
Kendini Safer Spaces olarak tanımlayan kulüpler de dahil 
olmak üzere, her yerde ayrımcılık ve tacizler olabiliyor. Bu 
sırada stratejileri tanımak, bunlarla başa çıkmak önemli-
dir. Gerçi şiddet için mükemmel çözümler yok ama bun-
lara daha iyi tepki vermek için bir kaç temel prensip var. 
Yaklaşımımız mağduru odak noktasında tutuyor ve çevre-
sini de kapsıyor. 

Tacizlerde ne yapmalı?

1
Mümkün olduğunca 
sakin kalın. 

2
Güvenli bir ortama 
yönelin. 

4
Mağdur kişinin 
acil ihtiyaçlarıyla 
ilgilenin. 

3
Tek başına hareket 
etmeyin ve destek 
arayın, örn. 
personelden. 

5
Bu sırada mağdur 
kişiyi her zaman 
önceliğe sahip 
olduğuna inandırın.

Bir insan tacize maruz kaldığında 
şok ve bayılma tipik reaksiyonlardır. 
Kendini yalnız ve aciz hissetmek 
normaldir. Özellikle ayrımcılığa 
veya şiddete tanık olduğunda, 
başını çevirmemen önemli. Bazen 
insanlar yanlış bir şey yapacağım 
endişesiyle harekete geçmiyor. Çoğu 
zaman harekete geçmen mağdura 
yardımcı olur. Sonrasında davranışını 
yansıtabilirsin. Eğer kendin ayrımcılığa 
maruz kaldıysan: Taciz senin suçun 
değil ve başkalarından destek 
görebilirsin.

Şiddete maruz kalmış kişi, 
yaşanan duruma hakimdir. Kendin 
etkilendiysen, değerlendirmen 
doğrudur. Yaşanan şeyin ne kadar 
kötü olduğuna karar vermek, çevrenin 
görevi değildir. Kendi algına güven, 
destek al veya yapabiliyorsan 
durumdan kurtul. Bir tacize tanık 
olduysan, mağdur olan kişiye neye 
ihtiyacı olduğunu sor ve cevabını 
saygıyla karşıla. Kendinin ve mağdur 
kişinin güvenliği öncelik taşır. 

Ayrımcılık ve tacizler acı verici ve 
gerçektir. Deneyimini ciddiye almayı 
dene ve başa çıkmak için kendine 
zaman tanı. Mağdur olan bir kişiye 
destek oluyorsan, ona zaman tanı. 
Bazen diğer insanlar senin için uygun 
olandan farklı bir şeye ihtiyaç duyar. 
Çoğu zaman mağdur insanlar tacizden 
sonra da desteğe ihtiyaç duyar. Kişinin 
örneğin metroya götürülmek isteyip 
istemediğini sor. Seni aşan bir durum 
varsa destek al, örneğin personelden.

Eğlenmek? 
Güvenli. 



Kulüplerde de ayrımcılık vardır. Bu sırada sana, 
ayrımcılık deneyimlerini sınıflandırmaya yardımcı 
olmak istiyoruz ve yedi önemli boyutu bir araya getir-
dik. Çeşitliliğin ve ayrımcılığın farklı boyutları birbiriy-
le kesişiyor, birbirini tamamlıyor ve iç içe geçiyor. Her 
deneyim bireyseldir ve sana burada işaretlemek için 
bir kontrol listesi yerine, senin ve başkalarının deney-
imlerine hassasiyet göstermen için dayanışmalı bir 
araç sunuyoruz. 

# Sınıf / sosyal köken
İnsanlar, diğer insanların sosyal kökenlerini görünüşünden anlayabileceğine inanır, bu, diğer toplumsal mekânlara göre başka 
kodların geçerli olduğu kulüpler için de geçerlidir. Ancak sosyal köken ya da daha doğrusu bunun atfedilmesi sadece kıyafet 
üzerinden değil, bilakis jestler, dil ve diğer ifade biçimleri ile de kendini gösterir. Buna, sosyal kökenin, kullanıma sunulan 
kaynaklar üzerinde etkisinin olması da eklenir. Kulübe girişi karşılayabilir miyim? Bu yüzden bazı organizasyonlar indirimli 
fiyatlara sahip veya talep üzerine girişi karşılayamayan insanlara da giriş olanağı sunuyor. Ancak çoğu zaman böyle bir durum 
söz konu değil ve kulüp için yüksek bir giriş daha başında dışlamalara neden olabilir ve parti organizatörleri bunun farkında 
olmalıdır. Bu dışlamalar çoğu zaman belli olmaz, yani doğrudan görünmez. Sosyal köken ve sınıf, ayrımcılığın diğer boyutlarıyla 
birbirine geçmiştir ve birbirlerini karşılıklı olarak etkiler. 

