Ar garta-mañ zo da vezañ lennet ha doujet gant an dud a-youl vat da vare Gouel Broadel
ar Brezhoneg. He fal eo lakaat un aergelc’h plijus evit an holl berzhidi ha perzhiadezed :
arvesterien⋅ezed, arzourien⋅ezed, tud a-vicher ha tud a-youl vat. Pal Mignoned ar Brezhoneg
eo brudañ, skoazellañ ha difenn ar brezhoneg ha sevenadur Breizh. Ouzhpenn da-se e kred
deomp e rank difenn ar gevatalded ha degemer an holl. Se zo kaoz hon eus krouet ar
garta-mañ.

1- Feulster
An emzalc’hioù da heul zo feuls, difennet int gant al lezenn ha ne vint ket asantet e GBB:
-

Kunujennoù diazezet war ar reizh, ar jener, an tuadur reizhel, an orin, ar yezh, ar
relijion, an ampech.
Da skouer : “Serr da veg pich-kaoc’h !” pe “Arabed er-maez!”

-

An dismegañs seksist (emzalc'h pe komzoù seksist )
Da skouer : selloù pounner, “klask a ran un toull tomm!”

-

An harellerezh seksel (jestroù seksel pe komzoù seksist graet meur a wech)
Da skouer : “En eskemm ouzh ur pok e rin al labour-se.” “Ma ‘z out jentil ganin e
cheñchin da eurioù.”

-

Tagadennoù reizhel (jestr reizhel ha n’eo ket bet asantet war ar bruched, feskennoù,
genoù, diabarzh an divorzhed, ar seks (forzh, kalc'h))
Da skouer : un dornad war ar revr, ur pok forset

-

Ar balforserezh/ar gwallerezh.

2- Emzalc’hioù all
An emzalc’hioù da heul zo a-enep talvoudoù Mignoned ar Brezhoneg ha ne vint ket asantet e
GBB:
-

Kunujenniñ, harellaat, tagañ pe gwallañ unan bennak. Hag evañ alkool pe bezañ tapet
drammoù n’eo ket un abeg evit se !

-

Chom hep doujañ ouzh kenasant unan bennak. Pa vez lâret din « Stop, paouez, laosk
ac’hanon » e ran diouzhtu. Ne c’hortozan ket e vefe lâret ouzhpenn ur wech. “Ket” a
dalvez “ket” !
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Taget out bet ? Test out bet ?
-

Kae da stal Difenn e-kreiz ar blasenn. Gallout a raint selaou ha sikour ac'hanout.

-

Arabat eo chom diseblant pa vezez test eus komzoù seksist, pa soñj dit bezañ dirak
unan bennak en defe pe he defe ezhomm sikour, pe c'hoazh dirak un dagadenn seksel.

-

N'out ket sur e vefe an neb dirazout en h.e jeu, he defe pe en defe ezhomm sikour ?
Kerzh da wiriañ ha mat ez a pep tra ganti pe gantañ. N'eo ket grevus treuzkompren un
darvoud, ur gaozeadenn. Chom diseblant padal a zo grevus.

-

Ma ‘z out bet taget, skoet gant un emzalc’h pe komzoù seksist, komz : N’eo ket dit-te da
anduriñ gwask ar re all.

Engouestl an den a-youl vat :

-

Difennet eo ar feulster fizikel, an emzalc'h pe ar c'homzoù
seksist/homofob/treuzfob/gouenelour. N'em bo ket un emzalc'h a seurt-se.

-

Ober a rin ma seizh gwellañ evit doujañ ouzh an dud.

-

Teurel a rin evezh tro-dro din, ha gervel a rin tud eus an aozadur pe mont a rin da stand
Difenn ma vezan test eus un dagadenn seksist pe seksel, pe ma ‘m bez douetañs war ar
pezh a c’hoarvez.

“Lennet ‘meus ar garta-mañ hag engouestl on”

Anv, sinadur ha deiziad :
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