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Πρόλογοσ
Σο κεύμενο αυτϐ αποτελεύ μϋροσ τησ νϋασ προςπϊθειασ του Κϋντρου Ερευνών για
Θϋματα Ιςϐτητασ (ΚΕΘΙ) να διευρϑνει τη δραςτηριϐτητϊ του ςτο πεδύο των
διακρύςεων, εντϊςςοντασ ςε αυτϐ τισ διακρύςεισ βϊςει ταυτϐτητασ φϑλου και
ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ. Ειδικϐτερα, με βαςικϐ γνώμονα τισ ανϊγκεσ τησ
κοινωνύασ, επιλϋξαμε να ςυμβϊλουμε ενεργϊ ςτισ θεςμικϋσ πρωτοβουλύεσ που
αναλαμβϊνει η Πολιτεύα, προκειμϋνου να ανταποκριθεύ ςτισ διεκδικόςεισ τησ ΛΟΑΣΚΙ
Κοινϐτητασ, και αποφαςύςαμε να ςχεδιϊςουμε και να υλοποιόςουμε το Ϊργο:
«Πρϐληψη και Καταπολϋμηςη του εξιςμοϑ και των Διακρύςεων ςε Θϋματα
Σαυτϐτητασ Υϑλου και εξουαλικοϑ Προςανατολιςμοϑ». Βαςικϐ ςκοπϐ αυτόσ τησ
προςπϊθειασ αποτελεύ η ςυλλογό δεδομϋνων και η ανϊλυςη ςτϊςεων, αντιλόψεων και
ςυμπεριφορών απϋναντι ςτα ϊτομα τησ ΛΟΑΣΚΙ Κοινϐτητασ ςτη χώρα μασ, ώςτε να
δημιουργηθεύ το υπϐβαθρο για τον ςχεδιαςμϐ, τον προγραμματιςμϐ και την ανϊπτυξη
περαιτϋρω πολιτικών ςτο εν λϐγω πεδύο.
Αλλϊ δεν όταν μϐνο οι θεςμικϋσ ανϊγκεσ και ελλεύψεισ που μασ οδόγηςαν να
αςχοληθοϑμε με τον χώρο αυτϐν. υγκεκριμϋνα, η πρωτοβουλύα μασ βαςύζεται ςτη
βαθιϊ πεπούθηςη ϐτι η προώθηςη τησ ιςϐτητασ και το δικαύωμα ςτον
αυτοπροςδιοριςμϐ, πϋρα απϐ την κεντρικό ςημαςύα που κατϋχουν ςτο πλαύςιο τησ
ιδιωτικόσ ζωόσ και των διαπροςωπικών ςχϋςεων του ατϐμου, αποτελοϑν παρϊλληλα
εμβληματικϊ ζητόματα τησ δημοκρατύασ και τησ ελευθερύασ εν γϋνει, και πρϋπει να μασ
αφοροϑν ϐλεσ και ϐλουσ. Με λύγα λϐγια, αποτελοϑν απαραύτητα ςτοιχεύα μιασ
«κοινωνύασ ύςων» και βαςικό μασ επιδύωξη εύναι να θϋςουμε τισ βϊςεισ και να
εργαςτοϑμε για να μπορϋςει αυτό να υπϊρξει.
Επιπλϋον, ςτο πλαύςιο του δημϐςιου διαλϐγου για θϋματα ςεξουαλικοϑ
προςανατολιςμοϑ και ταυτϐτητασ φϑλου, παρατηροϑνται ακραύεσ διαςτρεβλώςεισ, με
εξαιρετικϊ αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτη ζωό των ΛΟΑΣΚΙ ατϐμων. Πολϑ ςυχνϊ,
αναπτϑςςεται ανεξϋλεγκτοσ κακοποιητικϐσ και ςυντηρητικϐσ λϐγοσ ςτη δημϐςια
ςφαύρα, ο οπούοσ μπορεύ να προϋρχεται απϐ πολιτικοϑσ, δημοςιογρϊφουσ,
δικαςτικοϑσ, αλλϊ και εκπαιδευτικοϑσ, επαγγελματύεσ υγεύασ, απϐ τον καθϋνα και την
καθεμύα απϐ εμϊσ, ςυνειδητϊ ό αςυνεύδητα, διαμορφώνοντασ αντιλόψεισ και
αναπαρϊγοντασ ςτερεϐτυπα. ε αυτόν την κατεϑθυνςη, τα ΜΜΕ διαδραματύζουν
βαςικϐ ρϐλο, καθώσ -ϐπωσ προκϑπτει απϐ την ϋρευνα του ΚΕΘΙ- ςυχνϊ δύνουν το βόμα
για την εκφορϊ κακοποιητικοϑ λϐγου ςε βϊροσ ΛΟΑΣΚΙ ατϐμων, ο οπούοσ
προςτατεϑεται ςτο ϐνομα τησ ελευθερύασ του λϐγου και μϊλιςτα προςτατεϑεται
δυςανϊλογα ςε ςχϋςη με την ανϊγκη για θετικό ορατϐτητα των ΛΟΑΣΚΙ ατϐμων.
Για ϐλουσ αυτοϑσ τουσ λϐγουσ θεωρόςαμε πολϑ ςημαντικϐ να εςτιϊςουμε ςτην
ενημϋρωςη και την ευαιςθητοπούηςη ςε θϋματα ταυτϐτητασ φϑλου και ςεξουαλικοϑ
προςανατολιςμοϑ. Ο παρών Οδηγϐσ αποτελεύ ϋνα ςημεύο εκκύνηςησ, ςτοχεϑοντασ
ςτην παροχό ςχετικόσ πληροφϐρηςησ, με ϋμφαςη ςτισ διακρύςεισ που βιώνουν τα
ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα. Με τον τρϐπο αυτϐν, ευελπιςτοϑμε ϐτι βϊζουμε το δικϐ μασ λιθαρϊκι
ςτην καταπολϋμηςη τησ ρητορικόσ μύςουσ, την προώθηςη του ςεβαςμοϑ ςτη
διαφορετικϐτητα και την προςταςύα και διαφϑλαξη του πλουραλιςτικοϑ χαρακτόρα
τησ κοινωνύασ μασ.

Ειρόνη-Ελϋνη Αγαθοπούλου
Πρόεδροσ του Δ του ΚΕΘΙ
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Γενικό πλαύςιο Πρϊξησ
Ο παρών Οδηγϐσ με τύτλο: «Οδηγόσ Ευαιςθητοπούηςησ για την Πρόληψη και την
Αντιμετώπιςη Εκφοβιςμού ςε θϋματα ςεξουαλικού προςανατολιςμού και ταυτότητασ
φύλου» εντϊςςεται ςτο πλαύςιο τησ υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «Πρϐληψη και
Καταπολϋμηςη του ςεξιςμοϑ και των διακρύςεων ςε θϋματα ταυτϐτητασ φϑλου και
ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ». Η εν λϐγω Πρϊξη υλοποιεύται απϐ το Κϋντρο
Ερευνών για Θϋματα Ιςϐτητασ (ΚΕΘΙ), με τη χρηματοδϐτηςη του Επιχειρηςιακοϑ
Προγρϊμματοσ «Μεταρρϑθμιςη Δημοςύου Σομϋα 2014-2020» του Εθνικοϑ τρατηγικοϑ
Πλαιςύου Αναφορϊσ (ΕΠΑ), και ϋχει ωσ ςτϐχο αφενϐσ την ερευνητικό προςϋγγιςη των
διακρύςεων που ςχετύζονται με την ταυτϐτητα φϑλου και τον ςεξουαλικϐ
προςανατολιςμϐ, καθώσ και του ζητόματοσ του ςεξιςμοϑ και των ϋμφυλων
διακρύςεων ςτον χώρο των ΜΜΕ, και αφετϋρου την υλοπούηςη επιμορφωτικών
παρεμβϊςεων ςε ςχετικοϑσ φορεύσ για την καταπολϋμηςη των διακρύςεων βϊςει
φϑλου, ταυτϐτητασ φϑλου και ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ. Ειδικϐτερα, μϋςα απϐ
την υλοπούηςη των επιμϋρουσ δρϊςεων τησ Πρϊξησ επιδιώκεται:

 Η παραγωγό επιςτημονικόσ γνώςησ μϋςω τησ υλοπούηςησ ερευνών ςτο πεδύο των
διακρύςεων βϊςει φϑλου, ταυτϐτητασ φϑλου και ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ
και των ϋμφυλων ςτερεοτϑπων ςτα ΜΜΕ.

