Kaos GL Derneği Medya İzleme Raporu: Şubat 2015
Şubat ayında izlediğimiz 167 haberden 79’u olumlu, 88’i ise olumsuz olarak değerlendirildi.
Olumlu ve olumsuz haber yüzdeleri ile olumsuz haberin alt kategori başlıklarının yüzdeleri şöyle:
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Olumsuz haberlerin alt kategorilere göre dağılımı ise şöyle:
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Stereotipleştirme
LGBT’ler cinsel obje olarak sunuluyor
LGBT’ler ve yaşadıkları kriminalize ediliyor
LGBT’ler karikatürize ediliyor
Hastalık /Sapkınlık/Günah
Kişinin kimlik adı kullanılıyor
LGBT varoluş magazinleştiriliyor
Haberde yanlış bilgiler kullanılıyor
Nefret söylemi
LGBT’lere yönelik şiddet meşrulaştırılıyor
LGBT örgütleri hedef gösteriliyor
Haberde sadece saldırganın ifadesine yer
veriliyor
Başka gruplara ayrımcılık yapmak için LGBT’ler
kullanılıyor
Görseller
Kullanılan görseller önyargıları besliyor
Haberde mağduru küçük düşürücü fotoğraf
kullanılıyor
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Şubat 2015’te Liseli LGBTİ ve Lambdaistanbul İnanç ve LGBTİ Komisyonu’nun hedef gösterilmesi öne
çıkan haberler arasında:

Liseli LGBTİ: 8 Şubat’ta mitinge, 13 Şubat’ta boykota!
Alevi derneklerinin öncülüğünde, 19. Eğitim Şûrası’ndan çıkan ‘din dersi kitaplarında Alevilik konusunun
genişletilmesi önerisine ret’ ve ‘din dersinin ilkokul 1’inci sınıflarda da okutulması’ kararlarına tepki için
8 Şubat mitingi ile 13 Şubat uyarı boykotuna Liseli LGBTİ’ler de destek verecek.

Lambdaistanbul’dan “Müslüman LGBTİ’ler vardır” paneli

Lambdaistanbul İnanç ve LGBTİ Komisyonu, Müslüman ve LGBTİ kimliklerine sahip olan kişilerin
karşılaştıkları zorlukları ele almak amacıyla bir panel gerçekleştirdi.

Öneriler:




LGBTİ’ler sapkın değildir. “Sapıklık” söylemi sürdüren gazetelerin haberlerini takip edip bunlara
ilişkin haber dili üzerinden yeni haberler yapılabilir. Zira haberlerde kullanılan dil, belli bir gruba
yönelik ayrımcılık ve şiddete önemli ölçüde etki etmektedir. Haberlerde insan haklarına duyarlı
bir dil kullanılmalı, hiçbir şekilde nefret kışkırtılmamalıdır.
İslam ve LGBTİ konularının bir aradalığı pek çok haberde magazinel bir şekilde
kullanılmaktadır. Din ve vicdan özgürlüğü, LGBTİ’ler dâhil herkesin sahip olduğu bir özgürlüktür
ve belli bir dini anlayış insanlara empoze edilemez. İslam’ın mevcut yorumunun heteroseksist
ve patriyarkal olduğuna ilişkin feminist ve LGBTİ eleştirileri, dindeki çeşitliliği göstermek
amacıyla önem taşımaktadır. Gazetecinin görevi, kendi doğrusunu dayatmak değil, haberini
yaptığı kişilerin görüşlerini ve seslerini aktarmaktır.

