Basın Duyurusu
Berlin, Ocak 2016 – QUEERFORMAT Eğitim İnisiyatifi‘nin
Aile Fertlerinin Hikâyelerini Ele Alan Türkçe Coming Out (Açılma) Broşürü Çıktı
«Çocuğum, Başıma Gelen En Güzel Şey!» broşüründe ebeveynler ve diğer aile fertleri, eşcinsel,
biseksüel ve trans* çocuklarının açılma süreçlerini anlatıyor. «Berlin Her Cinsel Yönelimden İnsanın
Kendi Kaderini Tayin Hakkını ve Cinsel Yönelimlerin Kabulünü Savunuyor» («Berlin tritt ein für
Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt») İnisyatifi kapsamında hazırlanan broşürünün
yayınlanması, Berlin Eyaleti Eğitim, Gençlik ve Bilim Bakanlığı (Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Wissenschaft) tarafından destekleniyor.
2011 yılında yayımlanan Almanca baskıya iki hikâye eklenerek 72 sayfa olan broşür Ocak ayında
Türkçe olarak da yayımlandı.
Ebeveynler ve diğer aile fertleri, yakınlarının cinsel yönelimiyle veya cinsiyet kimliğiyle ilgili
beklenmedik bir haber aldığında bunu kabul etmekte ya da bunu başkalarıyla açıkça konuşmakta
zorlanabilirler. Berlin Eyaleti Eğitim, Gençlik ve Bilim Bakanlığı’nın desteklediği bu broşür, başka
ebeveyn ve aile fertleriyle bilgi ve deneyim alışverişinde bulunma isteğine de değiniyor. Berlin
Eyaleti Eşit Muamele ve Ayrımcılığa Karşı Mücadele Dairesi (Landesstelle für Gleichbehandlung –
gegen Diskriminierung) Yöneticisi Eren Ünsal, önsözünde şöyle diyor: «Bu yayında biraraya
getirilen hikâyelerde ebeveynler, bu kendileri için yeni olan bilgiyi hazmedebilmek için hangi
yollara başvurduklarını, çocuklarını – lezbiyen, gay, biseksüel, trans kadın ya da trans erkek olarak –
sevmeye nasıl devam ettiklerini aktarıyorlar.»
32–74 yaşı arası yirmi bir aile ferdinin anlattığı hikâyeleri kapsayan broşürde anneler, babalar,
nineler ve kız kardeşler değişik perspektifleriyle söz alıyor. Berlin, Frankfurt, Dresden ya da Bern
gibi büyük şehirlerde ya da taşrada yaşayan bu insanlar, danışmanlık, temizlikçilik ya da hemşirelik
gibi mesleklerde çalışıyor; kültürel kökenleri ise Batı ve Doğu Almanya’da, Şili’de, Tunus’ta,
Rusya’da ve Türkiye’de… Değişik din ve/veya dünya görüşlerine sahip olan aile fertlerinin bir
bazıları engelli, diğerleri engelli değil. Okurlar, bir araya getirilen hikâyelerde kendi bulundukları
durumlarla örtüşen durumlar da farklılıklar da bulabilirler. Başka insanların kendi ailelerindeki bir
Coming Out’u nasıl karşıladıklarını görüp, kendi yollarını çizmelerinde yardımcı olacak bilgi
alabilirler. Okuması kolay, fotoğraflarla zenginleştirilmiş bu broşürün sonunda, ebeveynlere ve
diğer aile fertlerine yönelik bir kaynakçanın yanı sıra değişik bölgelerde ve Almanya çapında
çalışma yapan danışma merkezlerinin bir listesi bulunmaktadır.
Sipariş
Ebeveynlere yönelik broşürün Türkçe dijital versiyonu, www.queerformat.de sayfasından PDF
dosyası olarak indirilebilir ya da Berlin Eyaleti Eğitim, Gençlik ve Bilim Bakanlığı’nın Bilgi
Noktası’ndan (Infopunkt) basılı olarak temin edilebilir. Gerekli faks formunu online olarak burada
bulabilirsiniz: http://www.queerformat.de/fileadmin/user_upload/news/Bestellfax_2016neu.pdf.
Broşürün Almanca versiyonunun yeni baskısı, şu an için sadece online olarak mevcuttur.
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