 Η υλοπούηςη επιμορφωτικών δρϊςεων με την οπτικό του φϑλου (gender training)
ςε επαγγελματύεσ των ΜΜΕ για την πρϐληψη και την καταπολϋμηςη των
ςεξιςτικών ςτερεοτϑπων και ςυμπεριφορών.

 Η ανϊπτυξη παρεμβϊςεων θεςμικοϑ τϑπου για την προώθηςη του ςεβαςμοϑ τησ
διαφορετικϐτητασ βϊςει ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ και ταυτϐτητασ φϑλου.

 Η ευαιςθητοπούηςη τησ κοινωνύασ ςε θϋματα ιςϐτητασ και φϑλου, για την πρϐληψη
τησ ανϊπτυξησ ομοφοβικών τϊςεων, τη διαφϑλαξη του πλουραλιςτικοϑ
περιβϊλλοντοσ και την ενςωμϊτωςό του ςτην ευρϑτερη κοινωνύα.
Για την επύτευξη των παραπϊνω, ςχεδιϊςτηκαν και υλοποιοϑνται οι εξόσ δρϊςεισ:

 ύςταςη υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ για τη διαςφϊλιςη τησ διεπιςτημονικόσ
προςϋγγιςησ του αντικειμϋνου τησ Πρϊξησ. την Επιτροπό ςυμμετϋχουν
εκπρϐςωποι τησ επιςτημονικόσ κοινϐτητασ και φορϋων που δραςτηριοποιοϑνται
ςε πεδύα ςχετικϊ με το αντικεύμενο τησ Πρϊξησ. Η Επιτροπό εύναι ϊμιςθη,
παρακολουθεύ την εφαρμογό του Μνημονύου υνεργαςύασ μεταξϑ τησ Γενικόσ
Γραμματεύασ Ενημϋρωςησ και Επικοινωνύασ και του ΚΕΘΙ (Υεβρουϊριοσ 2016) και
αξιολογεύ τα αποτελϋςματα που προκϑπτουν απϐ την εφαρμογό του.

 Διενϋργεια Ερευνών ςτα πεδύα: α) των διακρύςεων βϊςει ταυτϐτητασ φϑλου και
ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ, και β) τησ ςτϊςησ των ΜΜΕ ςε ζητόματα ςεξιςμοϑ
και ϋμφυλων διακρύςεων. το πλαύςιο αυτϐ εκπονοϑνται ερευνητικϋσ εκθϋςεισ,
παρϊγεται υλικό ευαιςθητοπούηςησ και καταγρϊφονται προτϊςεισ για την
προώθηςη θεςμικών παρεμβϊςεων, με ςτϐχο την προϊςπιςη του ςεβαςμοϑ τησ
διαφορετικϐτητασ βϊςει φϑλου, ταυτϐτητασ φϑλου και ςεξουαλικοϑ
προςανατολιςμοϑ, και την πρϐληψη και την καταπολϋμηςη ςχετικών διακρύςεων.

 Ανϊπτυξη δρϊςεων δικτύωςησ, επιμόρφωςησ και ευαιςθητοπούηςησ για την
καταπολϋμηςη του ςεξιςμοϑ και των διακρύςεων ςε θϋματα ταυτϐτητασ φϑλου και
ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ. τισ δρϊςεισ αυτϋσ εντϊςςεται η υλοπούηςη
επιμορφωτικών ςεμιναρύων για εργαζϐμενουσ/εσ και επαγγελματύεσ απϐ τον χώρο
των ΜΜΕ, καθώσ και η διοργϊνωςη εκδηλώςεων ευαιςθητοπούηςησ ςε ςυνεργαςύα
με φορεύσ τησ Κοινωνύασ των Πολιτών.

5

Ειςαγωγικϊ
Ο Οδηγϐσ αυτϐσ ςτοχεϑει ςτην ενημϋρωςη και την ευαιςθητοπούηςη ςε θϋματα που
ςχετύζονται με τισ διακρύςεισ λϐγω ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ και ταυτϐτητασ
φϑλου. Βαςύζεται ςτα ευρόματα που προϋκυψαν απϐ τη διενϋργεια ϋρευνασ απϐ το
Κϋντρο Ερευνών για Θϋματα Ιςϐτητασ (ΚΕΘΙ) με τη ςυμμετοχό εκπροςώπων ΛΟΑΣΚΙ
οργανώςεων και ατϐμων, καθώσ και εκπροςώπων απϐ φορεύσ που παρϋχουν
υπηρεςύεσ ςε ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα.1 Η ϋρευνα του ΚΕΘΙ επϋλεξε να θϋςει ςτο επύκεντρο την
προςωπικό εμπειρύα των ΛΟΑΣΚΙ ατϐμων, δύνοντασ ϋμφαςη ςτα βαςικϊ
χαρακτηριςτικϊ τησ και τισ διαςτϊςεισ των διακρύςεων που τα ϊτομα αυτϊ βιώνουν.
Απϐ τα ςυμπερϊςματα τησ ϋρευνασ του ΚΕΘΙ προκϑπτει ϐτι:



Σα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα υφύςτανται διακρύςεισ, οι οπούεσ μπορεύ να εύναι
εμφανεύσ ό λανθϊνουςεσ, να εκφρϊζονται θεςμικϊ και να
αναπαρϊγονται ανεξϊρτητα απϐ προθϋςεισ, ακϐμα και λϐγω ϊγνοιασ.



Σα ΛΟΑΣΚΙ παιδιϊ βιώνουν τη διαφορετικϐτητϊ τουσ με ϋναν
επώδυνο τρϐπο ςε ϋνα περιβϊλλον που εύτε αρνεύται την ϑπαρξό τουσ,
εύτε τα τοποθετεύ ςε μια κοινωνικϊ περιθωριοποιημϋνη κατηγορύα.
Ανϊλογα με τη ςτόριξη που θα δεχθοϑν τα νεαρϊ ϊτομα εύναι πιθανϐ να
καταφϋρουν να ανατρϋψουν την κατϊςταςη αδιεξϐδου, να αρχύςουν να
αποδϋχονται τη διαφορετικϐτητϊ τουσ και να ςυγκροτοϑν την ταυτϐτητϊ τουσ με
ϋναν ςυνεκτικϐ τρϐπο. Αυτό η κατϊςταςη εύναι πιο επώδυνη και πιο αβϋβαιη για τα
τρανσ ϊτομα.



τον χώρο τησ εκπαύδευςησ η ΛΟΑΣΚΙ εμπειρύα αποςιωπϊται ό ϐταν γύνεται ορατό,
προβϊλλεται με αρνητικοϑσ ϐρουσ. Ειδικϐτερα, πρϐκειται για ϋνα πεδύο ϐπου η
ετεροκανονικϐτητα αποτελεύ δεδομϋνο, με αποτϋλεςμα τα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα να
βρύςκονται διαρκώσ υπϐ αμφιςβότηςη, να αποκλεύονται ό να εκτύθενται ςε ϋναν
διϊχυτο ομοφοβικϐ και τρανςφοβικϐ λϐγο. τον ύδιο χώρο ο εκφοβιςμϐσ που
ςυνδϋεται με ζητόματα ταυτϐτητασ φϑλου και ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ
αποτελεύ υπαρκτϐ φαινϐμενο και εύναι πιθανϐ να ςυγκαλϑπτεται απϐ την
εκπαιδευτικό κοινϐτητα η οπούα λαμβϊνει ρϐλο ςιωπηλοϑ παρατηρητό.



τον χώρο τησ υγεύασ παρατηροϑνται επύςησ ςυχνϊ φαινϐμενα διακρύςεων
απϋναντι ςε ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα, τα οπούα μπορεύ να λαμβϊνουν τη μορφό ϊρνηςησ
παροχόσ υπηρεςιών, την κακοπούηςη και τον εξευτελιςμϐ (ιατρικϐσ εκφοβιςμϐσ),
ιδιαύτερα απϋναντι ςε τρανσ ϊτομα. Για τον λϐγο αυτϐ, τα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα και
ιδιαύτερα τα τρανσ ϊτομα, προςεγγύζουν με επιφυλακτικϐτητα τουσ χώρουσ
παροχόσ υπηρεςιών υγεύασ.