# Ability
Ability veya yetkinlik, bireylerin bireysel olanaklarını hedeflemektedir. İnsanlar engellendiğinde veya engeller nedeniyle yapısal 
anlamda dışlandığında, ableizmden (engelli ayrımcılığı) bahsederiz. Bu yapılar belirli davranış biçimlerinin yanında, binaların 
mimarisi ile de ortaya çıkabilir. Engelli insanlar konusunda bir şeyler yapmak isteyen bir kulüp kendine şunları sormalıdır: Bir 
yer engelsiz mi ve tekerlekli sandalye ile ziyaret edilebiliyor mu? Ancak buna başka boyutlar da ekleniyor, çünkü tüm engeller 
görünür değil. Ruhsal ve bilişsel olarak belirli ihtiyaçları olan insanlar da ableizme maruz kalabilir. Özellikle kulüpte bir taciz gibi 
zorlayıcı durumlarda ableizm duygusal, psişik veya ruhsal durum üzerinde bir rol oynayabilir. Psişik baskılara maruz kalmış 
insanlar üzerinde belirli davranışlar veya tacizler onların dengesini bozabilir. 

# Irk ayrımcılığı / Göçmen ayrımcılığı
Bir insanın ten rengi, saçları, dış görünüşü ya da diğer özellikleri nedeniyle sınıflandırılması, ırk ayrımcılığı (ya da göçmen 
ayrımcılığı) olarak tanımlanır. Bu sınıflandırma nedeniyle yaşananlar, dil bilgisi, sosyal köken veya sosyal değerler ya da sosyal 
davranışlar hakkındaki varsayımlar, ırkçı önyargılardır. Irk ayrımcılığı (ya da göçmen ayrımcılığı) kavramı, ırkın kategori olarak 
sosyal bir kurgu olduğunu ve atfedilerek oluşturulduğunu görünür kılmayı amaçlar. Irkçılık çeşitli biçimlere bürünebilir: BIPoC 
(siyah, yerli ve renkli halklar) bireyleri küçümseyici davranışlar, antisemitizm veya romanlar ile sintilerin aşağılanması. Bu 
sırada ırkçılık bir yapısal sistem olarak toplumumuzun güç dengelerine kaydedilmiştir. Bu nedenle kulüpte de ırkçı olaylar 
meydana gelmektedir. Bu ya parti konuklarından veya kapıdaki, bardaki veya güvenlik personelinden kaynaklanmaktadır. 
Kulüpteki ırkçılık, mikro saldırganlıklar ile gerçekleşebildiği gibi, kulüp ziyaretçilerinin kültürel benimseyişleri ile de kendini 
gösterebilir (rastalı beyaz insanlar, egzotikleştirici dekorasyon). Önemli olan kulüpteki ırkçı olayların dile getirilmesi ve 
mağdurların hemen desteklenmesidir. Bu sırada: Mağdur olan kişi duruma hakim kişidir. 

# Gender / Cinsiyet
Bir insanın dış görünüşü veya insanın kendi algısı nedeniyle varsayılan cinsiyeti, aslında bir yanılgıdır. Özellikle kulüp 
kültürü, insanların gündelik yaşamın sosyal normlarının dışında, kendini ve cinselliğini yeniden müzakere edebileceği veya 
deneyimleyebileceği bir ortam oluşturur. Kulüp bir deneme sahası ve korunaklı bir alan olabilir, çünkü cinsiyet birçok insan 
için sabit bir kategori değil, aksine aralıksız bir danstır. Cinsiyet nedeniyle ayrımcılık, çeşitli şekiller alabilir. Bir insanı yanlış 
cinsiyetlendirmek, yani konuşulan kişinin adıllarla cinsiyetini hiç var olmadığı şekilde varsaymak da seksizm veya müdahaleci 
davranışlar gibidir. Deadnaming, yani bir trans bireyin artık kullanmaktan vazgeçtiği isminin kullanılması da cinsiyet boyutunda 
gerçekleşen bir tür ayrımcılıktır. Burada önemli olan açık diyalog ve yumuşak bir hata kültürüdür. İnsanların kullandıkları 
adılları sor, kendini adıl ile tanıt ve işler yolunda gitmediğinde çok fazla büyütmeden kendini düzelt. 



