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Αθήνα 27-09-2017 

 

ΔΕΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 

Τν Κέληξν Δξεπλώλ γηα Θέκαηα Ιζόηεηαο – Κ.Δ.Θ.Ι. ραηξεηίδεη ηελ θαηάζεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα 

ηελ Ννκηθή Αλαγλώξηζε ηεο Ταπηόηεηαο Φύινπ ζηε Βνπιή. Δθηηκώληαο ηηο δηαηάμεηο πνπ 

εηζάγνληαη σο έλα πξώην θαη ζεκαληηθό βήκα γηα ηελ ηζόηηκε θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θαηνρύξσζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο γηα ηελ ειεύζεξε επηινγή ηαπηόηεηαο θύινπ, ην Κ.Δ.Θ.Ι. ζηεξίδεη ηελ λνκνζεηηθή απηή 

πξσηνβνπιία ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ 

ζπλαξκόδησλ Υπνπξγείσλ πνπ ζπλππνγξάθνπλ ην ζρέδην λόκνπ. Θεσξνύκε όηη νη δηαηάμεηο απηέο, 

παξόιν πνπ ππνιείπνληαη από ην ζύλνιν ησλ δηεθδηθήζεσλ ηεο ΛΟΑΤΚΙ θνηλόηεηαο, άπηνληαη ηνπ 

ζεβαζκνύ ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ θαζελόο θαη ηεο θάζε κηαο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θύινπ ηνπ/ηεο, ελώ γηα πξώηε θνξά γίλεηαη επίζεκα απνδεθηό όηη ηαπηόηεηα θύινπ λνείηαη ν 

εζσηεξηθόο θαη πξνζσπηθόο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ην ίδην ην πξόζσπν βηώλεη ην θύιν ηνπ, 

αλεμάξηεηα από ην θύιν πνπ θαηαρσξήζεθε θαηά ηε γέλλεζή ηνπ κε βάζε ηα βηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξνζσπηθή αίζζεζε ηνπ ζώκαηνο, θαζώο θαη ηελ 

θνηλσληθή θαη εμσηεξηθή έθθξαζε ηνπ θύινπ κε βάζε ηελ βνύιεζε ηνπ πξνζώπνπ. 

Θέζε καο ήηαλ θαη παξακέλεη όηη ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δηθαηώκαηα, σο ζεκαληηθό κέξνο ησλ 

αηνκηθώλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, νθείινπλ λα γίλνληαη ζεβαζηά ελ έηεη 2017, αλεμάξηεηα από 

πνιηηηθέο επηινγέο ή ηδενιεςίεο ηνπ θάζε πνιηηηθνύ ρώξνπ ή ηνπ θαζελόο/κηάο από εκάο. Έρνληαο 

ππόςε ηε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο, ζέινπκε λα 

ηνλίζνπκε όηη αληηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο πνπ θαηαηίζεληαη ηηο κέξεο απηέο ζηνλ δεκόζην 

δηάινγν απνδίδνληαο βηνινγηθά θαη κόλν ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο αλζξώπνπο θαη απαμηώλνληαο ηε 

ζεκαληηθόηεηα ελλνηώλ όπσο ην «θνηλσληθό θύιν», είλαη παξσρεκέλεο θαη νδεγνύλ ζε 

εμσπξαγκαηηθά θαη ζπρλά επηθίλδπλα ζπκπεξάζκαηα. Με βάζε ηα παξαπάλσ ειπίδνπκε θαη 

πξνζδνθνύκε όιεο νη πνιηηηθέο δπλάκεηο θαη ηα θόκκαηα ηεο Βνπιήο, λα κελ επηθπιαρηνύλ λα 

πάξνπλ ζαθή ζέζε γηα ην ζέκα θαη λα ζηεξίμνπλ ηελ λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ζηελ ηειηθή 

ςεθνθνξία ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο.  

.  

Το Γραφείο Τύπου του Κ.Ε.Θ.Ι.    


