HAK İHLALLERİ İZLEME VE DESTEK
SORUMLUSU:
BELGİN ÇELİK
0535.311.2327
Maruz kaldığınız bir şiddet eylemi veya acil bir
durum söz konusu olduğunda, karakol desteği
almak amacıyla lütfen Hak İhlalleri İzleme ve
Destek Sorumlusu Belgin Çelik’e ulaşınız. Sorumlumuz sizi dernek avukatlarımıza yönlendirecektir.
Eğer maruz kaldığınız herhangi bir ayrımcılık,
nefret söylemi veya şiddet/nefret suçu söz konusu
ise ve derneğimizden sadece danışmanlık almak
istiyorsanız, lütfen Hak İhlalleri İzleme ve Destek
Sorumlusu Belgin Çelik’e haftaiçi saat 13:00 –
18:00 saatleri arasında ulaşınız. Sorumlumuz sizi,
hukuki alandaki sorularınız için avukatlarımıza
yönlendirecektir.
Hukuki Danışmanlık veya Hukuki Destek Konusunda Önemli Bilgi:
Dernek avukatlarımızdan karakol evresinde alacağınız destek veya yüz yüze, telefonla veya e-posta
yoluyla hukuki danışmanlık için sizden herhangi bir
ücret talep edilmeyecektir. İlgili masraflar derneğimiz tarafından karşılanacaktır.
Dava takibi veya herhangi başka bir müdahillik söz
konusu ise, dernek avukatlarımız sizin de ekonomik
durumunuzu gözeterek size en uygun ücret ile
hizmet sunmayı hedeflemektedir. Derneğimizin bu
masrafları karşılayacak ekonomik durumu olmadığından, ücret konusunda avukatlar ile sizin yapacağınız görüşmeler belirleyici olacaktır.
Ayrımcılık, nefret söylemi veya nefret suçu mağduru translara dernek olarak yarım edebilmemiz ve
çalışmalarımızı sürekli kılabilmemiz için Kırmızı
Şemsiye’ye yapacağınız bağışlar önem taşıyor. Size
yardım edebilmemiz için, lütfen ufak da olsa bize
yardım etmeyi unutmayın.
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AY R I M C I LIK mağduru iseniz...

EĞER HERHANGİ BİR AYRIMCILIK,
NEFRET SÖYLEMİ VEYA NEFRET
SUÇU MAĞDURU İSENİZ, KIRMIZI
ŞEMSİYE’YE ULAŞIN, NELER YAPABİLECEĞİMİZİ KONUŞALIM,
SİZE DESTEK OLALIM!

AYRIMCILIK:

Size normal gelen veya artık alıştığınız birçok eylem, ayrımcılık içeriyor olabilir. Ayrımcılık, bir insan hakları ihlalidir. Eğer
herhangi bir özelliğinize yönelik sahip olunan önyargılar
sebebi ile toplum içerisindeki diğer kişilerden olumsuz anlamda farklı tutum ve davranışlar ile karşılaşıyorsanız, negatif
ayrımcılık ile karşılaşıyorsunuz demektir.
Ayrımcılık, bir kişi veya toplumsal grubu doğrudan veya
dolaylı olarak hedef alabilir. Doğrudan ayrımcılık, bir kişi
veya grubu herhangi meşru bir gerekçe olmadan dil, din, ırk,
mezhep, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet
ifadesi, yaş, meslek, ulusal köken, inanç, siyasi düşünce,
engellilik ve diğer sebeplerle önyargılı davranmak ve eşitsiz
bir durum yaratmak demektir.
Dolaylı ayrımcılık ise, tarafsız bir yönde gibi görünmesine
rağmen, belirli tavır, davranış, uygulama veya düzenlemelerin
belirli bir grup kişi veya grup için eşitsiz bir durum yaratmasıdır.

