בקרו באתר הבנה

אירועי הבנ"ה בארץ
לפרטים מלאים http://www.havana.org.il/events
האירוע המרכזי לציון הבנ"ה המרכז הגאה בגן מאיר ת"א 17 .במאי 20:00
במסגרת האירוע יוענקו אות יקיר הקהילה ואות המתנדב החברתי המצטיין.
הרצליה  16במאי  9:00יום עיון בנושא "הומופוביה בקרב בני נוער" רח' יוסף נבו .18
אוניברסיטת תל אביב  16במאי  18:00פאנל בנושא :המאבק בכנסת נגד הומופוביה
וטרנספוביה .בהשתתפות חברי הכנסת ניצן הורוביץ ונינו אבסדזה) .בניין נפתלי חדר (208

ב 17-במאי מצוין ברחבי העולם היום הבינלאומי נגד הומופוביה

וטרנספוביה ,תחת

השם .IDAHO – International Day Against Homophobia and Transphobia
יום זה צוין לראשונה בעולם בשנת  ,2005ובישראל בשנת  .2006השנה יום זה יצוין במספר שיא
של כ 90-מדינות ברחבי העולם.
בישראל מצוין יום זה תחת השם הבנ"ה .מונח שנבחר מתוך תפישה לפיה יש להדגיש את
המסר החיובי )בעד הבנה ,סובלנות ,פלורליזם( ,ומתוך תפיסה לפיה רוב גילויי ההומופוביה

המכללה האקדמית ת"א-יפו  17במאי  13:30יום העיון ע"ש מורן צפריר ז"ל .חוש"ן
בשיתוף משרד החינוך ,המכללה האקדמית ת"א יפו ,ארגון הנוער הגאה )איגי( ואתר הבנ"ה ,יערכו
את יום העיון במסגרתו יחולקו פרסים לעבודות מצטיינות בנושא המאבק בהומופוביה
ובטרנספוביה.
גם אני גיי פרנדלי פייסבוק קבוצת בני נוער להט"בים יצרה דף פייסבוק שבמסגרתו מועלות
תמונות של בני נוער גאים וסטרייטים האוחזים שלטים בעד סובלנות ונגד הומופוביה וטרנספוביה.
"זה הסיפור שלי" תערוכה נודדת היא תערוכת צילומים המציגה את תמונותיהם של כ20-
ממתנדבי חוש"ן ברגעים פרטיים ואינטימיים ,פרי יצירתן של הצלמות פנינה נוימן ,לואיז גרין וגלית
טרגר.

דוכני הסברה

והטרנספוביה נובעים מבורות ומפחד ולא רק משנאה גרידא.

המסר העיקרי של הבנ"ה הוא כי זכויות להט"ב הן זכויות אדם ,ועל כן המאבק נגד
הומופוביה וטרנספוביה הוא מאבק של החברה כולה ,ולא רק של קהילה
הלהט"ב .באמצעות התמקדות במסרים אלו ,הבנ"ה פרצה את הדרך לשיתוף פעולה נרחב בין
קהילת הלהט"ב לבין ארגונים ,רשויות ,נבחרי ציבור ,ידוענים ואזרחים מן השורה .בין הגופים
המציינים כיום את הבנ"ה נמצאים האו"ם ,האיחוד האירופאי ,ממשלות ,רשויות מקומיות ,ארגוני
זכויות אדם ואזרח ,ארגוני עובדים וסטודנטים ,וכמובן ארגוני ופעילי/ות להט"ב בכל רחבי העולם.

נכון לשנת  ,2012בכ 70-מדינות עדיין נמצאים יחסים חד מיניים מחוץ לחוק ,ב 7-מהן
קיים עונש מוות ,ובאחרות עונשי מלקות ,עבודת פרך ומאסר לתקופות שבין שנה למאסר עולם.

ברחבי העולם מתרחשים מידי שנה ,מאות מעשי רצח של הומוסקסואלים
וטרנסג'נדרים ,על רקע שונותם המינית והמגדרית .להט"ב רבים ,וגם א/נשים

 16במאי כנס תל חי

ה"נחשדים" ככאלה ,נופלים קורבן לבריונות ואלימות פיזית ומילולית ,דיכוי ,השפלה והפחדה-
בבתים ,בבתי הספר ,בצבא ,במקומות העבודה ,במגרשי הספורט ,ובסיטואציות נוספות.

 16במאי אוניברסיטת תל אביב
 17במאי אוניברסיטת בן גוריון | מרכז מסחרי  ONEב"ש

אמרו לא להומופוביה! קחו חלק בהבנ"ה .נקטו פעולה עכשיו!
קו הקשב והתמיכה יש עם מי לדבר
טלפון 03-6205591 :דוא"לyesh@glbt.org.il:

עומד לשירותכם בימים א'-ה' בשעות 22:30 – 19:30

מצאו אותנו בפייסבוק! http://www.facebook.com/havana1705