# Cinsellik
Cinsiyet gibi insanların cinselliği de anlaşılamayabilir. Bir diğer insanın cinselliği hakkındaki her türlü varsayım sadece bir 
tezdir. „Hiç de kuir gibi durmuyorsun“ veya „Hiç eşcinsel olduğunu düşünmemiştim“ gibi ifadeler, bir cis heteronormatif 
sistemi tekrarlamaktadır. Yani tüm insanların erkek veya kadın ve heteroseksüel olduğu varsayımını desteklemektedirler. 
Bu açıkça insanlara hakaretlerle saldıran veya bedensel şiddete maruz bırakan, trans, homo veya kuir düşmanlığı ile kendini 
ifade edebilmektedir. Özellikle kulüpler koruyucu alanlar olarak bir çok kuir insan için önemli bir geri çekilme yeridir; özellikle 
bu yerlerde cinselliğin yaşanması veya muhakeme edilmesi durumunda düşmanlıklar daha hassas bir şekilde ele alınmalıdır. 
Ayrımcı bir ifadenin veya eylemin tam olarak neye yol açtığı, bağlama çok bağlıdır ve mağdur kişi tarafından dile getirilebilir. 
„Öyle demek istememiştim“ gibi bir ifade bir özür değildir. Burada da önemli: Mağduru dinleyin ve faili odak noktasında 
tutmayın.

# Antisemitizm
Yahudiler antisemitizme maruz kalmaktadır. Yani parti bağlamında da sıklıkla fetiş olarak görülürler, dikkate alınmazlar, 
dışlanırlar veya tehdit edilirler. Antisemitizm açık bir ırk ayrımcılığı olmayıp, dine bağlı bir ayrımcılık biçimi de değildir. Konunun 
dışındakiler sıklıkla bunu fark etmez, çünkü antisemitik imgeler çoğu kez kodlanmıştır. „Yahudiler“ yerine örneğin „Kudret 
simsarları“, „Kapitalistler“ veya „Orada tepedekiler“den söz edilir. Çeşitli antisemitizm biçimleri vardır: ırkçı, komplo teorisi 
ideolojisi, İsrail ile ilgili ve holokostu göreceleştiren antisemitizm. Yahudiler BIPoC (yani siyah, yerli veya renkli halklar) olabilir 
veya kendilerini beyaz olarak tanımlayabilir. Tek değil, birçok Yahudi perspektifi ve deneyimi bulunur. Bunun anlamı: Yahudi bir 
insan antisemitizm ile ilgili deneyimleri hakkında konuştuğunda, Yahudi olmayan kişiler ona fırsat vermelidir. Bir Yahudi insan 
sadece eğlenmeye gittiğinde nasyonal sosyalizm, Yahudilerin hayatta kalması veya İsrail ile ilgili teklifsiz sorular doğru değildir.

# Yaş
Kulüpler sadece genç insanlar için mi? Mutluluk için kulüp ortamı çeşitlilik sunar ve dışarı çıkmak, uzun süre önce start 
almış raverler veya kulüp aşkını hayatında çok daha sonra keşfedenler de dahil olmak üzere, herkese açıktır. Yaş nedeniyle 
ayrımcılık (ageizm, İngilizce: age, yaş) çeşitli şekillere girebilir ve halihazırda kapıda başlar. Ancak çeşitliliğe (diversity) uygun 
şekilde dışarı çıkmak, bir mekânın her yaştan insan için açık olması gerektiği anlamına da gelir. Buna, yaşın bir kişiye atfediliyor 
olması eklenmektedir: Bir kişi sözde çok genç veya çok yaşlı görünüyorsa ve sırf bu yüzden kapıdan geri çevriliyorsa, yaş 
ayrımcılığından bahsederiz. Bu sırada gerçek yaş veya kulüpteki varsayılan iştirak, öyle kolayca okunamaz. Yaş ayrımcılığı, 
başka boyutlarla iç içe geçmiş olabilir. Böylece kuir bağlamlarda genç insanlara veya sözde genç bir izlenim bırakan insanların 
dışarıda tutulmasına bir odaklanma söz konusu olabilir. Çoğu kez kadın olarak okunan insanlar yaş ayrımcılığına daha fazla 
maruz kalır.

# Appartenance religieuse   
Dini sembollerin taşınması her zaman belirli bir dini gruba veya cemaate aidiyeti göstermese de, kulüpte müdahaleci veya 
ayrımcı davranışlar meydana gelebilir. Burada, özellikle „farklı“ olarak damgalanan örneğin İslam gibi dinlere karşı önyargılar 
bir rol oynar. İnancın nedeniyle (veya varsayılan, sana atfedilen bir inanç nedeniyle) saldırıya uğrarsan, bu çoğu zaman ırkçılık 
ile de bağlantılı olabilir. Görünür sembollerin veya türban, bir kipa veya Davud yıldızlı bir zincir gibi başka kodların yanında 
sohbet bağlamlarında da din nedeniyle ayrımcılık meydana gelebilir. Bu, sadece inançları nedeniyle tehdit olarak algılanan 
insanlara karşı dilsel veya bedensel şiddet şeklinde kendini ifade edebilir. Gerçi ırkçılık ile kesişme önemlidir, ancak din 
çeşitliliğin bağımsız bir boyutudur. 


