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Türk American Gezi Platformu’nun
26 Haziran San Francisco Onur Yürüyüşü’ne Katılımı
TAGP, San Francisco’nun simgesi halini almış Onur Yürüyüşü’ne katılan ilk Türk organizasyonu olarak,
Turkiye LGBT toplumunun sesini dünyaya duyurmayı amaçlamaktadır.
San Francisco, CA – 26 Haziran Pazar günü, San Francisco’nun bilinen ve işlek caddelerinden Market
Street üzerinde, dünyadaki tüm LGBT toplumunun kendisini ifade etme ve haklarını aramalarına destek
olmak amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri’nin seçkin şirket, dernek, vakıf ve organizasyonlarının
katılımıyla, Onur Yürüyüşü’nün 46.sı yapılacaktır.
Türkiye’de iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi, Gezi Parkı eylemleri sırasında en açık şekliyle ortaya
çıkan bir şiddet ve baskıyla, kendi dünya görüşlerine yakın gördükleri İslami yorumun onaylamadığı tüm
yaşam tarzlarını yasaklayan bir yönetime dönüşmüştür. Bu baskı, şiddet ve yasaklamalardan, radikal
İslamci terör örgütlerinin tehdidi altında yaşayan LGBT toplumu da fazlasıyla payını almaktadır. 2015 yılında
İstanbul’da düzenlenen Onur Yürüyüşü, polisin biber gazı, toma müdaheleleri ve sivilleri gözaltına almasıyla
son bulmuştur.
İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğünü ilke edinmiş bir sivil toplum örgütü olan
Türk Amerikan Gezi Platformu, yaşadığı topraklarda kendilerini ifade edemeyen, haklarını arayamayan
Türkiye LGBT toplumunun sesi olabilmek amacıyla, San Francisco’da düzenlenecek Onur Yürüyüşü’ne
katılacaktır. Türk Amerikan Gezi Platformu olarak devletlerin ve kanunların insanlar için var olduklarını
hatırlatarak, özgürlüklerin, bir toplumun gelişim ve refah seviyesinin artışına direkt etkisini kamu oyunun
dikkatine sunuyor ve Türkiye LGBT toplumunun bu haklara kavuşmasını ivedilikle talep ediyoruz.
TAGP kimdir? Türk Amerikan Gezi Platformu, Türkiye’deki Gezi olaylarının özgürlük, adalet ve demokrasi
ilkelerine katkıda bulunacağı inancıyla biraraya gelmiş bireylerden oluşan bir sivil toplum örgütüdür.
Facebook ve Twitter’da bizi takip edin: Facebook.com/TurkishAmericanGeziPlatform ve
Twitter.com/TAGeziPlatform bize epostayla ulaşın contact@geziplatform.org.
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