Ειδικϐτερα ςτο πεδύο τησ ψυχικόσ υγεύασ, η κακοπούηςη ΛΟΑΣΚΙ ατϐμων εύναι
πιθανϐ να επιτεύνεται εξαιτύασ τησ ϊγνοιασ ό τησ αναπαραγωγόσ
αντιδεοντολογικών υποθϋςεων απϐ πλευρϊσ των επαγγελματιών ψυχικόσ υγεύασ.
Επιπλϋον, ϋνα κρύςιμο θϋμα που αναδεύχθηκε απϐ την ϋρευνα εύναι αυτϐ τησ
ψυχιατρικοπούηςησ ζητημϊτων που ςυνδϋονται -κυρύωσ- με την ταυτϐτητα φϑλου.



Σϋλοσ, τα ΜΜΕ διαφϊνηκε ϐτι αποτελοϑν ϋνα πεδύο διαρκοϑσ κακοπούηςησ των
ΛΟΑΣΚΙ ατϐμων, καθώσ ςυχνϊ δύνουν το βόμα για την εκφορϊ κακοποιητικοϑ

1 Σο πλόρεσ κεύμενο τησ ϋρευνασ: Μοςχοβϊκου, Ν. & Ντϊνη, . (2018), Διακρύςεισ λόγω
ταυτότητασ φύλου και ςεξουαλικού προςανατολιςμού: δεδομϋνα, θεςμικό πλαύςιο και ποιοτικό
διερεύνηςη,
Αθόνα:
ΚΕΘΙ,
μπορεύτε
να
το
βρεύτε
εδώ:
https://kethi.gr/wpcontent/uploads/2018/02/FINAL_publication_isbn.pdf
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λϐγου ςε βϊροσ τουσ, ο οπούοσ προςτατεϑεται με το επιχεύρημα τησ ελευθερύασ του
λϐγου.
Με βϊςη τα παραπϊνω, γύνεται φανερϐ ϐτι ςε διαφορετικϊ πεδύα τησ κοινωνικόσ ζωόσ
δημιουργεύται ςιωπηρϊ ϋνα περιβϊλλον αποκλειςμοϑ για τα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα. υνόθωσ
μϊλιςτα, το βϊροσ για την ανατροπό αυτών των ςυνθηκών μεταφϋρεται ςτα ύδια τα
ϊτομα που υφύςτανται τον αποκλειςμϐ, τα οπούα με προςωπικϐ αγώνα και με βϊςη
τον βαθμϐ ανοχόσ τουσ, διεκδικοϑν την ορατότητϊ τουσ. Η ορατϐτητα ςυνιςτϊ το
ςημεύο ςϑγκρουςησ ςε ϋνα πλαύςιο ϐπου η ετεροκανονικϐτητα αποτελεύ κυρύαρχη και
αναμφιςβότητη ςταθερϊ. τη ςυζότηςη για τον ςεξουαλικϐ προςανατολιςμϐ και την
ταυτϐτητα φϑλου η ϋννοια τησ ορατϐτητασ κατϋχει κεντρικό θϋςη και αποτελεύ
βαςικϐ ζητοϑμενο για τη ΛΟΑΣΚΙ Κοινϐτητα.
το πλαύςιο αυτϐ, ο Οδηγϐσ αυτϐσ δημιουργόθηκε για να ςυμβϊλει ςτην ενδυνϊμωςη
των ατϐμων που υφύςτανται διακρύςεισ βϊςει ταυτϐτητασ φϑλου και ςεξουαλικοϑ
προςανατολιςμοϑ, αλλϊ –παρϊλληλα- ϋχει ωσ ςτϐχο να αναδεύξει την ευθϑνη που
ϋχουν διϊφοροι φορεύσ και χώροι ςτη διαμϐρφωςη ενϐσ κοινωνικοϑ πλαιςύου που
ςϋβεται τη διαφορετικϐτητα και διαςφαλύζει τισ ςυνθόκεσ για ιςϐτιμη ςυμμετοχό
ϐλων ςε αυτϐ. Ειδικϐτερα, λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐτι ςε επύπεδο κοινωνύασ
αναπτύςςεται ςυχνϊ ϋνασ ανεξϋλεγκτοσ δημόςιοσ κακοποιητικόσ λόγοσ για θϋματα
ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ και ταυτϐτητασ φϑλου, η ςυγγραφό αυτοϑ του
Οδηγοϑ επιχειρεύ να ςυνειςφϋρει ςτη ςχετικό ενημϋρωςη του κοινοϑ και να αναδεύξει
ορθοϑσ τρϐπουσ διαχεύριςησ τϋτοιων θεμϊτων ςε διϊφορα πλαύςια και περιβϊλλοντα.
Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο Οδηγϐσ οργανώνεται ςε ενϐτητεσ, που ακολουθοϑν τισ θεματικϋσ
ενϐτητεσ που εξετϊςτηκαν κατϊ την ερευνητικό διαδικαςύα, με ςτϐχο να προςφϋρει
ειδικϐτερη και ςτοχευμϋνη πληροφϐρηςη. Κϊθε θεματικό ενϐτητα περιλαμβϊνει
αποςπϊςματα απϐ τισ τοποθετόςεισ των ςυμμετεχϐντων/ουςών ςτισ ομϊδεσ
εςτιαςμϋνησ ςυζότηςησ που υλοποιόθηκαν ςτο πλαύςιο τησ ϋρευνασ. Επιπλϋον, ςτον
Οδηγϐ περιλαμβϊνονται υλικϐ και πρωτϐτυπα εργαλεύα τα οπούα αποςκοποϑν τϐςο
ςτην καλϑτερη πληροφϐρηςη των αναγνωςτών/τριών, ϐςο και ςτον αναςτοχαςμϐ
ϐλων ςε ςχϋςη με καθημερινϋσ εκφρϊςεισ και εκδηλώςεισ, εμπρϐθετεσ ό μη, λεκτικϋσ
ό μη λεκτικϋσ, που επικοινωνοϑν επιθετικϊ, υποτιμητικϊ ό αρνητικϊ υπονοοϑμενα
απϋναντι ςε ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα. το τϋλοσ του Οδηγοϑ παρατύθενται οι φορεύσ και οι
οργανώςεισ που παρϋχουν υπηρεςύεσ ςε ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα.
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Για εςϋνα…
Σι εύπαν…
Αυτϐ το ςυναύςθημα τησ απόλυτησ
μοναξιϊσ. Μαζύ με αυτϐ και η
ενοχοπούηςη, δεν ξϋρεισ γιατύ, αλλϊ
νομύζεισ πωσ εύναι κϊτι κακϐ. Μπορεύ να
εύναι χειρονομύεσ, μπορεύ να εύναι
κϊποια λόγια, νιώθεισ ϐτι κϊτι δεν πϊει
καλϊ, με την κακό ϋννοια του ϐρου.

Εγώ ασ ποϑμε ακοϑω πολϑ ςυχνϊ ςτη
ζωό μου το, γιατύ αςχολεύςαι με αυτϊ
και φτϊνει με αυτϊ. Μα κϊποιοσ πρϋπει
να μιλόςει γι’ αυτϊ! υγνώμη που εύναι
ταμπού για ςϋνα και ςε φϋρνουν ςε
δϑςκολη θϋςη. Και εντϊξει, δεν εύναι
τϐςο ςημαντικϐ, γιατύ να μιλϊμε για το
με ποιον κϊνεισ ςεξ, εμϋνα δεν με
ενοχλεύ, αρκεύ να μη το δεύχνεισ
μπροςτϊ μου. Εύναι όλα αυτϊ τα
ςτερεοτυπικϊ τα οπούα τα ακούμε και
τα ακούμε και εύναι βιώματα. Σο γιατύ ν’
αςχοληθεύσ και γιατύ να εύςαι τόςο
προκλητικόσ; Γιατύ ϐταν ςου λϋνε ϐτι
εύςαι προκλητικϐσ ςημαύνει ϐτι εύναι
δικό ςου το φταύξιμο που ϋχεισ βύα ςτη
ζωό ςου.

