Ποιοι/ες είμαστε;
Η Good as you(th) είναι μία ομάδα που αποτελείται
κυρίως από γκέι, λεσβίες, μπάι, τρανς νέους και νέες
που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη και θέτει ως
στόχο της την εξάλειψη των διακρίσεων με βάση το
φύλο, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου και το
σεξουαλικό προσανατολισμό.

Παλαιότερες δράσεις μας





Που συναντιόμαστε;
Οι συναντήσεις μας γίνονται στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Σύλλογο Φοιτητών
Νομικής, κάθε Κυριακής στις 19.00 και είναι ανοιχτές
προς όλους και όλες!

Γενικές αρχές της ομάδας






H Good As You(th) καταδικάζει τον φασισμο, τον
ρατσιμό και όλες τις εκφράσεις τους.
Είναι
μία
αντικαπιταλιστική
ομάδα
με
αντιεμπορευματικό χαρακτήρα.
Στηρίζει έμπρακτα το φεμινιστικό κίνημα και
καταδικάζει το πατριαρχικό σύστημα και τον
σεξισμό.
Είναι αλληλέγγυα σε κάθε άνθρωπο και ομάδα που
καταπιέζεται και αποδοκιμάζει τις πάσης φύσεως
διακρίσεις.

Είμαστε εδώ για να






Δημιουργήσουμε μια κοινότητα περήφανη για
αυτό που είναι και όχι φοβική.
Ενημερώσουμε την κοινότητα και την κοινωνία για
ζητήματα που μας αφορούν.
Δυναμώσουμε την κοινότητα και να ενισχύσουμε
τις εμπιστοσύνη στον εαυτό της και τις διεκδικήσεις
της.
Κρατάμε μια ανοιχτή πόρτα σε LGBTIQ νέους που
θέλουν να μπουν στην ομάδα και να
δραστηριοποιηθούν μαζί μας.







Πλάνο για τη φετινή χρονιά








Γιατί είναι σημαντική για εμάς η Good
as You(th);
Μέσα από τη συμμετοχή μας στην ομάδα καταφέραμε
να διαμορφώσουμε μια καλύτερη πραγματικότητα για
εμάς και τους γύρω μας. Σταδιακά βρίσκουμε τρόπους
να συνεισφέρουμε μέσα στην ομάδα, να φέρουμε
αλλαγές, να είμαστε πιο δυνατοί και πιο ασφαλείς για
αυτό που είμαστε και εκπροσωπούμε. Είναι σημαντικό
για εμάς να βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον όπου ο
ένας μπορεί να αντιληφθεί τις δυσκολίες του άλλου και
να δημιουργεί μια φιλική καθημερινότητα.

Δράσεις στην πόλη για την καταπολέμηση της
ομοφοβίας-τρανσφοβίας.(σιωπηλή διαμαρτυρία, flash
mob)
Συμμετοχή σε ντοκιμαντέρ με θέμα την Ομοφοβία στα
Βαλκάνια (Alternative Balkan Caravan).
Διοργάνωση Πάρτυ με Αντι-ομοφοβικό μήνυμα στο
Πανεπιστήμιο, για την ορατότητά μας στον φοιτητικό
κόσμο και την οικονομική ενίσχυση των δράσεων της
ομάδας.
Συμμετοχή στο Pride της Θεσσαλονίκης & Αθήνας.
Αλλαγή του ομοφοβικού συγραμματος που διδασκόταν
στην Ιατρική σχολή ΑΠΘ.
Συνεργασία με άλλες lgbt ομάδες για τη στήριξη
δράσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Διαμαρτυρία/πορεία για τις αναίτιες προσαγωγές
τρανς ατόμων στη Θεσσαλονίκη.
Δημιουργία βίντεο ενάντια στην ομοφοβία και την
τρανσφοβία







Συμμετοχή σε μάθημα του τμήματος Ψυχολογίας του
ΑΠΘ σχετικά με τον κοινωνικό αποκλεισμό που
δέχονται τα LGBTIQ άτομα.
Δουλεύουμε σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο για τη δημιουργία μιας δομής
προστασίας των lgbtiq φοιτητών/τριών, ενώ
ταυτόχρονα επιτύχαμε την αναφορά του σεξουαλικού
προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου στον
Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου.
Αυτομορφώσεις και προβολές ταινιών συνοδευόμενες
από συζητήσεις σχετικά με την ποικιλομορφία του
φύλου και της σεξουαλικότητας(GSD).
Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Coming Out,
Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Διεμφυλικών Θυμάτων,
Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, Παγκόσμια Ημέρα
Κατά της Ομοφοβίας και Τρασφοβίας και άλλα
γεγονότα σχετικά με τους στόχους και τις αρχές της
ομάδας.
Συμμετοχή/αλληλεγγύη σε κινηματικές εκδηλώσεις και
δράσεις σχετικά με τον αντιφασισμό, φεμινισμό,
αντικαπιταλισμό κτλ.
Διοργάνωση Ημερίδων
Συμμετοχή στο pride της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
2014
Διοργάνωση φεστιβάλ στην πόλη με θεματική σχετική
με το LGBTIQ, φεμινισμό κτλ.

Η Good As You(th) είναι μόνο μία ομάδα. Όμως την ομάδικότητα την χτίζεις εσύ. Έλα να
ακτιβιστούμε και να δώσουμε το δικάς μας χρώμα στην πόλη!
Θα μας βρεις στο facebook www.facebook.com/GoodAsYouth
Στο site μας www.goodasyouth.com και στο mail μας info@goodasyouth.com