NEFRET SÖYLEMİ:

Herhangi bir kişi veya gruba yönelik, sahip oldukları özellikler
veya dahil oldukları toplumsal gruba yönelik önyargılar
dolayısıyla, düşmanca ve tahammülsüzlük içeren, çoğu zaman
kişi veya grupları hedef gösteren ve hedef alınan kişi veya
gruplarla benzer özelliklere sahip diğer kişi ve gruplara yönelik bir nevi tehdit mesajı içeren söylemlere nefret söylemi
denir.

DERNEK OLARAK NE YAPIYORUZ?
İZLEME VE RAPORLAMA

Eğer ayrımcı bir uygulama ile karşılaşıyorsanız, nefret söylemi veya nefret suçu mağduru iseniz, Kırmızı Şemsiye’ye
ulaşmanız halinde, vaka bilgilerini raporluyoruz.
Bize ilettiğiniz olaylarla ilgili bilgilerin raporlanması son
derece önemli. Çünkü konuyla ilgili yetkililere yönelik
savunuculuk yapabilmemiz ve trans toplumunun karşılaştığı
hak ihlalleri ile ilgili veri sunabilmemiz için sizin bize sunacağınız bilgilere ihtiyacımız var.
Bize ilettiğiniz her bilgi, tüm trans toplumunun hayatının
iyileşmesi için belgeleme yapmamıza vesile olacaktır.

DESTEK

Başınıza gelen şiddet olayları ile ilgili bize ulaşmanız halinde,
derneğimizde görevli izleme ve destek sorumlusu Belgin
Çelik size konuyla ilgili neler yapabileceğinize dair bilgilendirme yapacaktır. Ne tür bir destek istediğiniz konusunda bizi
bilgilendirirseniz, sizi ihtiyacınız duyduğunuz hukuki danışmanlık ve destek veya psikolojik ve toplumsal destek konusunda ilgili kişi ve kurumlara yönlendiriyoruz.

Nefret söylemi, ayrımcılık içerir ve içinde barındırdığı olumsuz mesaj dolayısıyla toplumsal huzura yönelik bir tehdit
oluşturur. Nefret söylemi, doğrudan size veya grubunuza
yönelik dile getirilmiş de olabilir; gazeteler, televizyon, radyo
veya sosyal medya (Facebook, Twitter, Youtube, vs.) aracılığı
ile de ortaya çıkmış olabilir.

NEFRET SUÇU:
Bu broşür, Transgender Europe’un ABD Dışişleri Bakanlığı’nın
finansal desteği ile yürüttüğü “ProTrans: Doğu Avrupa’da
Transları Şiddetten Koruma Projesi” kapsamında yayınlanmıştır. Kırmızı Şemsiye, bu proje kapsamında - Transgender Europe
ile işbirliği içerisinde - Türkiye’de yaşanan transfobik nefret
saikli eylemleri izlemekte ve mağdurlara hukuki danışmanlık
sunmaktadır.

Nefret suçu, ayrımcılık ve bu motivasyonla ortaya çıkan nefret
söyleminin bir sonraki aşaması olarak algılanabilir. Nefret
suçu, herhangi bir kişi veya gruba yönelik, sahip oldukları
özellikler veya dahil oldukları toplumsal gruba yönelik önyargılar dolayısıyla, kendilerine veya mallarına yönelik suçlardır.
Bir vakanın nefret suçu olarak algılanabilmesi için, vakanın
ilgili ülkelerde suç olarak tanımlanmış olması ve de belirli bir
önyargıya dayanıyor olması gerekmektedir.

SAVUNUCULUK

Gerçekleştirdiğimiz vaka izleme ve belgeleme faaliyetleri
sonunda elde ettiğimiz bulguları, çevrimiçi bir izleme sistemi
üzerinden analiz edip yayınlıyoruz. Buna ek olarak, bulgulara
dayalı izleme faaliyetlerinin sonuçlarını basılı bir yayın ile
konu hakkında çalışma yapması muhtemel ilgili kurumların
dikkatine sunuyoruz. Bu şekilde yürütülen savunuculuk ve
lobicilik çalışması neticesinde translara yönelen ayrımcılık,
nefret söylemi ve nefret suçları özelinde önleyici ve koruyucu
karakterde yasaların ve politikaların oluşturulması amacındayız.