Σο να λεσ ψϋματα, το να
προςποιεύςαι ϐτι εύςαι
κϊποιοσ που δεν εύςαι, το να
μπαύνεισ ςτη διαδικαςύα να
χτύζεισ ϋνα ολόκληρο πλαύςιο
γϑρω απϐ την οικογϋνειϊ ςου,
απϐ τουσ φύλουσ ςου, ςτο
ςχολεύο ςου, ςτουσ δαςκϊλουσ
ςου, ςε ϐλουσ, ςου
καταναλώνει απύςτευτη
ενϋργεια που θα μποροϑςεσ να
την αφιερώςεισ αλλοϑ.

Για μϋνα η μεγϊλη βϊςη όταν η
προςωπικό απόφαςη, ϐχι ποια
εύναι η ςεξουαλικϐτητϊ μου, αλλϊ
το ϐτι, ϐςο δϑςκολο και αν εύναι
αυτϐ, εγώ αυτϐ θϋλω και θα το
κϊνω να δουλϋψει για μϋνα και θα
εύμαι και ευτυχιςμϋνοσ μϋςα ς’
αυτό, γιατύ τϐτε όμουν πολϑ
δυςτυχιςμϋνοσ εξαιτύασ αυτοϑ.
Ωρα το να το αποδεχθεύσ και το να
πεισ ϐτι θα το γυρύςεισ ανϊποδα,
ϋχει μεγϊλη ςημαςύα.

Πολλϋσ φορϋσ τροποποιούμε το πώσ φαινόμαςτε, κοιταζϐμαςτε, αιςθανϐμαςτε, απϐ τη
γλώςςα μϋχρι την κύνηςη για να μην φϊμε μύα διϊκριςη. Δηλαδό πϊω ςε ϋνα ταμεύο και
επειδό θϋλω να πϊω ςε ϋνα ταμεύο για πϋντε λεπτϊ και δεν θϋλω ο ϊλλοσ να με κοιτϊξει
με ϋμφαςη, «όρθε η αδερφό τώρα για τα ϋνςημα και χα, χα, χα» και ϐλα αυτϊ.
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Βαςικϋσ Επιςημϊνςεισ
Σαυτότητα φύλου και ςεξουαλικόσ προςανατολιςμόσ


Σο φϑλο και η ςεξουαλικϐτητα αποτελοϑν πεδύο αναζότηςησ και προβληματιςμοϑ
για τα περιςςϐτερα ϊτομα. Όμωσ για κϊποιουσ και κϊποιεσ αυτϐ αποκτϊ ιδιαύτερα
χαρακτηριςτικϊ.



το πεδύο τησ ερωτικόσ και ςεξουαλικόσ ϋλξησ, η κατεϑθυνςη προσ ϊτομα του ύδιου
φϑλου ό ϊτομα και των δϑο φϑλων γύνεται ςυνειδητό και βιώνεται ςε ϋνα εχθρικϐ
πεδύο ϐπου οι ςχϋςεισ μεταξϑ ατϐμων του αντύθετου φϑλου αποτελοϑν τον κανϐνα
και οτιδόποτε ϊλλο θεωρεύται παρϋκκλιςη, προβληματικϐ, γύνεται αντικεύμενο
χλεϑησ, ςτοχοπούηςησ και εκφοβιςμοϑ. Σο αποτϋλεςμα εύναι πωσ πολλϊ ϊτομα
βιώνουν τη ςεξουαλικό τουσ ταυτϐτητα με ενοχϋσ, την αποκρϑπτουν απϐ το
περιβϊλλον τουσ, δημιουργοϑν μια ψευδό εικϐνα για τον εαυτϐ τουσ για να
αποφϑγουν τισ αρνητικϋσ ςτϊςεισ ό το φϐβο τησ απϐρριψησ, αποςϑρονται απϐ
δραςτηριϐτητεσ και επαφϋσ, απομονώνονται και αποδυναμώνονται ςε μια διπλό
προςπϊθεια να κατανοόςουν τον εαυτϐ τουσ και να αντιμετωπύςουν τη διϊκριςη.



το πεδύο του φϑλου, νεαρϊ ϊτομα μπορεύ να πιϋζονται απϐ τουσ ρϐλουσ που
επιβϊλλονται απϐ το κοινωνικϐ πλαύςιο και που απαιτοϑν απϐ αυτϊ, ρητϊ ό
ϊρρητα, ϋναν «αυθεντικϐ» τρϐπο να εύναι ϊνδρεσ ό γυναύκεσ. Κϊποια ύςωσ νιώθουν
πωσ εγκλωβύζονται ςε ρϐλουσ και προςδοκύεσ ςε ςχϋςη με το φϑλο, κϊποια ϊλλα
μπορεύ να διεκδικοϑν ϋναν απελευθερωτικϐ τρϐπο να εύναι ϊνδρεσ ό γυναύκεσ,
κϊποια ϊλλα μπορεύ να αιςθϊνονται καλϊ με αυτϐ που νιώθουν και εκφρϊζουν ςε
ςχϋςη με το φϑλο τουσ. Για κϊποια ϊτομα, ο τρϐποσ που βιώνουν και εκφρϊζουν
την ταυτϐτητα φϑλου τουσ, δεν γύνεται αποδεκτϐσ απϐ το περιβϊλλον τουσ, το
περιβϊλλον γύνεται απορριπτικϐ και βύαιο. Εύναι τα παιδιϊ που το φϑλο που τουσ
ϋχει αποδοθεύ κατϊ τη γϋννηςη δεν αντιςτοιχεύ με το φϑλο ϐπωσ το βιώνουν και το
εκφρϊζουν ό επιθυμοϑν να το εκφρϊςουν. Σα διεμφυλικϊ ό τρανσ παιδιϊ.

Η κοινοπούηςη τησ ταυτότητασ (coming out)


Η ςυνειδητοπούηςη και η κοινοπούηςη του ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ (coming
out) μπορεύ να ςυμβεύ ςε πολλϊ ςτϊδια τησ ζωόσ και ςε διαφορετικϊ πλαύςια. Ο
τρϐποσ, το πλαύςιο και οι ϊνθρωποι ςτουσ οπούουσ κϊποιοσ/α κοινοποιεύ την
ταυτϐτητϊ του/τησ ορύζεται από το ύδιο το ϊτομο. Κϊποια ϊτομα επιλϋγουν να
κοινοποιόςουν την ταυτϐτητϊ τουσ δημϐςια, ϊλλα επιλϋγουν να την κοινοποιόςουν
ςε κϊποιουσ ανθρώπουσ και πλαύςια, αλλϊ ϐχι ςε ϊλλα, ενώ ϊλλα ϊτομα κρατοϑν
αυτόν την ςυνειδητοπούηςη για τον εαυτϐ τουσ και μπορεύ να μην προχωροϑν ςε
καμύα κοινοπούηςη. Πολλού και πολλϋσ που περνοϑν απϐ αυτό τη διαδικαςύα τη
βιώνουν μοναχικϊ και ενοχικϊ.



Φρειϊζεται να καταλϊβεισ ότι δεν εύςαι ο μόνοσ ό η μόνη. Δεν υπϊρχει τύποτα κακϐ
ςε αυτϐ που νιώθεισ. Αντύθετα, υπϊρχει μεγϊλη ανϊγκη εκπαύδευςησ του
περιβϊλλοντοσ πϊνω ςε θϋματα ταυτϐτητασ φϑλου και ςεξουαλικοϑ
προςανατολιςμοϑ.



Προςπϊθηςε να βρεισ κϊποιον/α που μπορεύσ να το μοιραςτεύσ, απευθϑνςου ςτη
ΛΟΑΣΚΙ Κοινϐτητα και ςε φορεύσ που μποροϑν να ςε βοηθόςουν, ζότηςε βοόθεια
για το πώσ, που και ςε ποιουσ θα το πεισ. Η ΛΟΑΣΚΙ Κοινϐτητα ϋχει ϋντονη
δραςτηριϐτητα και ϋχει δημιουργόςει υποςτηρικτικϐ υλικϐ ςτο οπούο μπορεύσ να
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ϋχεισ πρϐςβαςη και διαδικτυακϊ. Μϋςω διαδικτϑου θα βρεισ χρόςιμο υλικϐ που θα
ςε βοηθόςει να καταλϊβεισ και τι εύναι αυτϐ που νιώθεισ, αλλϊ και γιατύ το βιώνεισ
με τον τρϐπο που το βιώνεισ.



