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Od pierwszego dnia studiów studenci biologii, Melike Balkan i 
Özgür Gür, zaangażowali się w obronę praw lesbijek, gejów, osób 
biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych (LGBTI+) na swojej 
uczelni.  

Jako ważni członkowie Grupy Solidarności LGBTI+ na 
Bliskowschodnim Uniwersytecie Technicznym (METU) w Ankarze 
organizowali liczne marsze, spotkania i inne wydarzenia. W obliczu 
rosnącej homofobii i ograniczeń wolności słowa w Turcji, docierali do 
coraz większej liczby studentów. 

Grupa Solidarności LGBTI+ na METU powstała w 1996 roku, a 
od 2011 organizowała coroczny marsz równości na kampusie 
uniwersyteckim. Z biegiem lat marsz stawał się coraz liczniejszy i 
bardziej widoczny. W 2019 roku władze uczelni poinformowały 
studentów, że zaplanowany na 10 maja marsz równości nie będzie 
mógł odbyć się na terenie kampusu.  

Niezrażona tą informacją Grupa Solidarności LGBTI+ 
zorganizowała „siedzący” marsz równości. W odpowiedzi uniwersytet 
wezwał policję, która użyła nadmiernej siły przeciwko pokojowym 
demonstrantom, stosując m.in. gaz łzawiący. Policja aresztowała co 
najmniej 23 studentów, w tym Melike i Özgür i pracownika naukowego 
uczelni. Niektóre spośród zatrzymanych osób nie brały nawet udziału 
w proteście. Mimo że studenci po prostu korzystali z przysługującego 
im prawa do pokojowego protestu, przeciwko 18 studentom i jednemu 
pracownikowi naukowemu toczy się obecnie proces karny.  

W przypadku wyroku skazującego grozi im do 3 lat więzienia.  

Wezwij władze Turcji, by oczyściły oskarżonych ze wszystkich 
zarzutów 

NAPISZ DO MINISTRA 
SPRAWIEDLIWOŚCI 
TURCJI   
Przypomnij mu, że studentom i 
pracownikowi naukowemu przysługuje 
prawo do pokojowych zgromadzeń 
i powinni zostać oczyszczeni ze 
wszystkich zarzutów.  

Minister Sprawiedliwości  
Abdülhamit Gül  
Adalet Bakanlığı  
06659 Ankara,Turcja 
Twitter: @abdulhamitgul 
Email: info@adalet.gov.tr 
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie 
Ministrze 
 
Ambasada Republiki Turcji 
ul. Rakowiecka 19, 
02-517 Warszawa  

POKAŻ,  ŻE JESTEŚ 
DUMNY Z MELIKE  
I  ÖZGÜR  
Odwiedź konta Grupy Solidarności 
LGBTI+ na Twitterze i Instagramie 
@odtulgbti. Zrób sobie zdjęcie z 
tęczową flagą i opublikuj ją na swoich 
mediach społecznościowych wraz z 
tagiem @odtulgbti i dodaj wiadomość 
wyrażającą wsparcie w opisie.  
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