Bağlı kal / Perşembe, May ıs 23, 2013

Emet Değirmenci
Beni ötekilestirilmiş insanlarla
çalışmak çekiyor

Site içi arama...

YEŞİL

GAZETE

Yeşil Gazete: En iyi blog
2013'te dünyanın en aktivist
blogları yarışmasında
finaldeyiz. Oy vermek için
tıklayın.

ANA SAYFA HABER YORUM EKOLOJİ SİVİL TOPLUM YAŞAM YEŞİLLERDEN HAFTASONU KITAP NEWS
HAKKIMIZDA

YAZARLARIMIZ

İLETİŞİM

Listag üyesi aileleri anlatan Benim Çocuğum belgeseli
FilmAmed Festivali’nde

YEŞILLINKLER
Genç Yeşiller
Yeşiller Partisi

Haber Merkezi • 21/05/2013
Kategori: Sanat
Etiketler: 3. Filmamed Belgesel Film Festivali • Benim Çocuğum • Can
Candan • Cegerxwin Kültür Merkezi • Diyarbakır • lgbt • Listag • Rojin Çiçek
Bu yazıyı takip edin: RSS 2.0

FOTO GALERI

Çocukları lezbiyen, gey, biseksüel, trans bireyler olan bir grup anne babanın
hikâyelerini konu alan Benim Çocuğum belgeseli 19 Mayıs Pazar günü,
Diyarbakır galasını yaptı.
3. Filmamed Belgesel Film
Festivali kapsamında,
Cegerxwin Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen gala yoğun
ilgi gördü. Diyarbakır’daki
sinemaseverlerin zılgıt
çekerek izledikleri filmin
galasına sivil toplum
kuruluşlarından ve yerel
örgütlerden yoğun katılım
oldu. Gösterime Yönetmen
Can Candan, Yapımcı Ayşe Çetinbaş ve Metehan Özkan’ın yanı sıra hikâyeleri
filme konu olan annelerden Pınar Özer ve Sema Yakar da katıldı.
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

[Fot o v e Özel
Ha ber ] Koç
Ün i v er si t esi ’n de
di r en i ş sü r ü y or

EN TAZE YAZILAR
Hayri Kozakçıoğlu evinde ölü bulundu!
Giovanni Visconti’nin ikinci zaferi
Fenerbahçe kupayı Trabzon’dan aldı
Gündem Çocuk herkesi Ahmet Yıldız davasına
müdahil olmaya çağırıyor

[Fot o Ga l er i ]
İst a n bu l ’da
“Dü n y a Sa a t i ”

FBI’dan Çeçen gence yargısız infaz
Bekir Coşkun Cumhuriyet’ten istifa etti
Turkcell’de ‘yönetim’ düştü
Çeçenistan fahri konsolosu öldürüldü

pdfcrowd.com

filme konu olan annelerden Pınar Özer ve Sema Yakar da katıldı.

Seyfi Dursunoğlu TMSF’ye ağır geldi

Film bitiminde Cegerxwin Kültür Merkezi’nin 350 kişilik salonunu dolduran
izleyiciler zılgıtlar ve sloganlarla film ekibini ayakta alkışladı. Gösterime Tunceli,
Maraş, Malatya gibi çevre illerden seyircilerin katılması dikkat çekti. Filmin
ardından yapılan söyleşide LİSTAG annelerine yoğun ilgi gösterildi. LGBT
bireyler, aileler ve izleyiciler birbirlerini coşkuyla kucakladı.

Kot taşlamadan ölüm ağır cezada

Diyarbakır Galası Rojin Çiçek anısına
Yönetmen Can Candan, Diyarbakır galasını 2012 yılında, Diyarbakır’da,
eşcinsel olduğu için ailesi tarafından öldürülen, 17 yaşındaki Rojin Çiçek’in
anısına adadıklarını ifade etti. Gösterime katılan LGBT bireyler, Diyarbakır’da
organize edilen LGBT konulu bir etkinlikte ilk kez bu kadar çok kişinin bir araya
geldiğini ifade ettiler. BDP Eşbaşkan Yardımcısı Avukat Meral Danış Beştaş ise
gösterim sonrasında Twitter üzerinden şu mesajı yayınladı: “Ailelerin çocukları
için yürüttükleri mücadele çok değerli. Ötekileştirme ve ayrımcılığa karşı hep
birlikte duracağız.”
Yakında vizyona da girmesi beklenen Benim Çocuğum 23 Mayıs Perşembe
günü, Cegerxwin Kültür Merkezi’nde ikinci kez gösterilecek. Filmamed Belgesel
Film Festivali kapsamında yapılacak gösterim saat 14:30′da başlayacak.
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Filmle ilgili ayrıntılı bilgi için: www.benimcocugumbelgeseli.com
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Sanayide, üretimde, bilimde güçlü, çalışkan, dinamik, farklılıkları içinde dinamik ve aynı
hedefe yürüyen bir toplum sizin kabusunuzdur.
Eşcinsellik lezbiyenlik ve dahi seks işciliği vb terminolojisiyle itibar yüklemeye çalıştıkları
durumlar sosyal yapıyı bozmaya yönelik toplum mühendisliğidir. Bir insan eşcinsel
olabilir bunların yapmaya çalıştıgı bu durumun teşviki ve toplumda bu hallerin
çogalmasını istemeleridir. Tüketici, medya ile güdülen, tepki yetenegini kaybetmiş
,kumaşında yenikler, delikler oluşmuş hasta toplum oluşturmayı amaçlamaktadırlar
.Kendi toplumuna düşmanlaşmış, kendi siyasi amaçlarına ulaşmak için, desteklerini
almak , söylem ve eylemleri ile onların kapıkulu olduklarını gösteren yerli işbirlikçileri için
dahi bunların oluşturmaya çalıştıkları modelde
bir toplum bir çevre dilemiyorum.
Dikkat edin aynı adamlar hep bu konuyu kurcalıyor, bunların aktivist tezgahından
geçmişlere de bu konu belletiliyor. oysa dileyen dilediğini olsun teşvik etmek de neyin
nesi.
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