Εύναι χρόςιμο να γνωρύζεισ ϐτι η κοινοπούηςη τησ ταυτϐτητασ εύναι πολϑ πιθανϐ να
δοκιμϊςει ςχϋςεισ, να ςε φϋρει αντιμϋτωπο/η με αρνητικϋσ αντιδρϊςεισ, να
αιςθανθεύσ ϋλλειψη κατανϐηςησ, απϐρριψη και να κληθεύσ να αντιμετωπύςεισ
προςπϊθειεσ να ςε φοβύςουν και να ςε αλλϊξουν. Αυτϐ απαιτεύ καλό προετοιμαςύα
και ετοιμϐτητα, ςτόριξη και ςυνεύδηςη πωσ ϋχεισ να δώςεισ ϋνα διαρκό αγώνα για
κϊτι που μοιϊζει αυτονϐητο: να υπϊρχεισ με τον τρόπο που εςύ βιώνεισ τον εαυτό
ςου και επιθυμεύσ να εκφρϊζεςαι.



Παρϊ τισ δυςκολύεσ, τα περιςςϐτερα ϊτομα περιγρϊφουν τη διαδικαςύα τησ
κοινοπούηςησ ωσ μια απελευθερωτικό διαδικαςύα, ωσ ϋνα ςημεύο χωρύσ επιςτροφό
που κϊνει το ϊτομο να αιςθϊνεται καλϊ για τον εαυτϐ του, να νιώθει πιο δυνατϐ
ςτην προςπϊθειϊ του να αντιμετωπύςει αρνητικϋσ ςτϊςεισ και αντιδρϊςεισ. Η
διαδικαςύα αυτό εύναι πολϑ πιθανϐ να ςε φϋρει ςε επαφό με ϊλλουσ ανθρώπουσ
που μοιρϊζονται παρϐμοιεσ εμπειρύεσ και ανηςυχύεσ, να ςε βοηθόςει να γνωρύζεισ
τα δικαιώματϊ ςου και τον τρϐπο που μπορεύσ να τα διεκδικόςεισ, καθώσ και να ςε
φϋρει ςε επαφό με την ιςτορύα ϊλλων ανθρώπων που μϋςα απϐ προςωπικϐ και
ςυλλογικϐ αγώνα ϊλλαξαν κοινωνύεσ και ανθρώπουσ.



Ο τρϐποσ που αντιμετωπύζεται η ςεξουαλικϐτητα και το φϑλο κοινωνικϊ ϋχει
ιςτορύα. Τπϊρχουν διαφορετικού προςανατολιςμού και διαφορετικού τρϐποι
ϋκφραςησ του φϑλου τα οπούα εύναι πλοϑτοσ για την κοινωνύα και ςτα οπούα δε
χωροϑν διακρύςεισ. Ωνθρωποι και κοινωνύεσ εκπαιδεϑουν και εκπαιδεϑονται.
Κοινοποιώντασ την ταυτϐτητϊ ςου γύνεςαι κομμϊτι αυτόσ τησ διαδικαςύασ. Καλώσ
όρθεσ!

Σι εύναι ςημαντικό να γνωρύζεισ και πωσ μπορεύσ να αντιδρϊςεισ ςε
ϋνα περιςτατικό ςχολικού εκφοβιςμού εισ βϊροσ ςου;
Δεν κϊνεισ τύποτα λϊθοσ με το να εύςαι αυτόσ/ό που εύςαι!



Η ευθϑνη βαραύνει αυτοϑσ/ϋσ που ςε προςβϊλλουν και αςκοϑν βύα, καθώσ και το
ςχολεύο που εύναι υποχρεωμϋνο να κϊνει κϊτι για να ςε υποςτηρύξει. Δεν εύναι δικό
ςου ευθϑνη να το διαχειριςτεύσ! Δεν εύναι δικό ςου ευθϑνη να αλλϊξεισ τη
ςυμπεριφορϊ ςου, προκειμϋνου να «μην προκαλεύσ», ϐπωσ πιθανϊ ςου λϋνε.
Αυτού/ϋσ που πρϋπει να αλλϊξουν ςυμπεριφορϊ, εύναι εκεύνοι/εσ που ςε
προςβϊλλουν και αςκοϑν βύα… και για αυτϐ ϋχει ευθϑνη και το ςχολεύο, αλλϊ και
τα ϊτομα που εκφοβύζουν!

Προςπϊθηςε να εύςαι όρεμοσ/η κατϊ τη διϊρκεια του περιςτατικού.



Πεσ ψϑχραιμα πωσ αυτϐ δεν εύναι ςωςτϐ. Αναζότηςε βοόθεια! Ανϊφερε το
περιςτατικϐ ςε κϊποιον/α που εμπιςτεϑεςαι. Σο ςχολεύο ϋχει ευθϑνη να ςε
προςτατεϑςει και να εκπαιδεϑςει τα υπϐλοιπα παιδιϊ και το εκπαιδευτικϐ
προςωπικϐ για τη διαχεύριςη και την αντιμετώπιςη τϋτοιων περιςτατικών. Σα
περιςτατικϊ αυτϊ πιθανϊ μοιϊζουν μεμονωμϋνα και εύναι πιθανϐ να νιώθεισ ντροπό
και ενοχϋσ. Φρειϊζεται να μιλόςεισ για αυτϊ. Θα ςε βοηθόςει ςε αυτϐ να βρεισ ϋναν
τρϐπο να τα καταγρϊφεισ για να μπορϋςεισ να κατανοόςεισ τι εύναι αυτϐ που
ςυμβαύνει και πωσ.
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Προςτϊτευςε τον εαυτό ςου!



Μύληςε ςε ανθρώπουσ που εμπιςτεϑεςαι, χτύςε ϋνα δύκτυο υποςτόριξησ,
παρατόρηςε τη ςυμπεριφορϊ ςου, κϊνε πρϐβα πώσ θα αντιδρϊςεισ, τι θα πεισ και
πώσ θα το πεισ. Όμωσ θυμόςου ϐτι δεν εύναι δικό ςου ευθϑνη να το υπομεύνεισ και
να το αντϋξεισ!

Γνωρύζετε ότι…


ϑμφωνα με ϋρευνα του Οργανιςμοϑ Θεμελιωδών Δικαιωμϊτων (FRA), η Ελλϊδα
κατατϊςςεται ςτισ χώρεσ με το λιγϐτερο ςυμπεριληπτικϐ κοινωνικϐ περιβϊλλον
απϋναντι ςε ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα και ςε εκεύνεσ ϐπου εύναι πολϑ πιθανϐ ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα να
εύναι θϑματα βύασ, παρενϐχληςησ και διϊκριςησ.



ϑμφωνα με την ύδια ϋρευνα, η Ελλϊδα βρύςκεται ςτισ χώρεσ με τη χαμηλϐτερη
κατϊταξη ςε ϐ,τι αφορϊ το πϐςο ικανοποιημϋνα με τη ζωό τουσ δηλώνουν τα τρανσ
ϊτομα.



Σο 48% των ΛΟΑΣΚΙ ατϐμων απϐ την Ελλϊδα, που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα του
Οργανιςμοϑ Θεμελιωδών Δικαιωμϊτων, δηλώνει ϐτι ϋχει υποςτεύ διϊκριςη ό
παρενϐχληςη λϐγω ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ ό ταυτϐτητασ φϑλου.

