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LMBTI-AKTIVISTÁK, TÖRÖKORSZÁG 
Melike Balkan és Özgür Gür biológushallgatók már  

első napjuktól kezdve a leszbikus, meleg, biszexuális,  
transznemű és interszexuális (LMBTI) emberek jogaiért  
küzdöttek az egyetemükön.  

Az ankarai Közel-keleti Műszaki Egyetem (angol 
rövidítése szerint METU) LMBTI+ Szolidaritási Csoportjának 
meghatározó tagjaiként számos felvonulást, gyűlést és egyéb 
eseményt szerveztek. Mozgalmukhoz egyre több hallgató 
csatlakozott, annak ellenére, hogy a török társadalomban 
erősödik a homofóbia, a véleménynyilvánítás szabadságát 
pedig fokozatosan korlátozzák. 

A METU 1996-ban alapított LMBTI+ Szolidaritási 
Csoportja 2011 óta minden évben Pride felvonulást szervez az 
egyetemi campuson. Az esemény népszerűsége és mérete 
jelentősen nőtt az évek során. A lendület azonban 2019-ben 
megtört, amikor az egyetem vezetősége kijelentette, hogy 
május 10-re tervezett felvonulást mégsem tarthatják meg a 
campus területén.  

A Szolidaritási Csoport nem tántorodott el, és a Pride 
felvonulás helyett ülőtüntetést szervezett. Az egyetem erre 
kihívta a rendőrséget, akik túlzott erőszakkal és könnygázzal 
léptek fel az egyébként békés tüntetők és a nézelődők ellen. 
Egy egyetemi oktatót és legalább 23 hallgatót - köztük Melikét 
és Özgürt - le is letartóztattak. Olyanokat is, akik nem is 
vettek részt a tüntetésen. Bár csak a békés gyülekezéshez való 
jogukat gyakorolták, az oktató és 18 hallgató ellen mégis 
büntetőeljárás indult.  

Ha bűnösnek találják őket, akár három év börtönt is 
kaphatnak.

Üzenj a török hatóságoknak, hogy mentsék fel az 

ÜZENJ TÖRÖKORSZÁG 
IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTERÉNEK!  
Emlékeztesd, hogy az egyetemi 
oktató és a hallgatók nem követtek 
el bűncselekményt, csak a békés 
gyülekezéshez való jogukat 
gyakorolták, ezért fel kell menteni őket 
a vádak alól.  

Abdülhamit Gül   
Igazságügyi Miniszter  
Adalet Bakanlığı    
06659 Ankara  
Törökország   
Twitter: @abdulhamitgul   
Email: info@adalet.gov.tr  
Megszólítás: Tisztelt Miniszter Úr! 

BÜSZKÉN ÁLLJ  KI 
MELIKE & ÖZGÜR 
MELLETT!  
Látogass el a METU Szolidaritási 
Csoportjának Twitter és Instagram-
oldalára (@odtulgbti). Készíts képet 
egy Pride zászlóval, és oszd meg 
egy támogatói üzenet kíséretében! @
odtulgbti-t se felejtsd el bejelölni!  

December 2020 
Index: EUR 44/2579/2020 English 
Borítókép: © Amnesty International/Akin Celiktas  
Angol szöveg: © David Hunter 
Hátsó kép: © Amnesty International


