Ποιοι είμαστε;

Είμαστε εδώ για να

Η Good As You(t h) είναι μια ομάδα νέων λεσβιών, γκέι,
μπάι και τρανς νέων που θέτει ως στόχο την
αλληλεπίδραση των lgbt νέων της πόλης, με σκοπό να
γνωριστούμε, να μοιραστούμε τις ιστορίες μας, να
συζητήσουμε για ό,τι μας απασχολεί και να βρούμε έναν
κοινό τόπο δράσεων για την ορατότητα των προβλημάτων
που δημιουργούνται μέσα στο ευρύτερο οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο ζούμε.







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



Ποιες είναι οι δραστηριότητές μας;



Στις συναντήσεις μας συζητάμε για τα δικαιώματά μας, τη
ζωή της lgbt κοινότητας στο σχολείο και το Πανεπιστήμιο,
στην εργασία και την κοινωνία. Ενημερωνόμαστε για το τι
σημαίνει ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα
φύλου και πως συνδέεται με ευρύτερες θεματικές και πως
προστατευόμαστε. Συζητάμε για τους τρόπους με τους
οποίους μπορούμε να ανοίξουμε το διάλογο με τους
γονείς, την οικογένεια και τους φίλους για το σεξουαλικό
μας προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου μας και
συνδιαμορφώνουμε τρόπους με τους οποίους θα
διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας στο Πανεπιστήμιο και
στην πόλη μας. Οι συζητήσεις μας συνοδεύονται από
εκπαιδευτικά παιχνίδια, και ντοκιμαντέρ.

Μερικές από τις δραστηριότητές μας









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. Δεν έχει σημασία να είμαστε
μόνο ομοφυλόφιλοι, έχει σημασία και τι ομοφυλόφιλοι
επιλέγουμε να είμαστε.

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






Διοργάνωση ημερίδων-συζητήσεων, εκδηλώσεων
με θέμα την ομοφυλοφιλία και τον
τρανσεξουαλισμό, με στόχο της ορατότητά των
προβλημάτων και των διεκδικήσεών μας.
Δράσεις στην πόλη για την καταπολέμηση της
ομοφοβίας-τρανσφοβίας.
(σιωπηλή διαμαρτυρία, flash mob, ενημερωτικά
σποτάκια, συμμετοχή σε πορείες ευρύτερου
αντιρατσιστικού περιεχομένου)
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.
Δουλεύουμε σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο για τη δημιουργία μιας δομής
προστασίας των lgbt φοιτητών/τριών, ενώ
ταυτόχρονα επιτύχαμε την αναφορά του
σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας
φύλου στον Εσωτερικό Κανονισμό του
Πανεπιστημίου.
Διεκδικούμε την Κατάργηση του Βιβλίου της
Ιατροδικαστικής, της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ,
εξαιτίας του σεξιστικού και ομοφοβικού του
περιεχομένου.
Συνεργασία με άλλες lgbt ομάδες για τη στήριξη
δράσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Στόχος μας είναι η δημιουργία του 1ου ΑντιΟμοφοβικού Φεστιβάλ στην κατασκήνωση του
Α.Π.Θ το καλοκαίρι του 2013.

Η Good As You(th) είναι μόνο μια ομάδα. Όμως την ομαδικότητά της την χτίζεις εσύ. Έλα να ακτιβιστούμε και
να δώσουμε το δικό μας χρώμα στην πόλη!
Θα μας βρεις στο facebook: www.facebook.com/GoodAsYouth
Στο e-mail “ good_as_you_thess@hotmail.com “
Στο site μας www.goodasyouth.com