Φρόςιμα Κεύμενα/Τλικό από ϊλλουσ φορεύσ


Accept-LGBT Cyprus & Outcomers (2014): Ενϊντια ςτον Ομοφοβικϐ Ηλεκτρονικϐ
Εκφοβιςμϐ- Οδηγϐσ για Νϋουσ



Colour Youth – Κοινϐτητα LGBTQ Νϋων Αθόνασ: Ενημερωτικϐ φυλλϊδιο με Οδηγύεσ
Αντύδραςησ ςε Περιςτατικϊ βύασ/διϊκριςησ



Γαλανοϑ, Μ. (2014) - ωματεύο Τποςτόριξησ Διεμφυλικών: Σαυτϐτητα και ϋκφραςη
φϑλου. Ορολογύα, διακρύςεισ, ςτερεϐτυπα και μϑθοι



Πολϑχρωμο χολεύο (2016) (επιμ.): Οδηγϐσ Coming Out για ΛΟΑ Ωτομα



Πολϑχρωμο χολεύο (2016) (επιμ.): Οδηγϐσ Coming Out για Σρανσ Ωτομα
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Για γονεύσ…
Σι εύπαν…

Η ενδοοικογενειακό βύα με
αφορμό την κοινοπούηςη τησ
ταυτϐτητασ (coming out), εύναι
μύα πραγματικϐτητα. Εύναι
δυςτυχώσ ϋνα απϐ τα
ζητόματα που αντιμετωπύζουν
τα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα. υνόθωσ τα
υπόλοιπα θύματα βύασ ϋχουν
τισ οικογϋνειϋσ τουσ ωσ
ςύμμαχο, τα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα
δεν ϋχουν ςϑμμαχο.

Δυςτυχώσ ό ευτυχώσ ςε μϋνα, ο χώροσ
μεγαλύτερων διακρύςεων εύναι η
οικογϋνειϊ μου. Η πιο μεγϊλη
κακοπούηςη, ςωματικό, λεκτικό, τα
πϊντα, όταν εντϐσ τησ οικογϋνειασ. Σα
ϋκανα ϐλα μϐνοσ μου, δηλαδό το να
αποδεχθώ τον εαυτϐ μου, να ξεπερϊςω
κϊποια πρϊγματα, τα ϋκανα ςε
προςωπικό επύπεδο όλα.

Δεν γύνεται να ζητϊσ από ϋναν 15χρονο, 18χρονο ό 20χρονο, να
πϊρει το ρόλο του εκπαιδευτικού για τουσ γονεύσ και την
κοινωνύα.

ε κϊνει ϐλο αυτϐ να αναρωτιϋςαι και ν’ αρχύςεισ να τα βϊζεισ και με τον εαυτϐ ςου ώρεσώρεσ… εύχα ν’ αντιμετωπύςω τον πόλεμο με τουσ ςυμμαθητϋσ μου και ϋναν πόλεμο με
τον ύδιο μου τον εαυτό. Και αυτϐ εύναι πϊρα πολϑ δϑςκολο για να το αντιμετωπύςει ϋνα
παιδύ μϐνο του. Βϋβαια ς’ αυτϐ το κομμϊτι με βοόθηςε πολϑ και όμουν απϐ τα τυχερϊ
παιδιϊ, γιατύ εύχα την οικογϋνεια πϊντα δύπλα μου. Εύχα τον πατϋρα μου, τη μητϋρα μου,
τισ αδελφϋσ μου αργϐτερα, που ςτϊθηκαν και ςτϋκονται ςτο πλευρϐ μου και αυτό όταν η
μεγαλύτερη αςπύδα μου. Οπϐτε ϐταν ϋχεισ την οικογϋνεια ςτο πλευρϐ ςου, τι να
καταλϊβεισ; Ποιοσ θα ςε πειρϊξει;

Απαντόςεισ ςε ςυχνϊ ερωτόματα και προβληματιςμούσ γονϋων
Γιατύ μου το λϋει; Δε θϋλω να ξϋρω.



Ψσ γονεύσ εύναι πιθανϐ να βιώνετε ςυναιςθόματα που εύναι δϑςκολο να τα
διαχειριςτεύτε. Μπορεύ να νιώθετε φϐβο και να ςτεναχωριϋςτε για το παιδύ ςασ.
Μπορεύ να νιώθετε θυμϐ, ντροπό, αποςτροφό. Μπορεύ να ελπύζετε πωσ αυτϐ εύναι
μια φϊςη που θα περϊςει. Μπορεύ να αρχύζετε να αναζητϊτε ευθϑνεσ ςτην
τηλεϐραςη, ςτο ύντερνετ ό και ςτον εαυτϐ ςασ. Να αναρωτιϋςτε τι ϋχετε κϊνει
λϊθοσ. Μπορεύ ακϐμη να νιώθετε πωσ ϋχετε χϊςει ϋναν ϊνθρωπο. Μπορεύ να
βιώνετε πϐνο και ανηςυχύα. ασ απαςχολεύ τι μπορεύ να ςκϋφτονται οι ϊλλοι για
εςϊσ και το παιδύ ςασ. Ανηςυχεύτε για το παιδύ ςασ, αν εύναι αςφαλϋσ, αν θα πϊρει
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τουσ δρϐμουσ, αν «θα κολλόςει HIV». Αυτό εύναι η αντύδραςη πολλών γονϋων που
μαθαύνουν για τισ ςυναιςθηματικϋσ ανηςυχύεσ και τον ςεξουαλικϐ προςανατολιςμϐ
των παιδιών τουσ. Πρϐκειται για αντιδρϊςεισ που βαςύζονται ςτο μεγϊλο ϋλλειμμα
γνώςησ και εκπαύδευςησ τησ κοινωνύασ για θϋματα ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ
και ταυτϐτητασ φϑλου.



Δώςτε χρϐνο ςτον εαυτϐ ςασ για τη διαχεύριςη του ζητόματοσ. Εξηγεύςτε ςτο παιδύ
ςασ ϐτι χρειϊζεςτε χρϐνο. Εύναι πολϑ πιθανϐ να μη μπορεύ να κατανοόςει πϐςο
δϑςκολο εύναι για εςϊσ να το διαχειριςτεύτε. Προςπαθόςτε να το διαχειριςτεύτε μαζύ
του/τησ, αν αυτϐ εύναι εφικτϐ. Εύναι πολϑ ςημαντικϐ να τα καταφϋρετε και να μην
απορρύψετε το παιδύ ςασ ό να μη το τραυματύςετε περαιτϋρω. Για εκεύνον/η, η
απϐφαςη να ςασ μιλόςει αποτελεύ μια πρϊξη γενναιϐτητασ και ςυγχρϐνωσ
απϐγνωςησ που ςχετύζεται με την αναζότηςη ενϐσ αςφαλοϑσ περιβϊλλοντοσ, ώςτε
να μπορϋςει να ςκεφτεύ τον εαυτϐ του/τησ και να αντιμετωπύςει πιθανό
επιθετικϐτητα απϐ το ευρϑτερο περιβϊλλον.



Φρειϊζεται ϐμωσ να κϊνετε ϋνα βόμα πύςω για να καταλϊβετε τι ςυμβαύνει. Αυτϐ
που ςυμβαύνει εύναι ϐτι το παιδύ ςασ βρύςκεται ςε μια ιδιαύτερα ευϊλωτη θϋςη,
μοιρϊςτηκε μαζύ ςασ κϊτι πολϑ προςωπικϐ γιατύ δε θϋλει να κρϑβεται απϐ ςασ, δε
θϋλει να ζει μια διπλό ζωό και χρειϊζεται την υποςτόριξό ςασ.



Για να καταλϊβετε πϐςο δϑςκολο εύναι για το παιδύ ςασ να μη το μοιρϊζεται,
ςκεφτεύτε πώσ εύναι για ςασ να μη μπορεύτε να μιλόςετε για τουσ ανθρώπουσ που
νοιϊζεςτε, πωσ νιώθετε για τον/την ςϑντροφϐ ςασ, ακϐμη και για τον τρϐπο που
περνϊτε την ώρα ςασ και τα ενδιαφϋροντϊ ςασ. Για τη ζωό ςασ δηλαδό, και για αυτϐ
που εύςτε.



