για μια πολιτική ασφαλέστερων χώρων
+ what queer fest?
Μιλάμε για πολιτική ασφαλέστερου χώρου
(και όχι ασφαλούς), λαμβάνοντας υπόψιν ότι
κανένας χώρος δεν μπορεί να είναι εντελώς
ασφαλής για όλους και όλες. Προσπαθούμε
να φτιάξουμε ασφαλέστερους χώρους,
λοιπόν, σε σχέση με την κανονικότητα των
καθημερινών μας ζωών όπου η ρατσιστική/
ετεροσεξιστική βία θεωρούνται αυτονόητη
συνθήκη. Φτιάχνοντας έναν υβριδικό χώρο
(ανάμεσα στο υπάρχον και στο υποτιθέμενο
ιδανικό)
επιθυμούμε
να
θεμελιώσουμε
διαφορετικές σχέσεις που θα στηρίζονται στην
επεξεργασία και επικοινωνία του βιώματος
μας μέσα απ’ τα πολιτικά μας εργαλεία.

ζητώντας την υποστήριξη των ανθρώπων του
φεστιβάλ (στο τέλος του κειμένου μπορείτε να
δείτε που θα μας βρείτε την κάθε ημέρα).

Χτίζουμε μια συμμαχία, συνδιαμορφώνουμε
και προσπαθούμε να μάθουμε ο ένας απ’
την άλλη. Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός
περιβάλλοντος όπου δε θα ανεχόμαστε απλά
τις διαφορές, αλλά όπου πολύ περισσότερο,
θα τις σεβόμαστε, θα τις γιορτάζουμε και θα
τις υπερασπιζόμαστε.

Το κουίρ φεστιβάλ, λαμβάνει χώρα για να
αμφισβητήσει μεταξύ άλλων τη σάπια έμφυλη/
ταξική/ρατσιστική κοινωνικοποίηση. Αυτό δεν
το ξεχνάμε, πριν κάνουμε το ο,τιδήποτε μέσα
στο φεστιβάλ και κάπως έτσι δημιουργούμε
όλες/οι μαζί τις προϋποθέσεις για τη
συγκρότηση ενός ασφαλέστερου χώρου.

Στους χώρους του φεστιβάλ δεν είναι ανεκτή
καμιά ρατσιστική, σεξιστική, τρανσοφοβική,
ομοφοβική, συμπεριφορά, έκφραση ή/
και βία. Δε χωράει ανάμεσά μας άτομο
που θα παρουσιάσει βίαιη συμπεριφοράπχ καυγάδες, σεξουαλική παρενόχληση ή
προσβολές.

Ζητούμε από όλους και όλες να σεβαστούν
το ότι έχουμε αποφασίσει να μην βγάζει καμία
και κανείς φωτογραφίες και βίντεο κατά την
διάρκεια του φεστ. Αυτό θα γίνεται μόνο από
ορισμένα άτομα της συνέλευσης του φεστιβάλ, τα οποία θα τραβήξουν φωτογραφίες ή
βίντεο στις συζητήσεις, στις περφόρμανς και
στις υπόλοιπες εκδηλώσεις και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για κινηματικούς σκοπούς.

Δίνουμε
ιδιαίτερη
σημασία
στα
όρια.
Διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικά
όρια ειδικά όταν μιλάμε για τον προσωπικό
χώρο ή τη σωματική επαφή. Γι ‘αυτό το λόγο
δεν κάνουμε υποθέσεις σχετικά με το πως
νιώθουν άνετα ή το τι επιθυμούν τα άτομα
γύρω μας. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη γλώσσα
του σώματος. Ένα άτομο που απομακρύνεται
από εμάς, φαίνεται να βαριέται ή ψάχνει
δικαιολογίες για να μην είναι κοντά μας,
πιθανότατα μας δίνει κάποια σημάδια για να
κάνουμε πίσω.
Κρατάμε στο νου ότι πάντα πρέπει να υπάρχει
ρητή συναίνεση πριν αγγίξουμε κάποιον/α
με τρόπο που δεν είμαστε σίγουρες/οι ότι το
επιθυμεί. Οτιδήποτε εκτός του ναι, σημαίνει όχι.
Τα άτομα που αισθάνονται ότι παραβιάζονται
τα όρια τους έχουν κάθε δικαίωμα να
αντιδράσουν αντιμετωπίζοντας αυτόν/ή που
είναι υπεύθυνος γι’ αυτή τη παραβίαση ή/και

Όλες οι ταυτότητες είναι αυτοκαθοριζόμενες.
Για αυτό, αποφεύγουμε να αποδίδουμε
στερεότυπα σχετικά με το φύλο, την
εθνικότητα, τη σεξουαλικότητα ή τις πολιτικές
πεποιθήσεις των ατόμων που επιλέξαν να
συμμετέχουν σ’ αυτό το φεστιβάλ. Ρωτάμε,
ακούμε και σεβόμαστε αυτό που ακούμε.
Αναστοχαζόμαστε
τους
λόγους
που
ρωτήσαμε κάποιο συγκεκριμένο άτομο και όχι
κάποιο άλλο.

- Στις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στη
κατάληψη Πατησίων και Σκαραμαγκά, θα
βρείτε άτομα από τη συνέλευση του φεστ που
μπορούν να βοηθήσουν στην είσοδο της
κατάληψης.
- Στη διάρκεια του πάρτι στο κατειλημμένο
κτήριο της Τσαμαδού 15, μπορείτε να
απευθυνθείτε στα παιδιά που θα βρίσκονται
στο μπαρ.
- Στις συζητήσεις μπορείτε να μιλήσετε σε
κάποια/ον από τα άτομα που κάνουν τις
αρχικές εισηγήσεις.
με εκτίμηση,
η συνέλευση του

What Queer Fest?

