
Ayrımcılık birçok alanda ortaya çıkıyor: istihdam, konut, 
sağlık hizmetlerine erişim, adalete erişim. Birçoğu, kolluk 
kuvvetleri ve devlet görevlileri tarafından fiziksel şiddet, taciz 
ve ayrımcı muamelelere maruz kalıyor.

Trans bir kadın, polis tarafından kendisine uygulanan kötü 
muamele konusunda şikayet başvurusunda bulunmak için 
İzmir’de Alsancak Polis Karakolu’na gittiğinde, alışıldık bir 
cevap aldı: “İşte başvurunu aldım. İstediğin kadar şikayet et, 
hiçbirşey olmaz.”

Ancak, siz bu durumu değiştirmek için birşey yapabilirsiniz. 
Türkiye’deki lezbiyen, gey, biseksüel ve trans kişiler ve dernekleri 
ile dayanışma içinde olduğunuzu gösterin. Uluslararası Af Örgütü 
Türkiye’de cinsel yönelim ve cinsel kimlik temelli ayrımcılığa son 
verilmesi için bir kampanya başlattı. Kampanya şu çağrılarda 
bulunuyor: 

  Yasalarda ve Anayasa’da değişiklikler yapılması. Artık cinsel 
yönelim ve cinsel kimlik temelli ayrımcılığa son verme ve lezbiyen, 
gey, biseksüel ve trans kişilerin haklarını kapsamlı bir ayrımcılık 
yasası altında koruma zamanıdır. 
  Homofobik ve transfobik saldırıları önlemek ve bu tür 
saldırıların etkin bir şekilde soruşturulmasını garanti altına almak 
için gerekli adımların atılması.  
  Herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın cinsel yönelim ve cinsel 
kimlik temelli dernekler de dahil olmak üzere derneklerin 
örgütlenme özgürlüğüne saygı duyulması ve bu hakkın korunması. 

Eşitlik Hemen 
Şimdi!
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Görseller: Saat yönünde soldan: 
1: Uluslararası Af Örgütü aktivisti Türkiye’de 
LGBT hakları için eylem yapıyor. 2: Kadın ve 
Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Aliye Kavaf’ın 
homofobik söylemlerine karşı protesto.  
3: Onur Yürüyüşü İstanbul, 2009. 
4: Siyah Pembe Üçgen’in kapatılmasına 
karşı eylem İzmir, 2009. 5: İlk fotograf ile 
aynı. 6: Homofobi ve transfobiye karşı 
yürüyüş Ankara, 2010