Σο να ζει ϋνα παιδύ μϋςα ςτο ψϋμα εύναι καταςτροφικϐ για το ύδιο, ψυχικϊ και
ςωματικϊ. Απορροφϊ ϐλη του την ενϋργεια, περιορύζει τισ επιλογϋσ του, το εκθϋτει
ςε κινδϑνουσ, το καθιςτϊ αδϑναμο και ανύκανο να υποςτηρύξει τον εαυτϐ του και το
απομονώνει. Σα ΛΟΑΣΚΙ παιδιϊ υφύςτανται διακρύςεισ, παρενϐχληςη και εκφοβιςμϐ
μϐνο και μϐνο γιατύ εύναι αυτϊ που εύναι. Αν δεν μποροϑν να μιλόςουν πουθενϊ
ανοιχτϊ για τη ςεξουαλικϐτητϊ τουσ ό να εκφρϊςουν ελεϑθερα τον τρϐπο που
βιώνουν το φϑλο τουσ θα απομονωθοϑν και θα βιώνουν μοναχικϊ το βαρϑ φορτύο
τησ ςυνειδητοπούηςησ τησ ταυτϐτητϊσ τουσ ςε ϋνα εχθρικϐ και απορριπτικϐ
περιβϊλλον.



Σο παιδύ ςασ ϋχει κϊνει ϋναν τερϊςτιο δρϐμο μϋχρι να ςυνειδητοποιόςει την
ταυτϐτητϊ του. Επομϋνωσ, δώςτε και ςτον εαυτϐ ςασ τον χρϐνο να διαχειριςτεύτε
τα ςυναιςθόματϊ ςασ και να αντιμετωπύςετε τουσ φϐβουσ και τισ ςκϋψεισ ςασ.

Σι μπορώ να κϊνω;



Επειδό ο τρϐποσ που ϋχουμε μεγαλώςει, αλλϊ και το κοινωνικϐ περιβϊλλον ςτο
οπούο ζοϑμε δεν εύναι βοηθητικϊ ςτην κατεϑθυνςη τησ αποδοχόσ τησ
διαφορετικϐτητασ, εύναι πολϑ δϑςκολο να δεύτε τι μπορεύτε να κϊνετε, ϐταν το
παιδύ ςασ μοιρϊζεται μαζύ ςασ κϊτι τϋτοιο.



ύγουρα, το να προςποιεύςτε πωσ δε ςυμβαύνει κϊτι, δεν αποτελεύ ενδεδειγμϋνο
τρϐπο αντύδραςησ, οϑτε εξαφανύζει αυτϐ που εμφανύζεται ςτην αντύληψό ςασ ωσ
πρϐβλημα, η ταυτϐτητα δηλαδό του παιδιοϑ ςασ. Σο παιδύ ςασ θα ςυνεχύζει να
διαχειρύζεται μϐνο του κϊτι για το οπούο εύναι τϐςο ςημαντικϐ να ϋχει τη ςτόριξό
ςασ.
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Όταν αιςθανθεύτε ϋτοιμοσ/η μιλόςτε με το παιδύ ςασ, ρωτόςτε πώσ αιςθϊνεται.
Εύναι πολϑ πιθανϐ να νιώθει ανακοϑφιςη, φϐβο, αναςφϊλεια. Ψςτϐςο, εύναι
ςημαντικϐ να γνωρύζετε ϐτι και το ύδιο μπορεύ να εύναι ακϐμη μπερδεμϋνο και να
νιώθει ςϑγχυςη. Δεν εύναι κϊτι εϑκολο να διαχειριςτεύ. Πρϐκειται για κϊτι που εύναι
πϊντα παρϐν, αλλϊ ςυγχρϐνωσ εύτε ϋχει ελϊχιςτα ερεθύςματα απϐ το περιβϊλλον
προκειμϋνου να ενταχθεύ ό αυτϊ τα ερεθύςματα εύναι αρνητικϊ (ςτερεϐτυπα,
αρνητικϋσ ςτϊςεισ, απϐρριψη).

Δε μου το λϋει αλλϊ το ξϋρω. Θϋλω να βοηθόςω.



υχνϊ, ενώ το παιδύ ςασ δε ςασ ϋχει εκμυςτηρευτεύ κϊτι τϋτοιο, το γνωρύζετε αλλϊ
δεν ξϋρετε πώσ να ξεκινόςετε το ςυζητϊτε μαζύ του. Πολλϊ παιδιϊ ϋχουν δυςκολύα
να διαχειριςτοϑν τα ςυναιςθόματα και τισ ςκϋψεισ τουσ ςχετικϊ με τη
ςεξουαλικϐτητϊ τουσ, νιώθουν τα ύδια μπερδεμϋνα. Ωλλα παιδιϊ μπορεύ να νιώθουν
πωσ οι γονεύσ τουσ θα τα απορρύψουν.



Δώςτε ςτον εαυτϐ ςασ χρϐνο και την ευκαιρύα να αναζητόςει απαντόςεισ ςε αυτϊ
τα ζητόματα. Επικοινωνόςτε διακριτικϊ μια ατμϐςφαιρα αποδοχόσ, ώςτε το παιδύ
ςασ να νιώςει αςφαλϋσ, ϐταν εκεύνο το επιθυμόςει να το μοιραςτεύ μαζύ ςασ, ϐπωσ
εκεύνο το επιθυμεύ.



Εύναι ςημαντικϐ να επιλϋξετε και να ϋχετε ςκεφτεύ καλϊ τον τρϐπο που θα
μοιραςτεύτε αυτό τη γνώςη και πωσ θα χειριςτεύτε αντιδρϊςεισ. Υυςικϊ, χρειϊζεται
να μιλόςτε ςτο παιδύ ςασ. Πρϐκειται για τη δικό του ζωό! Εκεύνο θα αποφαςύςει
πϐτε, ςε ποιο πλαύςιο και ςε ποιουσ/εσ θα κοινοποιόςει την ταυτϐτητϊ του/τησ.

Δεν πρόκειται για κϊτι που θα περϊςει!



Ο ςεξουαλικϐσ προςανατολιςμϐσ δεν εύναι κϊτι που το διαλϋγουμε, αλλϊ κϊτι που
διαμορφώνεται χωρύσ να ϋχει προςδιοριςτεύ ερευνητικϊ ο ρϐλοσ που παύζουν
προςωπικού, πολιτιςμικού, θρηςκευτικού, κοινωνικού και βιολογικού παρϊγοντεσ.
Πρϐκειται για αλληλεπύδραςη παραγϐντων. Παρατηρεύται ιςτορικϊ και ςε
διαφορετικϋσ κοινωνύεσ, ενώ η αντιμετώπιςό του διαφϋρει απϐ την απϐλυτη ϋνταξη
-ωσ ςυςτατικϐ ςτοιχεύο τησ ανθρώπινησ ποικιλομορφύασ-, ϋωσ την απϐρριψη και
την περιθωριοπούηςη. Οι ςϑγχρονεσ κοινωνύεσ αναγνωρύζουν την ευθϑνη που ϋχουν
επιδεύξει διαχρονικϊ ςτον τραυματιςμϐ και την απομϐνωςη ΛΟΑΣΚΙ ανθρώπων
μϋςω του αποκλειςμοϑ και των διακρύςεων εισ βϊροσ τουσ, καθώσ και μϋςω
αμφύβολων ιατρικών/ψυχιατρικών προςεγγύςεων, και ςυνειδητϊ επιδιώκουν να
ανατρϋψουν αυτϐ το προηγοϑμενο μϋςα και απϐ θεςμικϊ μϋτρα. Εςεύσ καλεύςτε
μαζύ με το παιδύ ςασ και ϊλλουσ/εσ να γύνετε μϋροσ αυτόσ τησ ανατροπόσ.

Δεν εύναι το τϋλοσ του κόςμου! Εύναι μια νϋα αρχό!



Δεν υπϊρχει κϊτι που χρειϊζεται να αλλϊξει το παιδύ ςασ. Φρειϊζεται να το
αποδεχτεύτε και να ζόςετε με αυτϐ. Μπεύτε μαζύ του ςε ϋνα νϋο ταξύδι αναζότηςησ
γνώςησ, κοινόσ εμπειρύασ, αλλαγόσ. κεφτεύτε και ςυζητεύςτε με θετικοϑσ ϐρουσ για
τη ςεξουαλικϐτητα και την ταυτϐτητα φϑλου. Τποςτηρύξτε το παιδύ ςασ και
πιςτϋψτε πωσ μπορεύ να ϋχει μια ευτυχιςμϋνη ζωό ωσ ΛΟΑΣΚΙ ϊτομο. Πολλϋσ φορϋσ,
το χειρϐτερο που μπορεύ να ςυμβεύ ςτο παιδύ ςασ, εύναι η απϐρριψη απϐ το πιο
οικεύο περιβϊλλον.
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Δεν εύναι εϑκολο! Απαιτεύται απϐ ςασ να κϊνετε αυτϐ που κϊνει το παιδύ ςασ χωρύσ
ςτόριξη. Να εκπαιδεϑςετε τον περύγυρϐ ςασ ςε αυτϊ τα ζητόματα. Να βρύςκεςτε ςε
εγρόγορςη και να αντιμετωπύζετε τον λϐγο, τισ εκφρϊςεισ και τισ ςυμπεριφορϋσ
που διαμορφώνουν ϋνα απορριπτικϐ περιβϊλλον για την ϋκφραςη τησ ταυτϐτητασ
φϑλου και του ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ.

Γνωρύζετε ότι…


Παιδιϊ που ϋχουν τη ςτόριξη των γονιών τουσ ςτη διαδικαςύα ςυνειδητοπούηςησ και
κοινοπούηςησ τησ ταυτϐτητϊσ τουσ εύναι περιςςϐτερο πιθανϐ να βαδύςουν ςε αυτό
τη διαδικαςύα με περιςςϐτερη ςιγουριϊ, να αντιμετωπύςουν τισ διακρύςεισ με
περιςςϐτερη αποφαςιςτικϐτητα και να ζόςουν μια ευτυχιςμϋνη ζωό, ϐςο το
επιτρϋπουν ϊλλοι παρϊγοντεσ που δε ςχετύζονται με το φϑλο ό τη ςεξουαλικϐτητα.

Φρόςιμα Κεύμενα/Τλικό από ϊλλουσ φορεύσ


Πολϑχρωμο χολεύο (2017) (επιμ.): Τποςτηρικτικϋσ Οικογϋνειεσ, Τγιό Παιδιϊ,
Τποςτηρύζοντασ Οικογϋνειεσ με παιδιϊ Λεςβύεσ, Γκϋι, Αμφιφυλϐφιλα ό Σρανσ



Πολϑχρωμο χολεύο (2016) (επιμ.): Εξϊλειψη των Διακρύςεων ςε βϊροσ Παιδιών και
Γονϋων που βαςύζονται ςτο εξουαλικϐ Προςανατολιςμϐ ό/και την Σαυτϐτητα
Υϑλου
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Για εκπαιδευτικούσ…
Σι εύπαν…
Σα παιδιϊ μασ βρύςκονται ςε μια
πολϑ ευϊλωτη θϋςη. το ςχολεύο
επιλϋγουν την ςιωπό. Η οικογϋνειϊ
μασ δεν υπϊρχει. Δεν υπϊρχει οϑτε
ςτα βιβλύα, οϑτε ςτο παιδαγωγικϐ
υλικϐ, δεν υπϊρχει οϑτε ςτισ
κουβϋντεσ που θα πει ο δϊςκαλοσ ό
η δαςκϊλα ό ο νηπιαγωγϐσ. Δεν
υπϊρχει πουθενϊ.

Ϋμουν ςτο ςχολεύο και εύχα πιϊςει μύα
ςυζότηςη με την υποδιευθϑντριϊ μασ, η
οπούα ιςχυριζόταν ότι εύχε πτυχύο
ψυχολογύασ, και μου εύχε πει ϐτι (η
ταυτότητα φύλου) εύναι το ύδιο πρϊγμα
με την ομοφυλοφιλύα, την κτηνοβαςύα
και την παιδεραςτύα. Σο να το λϋει αυτϐ
ϋνασ ϊνθρωποσ που μπαύνει να κϊνει
μϊθημα ςε τϐςα παιδιϊ… περνϊνε
τόςα παιδιϊ από τα χϋρια τησ και αυτϊ
τα παιδιϊ υιοθετούν αυτϋσ τισ απόψεισ.

…η επύδοςό μου ωσ προσ τα
μαθόματα εύχε πϋςει… δεν εύχα το
κουρϊγιο και τη δύναμη να
αντιμετωπύςω όλο αυτό και να εύμαι
καλό μαθότρια. Δεν γύνεται. Πρϋπει
να δώςεισ τη δϑναμό ςου και να
εςτιϊςεισ ςε ϋνα πρϊγμα. Αυτόσ ο
ψυχολογικόσ πόλεμοσ που ςυμβαύνει
εκεύνα τα χρόνια μϋςα ςου, εύναι
τρομερό πρϊγμα.

Ϋμουν ςε ϐλα τα χρϐνια του
λυκεύου μϐνη πϊντα ςτο
διϊλειμμα και κανϋνασ
καθηγητόσ δεν ρώτηςε τι
ςυμβαύνει με αυτό το παιδύ.
Θεωροϑςαν ϐτι εύμαι
κουραςμϋνη απϐ το πολϑ
διϊβαςμα.

Όταν απευθϑνθηκα ςτουσ καθηγητϋσ και ϋφθαςα
μϋχρι και τον διευθυντό, το μϐνο που μου εύπε εύναι ϐτι
«καλϊ κϊνουν και ςου τα λϋνε αυτϊ, τι περιμϋνεισ».

υνόθεισ μορφϋσ διακρύςεων


Προςβολϋσ και υποτιμητικϐσ λϐγοσ για την ομοφυλϐφιλη ςεξουαλικϐτητα ό τα
θϋματα ταυτϐτητασ φϑλου.



Εκφοβιςμϐσ απϋναντι ςε ΛΟΑΣΚΙ παιδιϊ.



Ανοχό και ενθϊρρυνςη ςυμπεριφορών διϊκριςησ απϐ ςυναδϋλφουσ/ιςςεσ.



Ακραύεσ ςυμπεριφορϋσ εκπαιδευτικών.



Ακραύεσ ςυμπεριφορϋσ και παρεμβϊςεισ γονϋων.
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Απουςύα αναπαραςτϊςεων και αναφορών που ςυνδϋονται με θϋματα ΛΟΑΣΚΙ τϐςο
απϐ το εκπαιδευτικϐ υλικϐ ϐςο και απϐ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Σα ζητόματα
φϑλου και ςεξουαλικϐτητασ δε ςυζητιοϑνται ό ςυζητιοϑνται με ϋναν τρϐπο που
αναπαρϊγει κυρύαρχεσ αντιλόψεισ και ςτερεϐτυπα.

Πεδύα δρϊςησ
Σαυτότητεσ: αυτοπροςδιοριςμόσ και ιδιωτικότητα



Ζητεύςτε βοόθεια ςε ςχϋςη με το πώσ μπορεύτε διαχειριςτεύτε ΛΟΑΣΚΙ ζητόματα.



Εκπαιδευτεύτε και χρηςιμοποιεύςτε ςυνειδητϊ ϋναν τρϐπο ςυμπεριληπτικϐ που δεν
αναπαρϊγει ςτερεϐτυπα και παραδοςιακοϑσ ϋμφυλουσ ρϐλουσ (π.χ. αποφυγό τησ
χρόςησ του καθολικοϑ αρςενικοϑ, προςφώνηςη των τρανσ παιδιών με το γϋνοσ
που επιθυμοϑν, απαύτηςη απϐ την υπϐλοιπη τϊξη να κϊνει το ύδιο).



εβαςτεύτε την ιδιωτικϐτητα των ΛΟΑΣΚΙ παιδιών. Η κοινοπούηςη τησ ταυτϐτητασ
αποτελεύ μια προςωπικό διαδικαςύα που απαιτεύ διαχεύριςη και δε χρειϊζονται
κϊποιον/α να το κϊνει για τα ύδια.

Έμφυλεσ διαςτϊςεισ τησ εκπαύδευςησ



Φρηςιμοποιεύςτε το θηλυκϐ και το αρςενικϐ ςτισ προςφωνόςεισ ςασ αλλϊ μη
διαχωρύζετε ςε αγϐρια και κορύτςια. Αποφϑγετε γενικεϑςεισ και αναζητεύςτε υλικϐ
το οπούο περιγρϊφει τη ρευςτϐτητα του φϑλου, τισ κοινωνικϋσ προςδοκύεσ για το
φϑλο και τον τρϐπο με τον οπούο ενταςςϐμαςτε ςε αυτϋσ.



Ενθαρρϑνετε ςυζητόςεισ που δεύχνουν πώσ οι κοινωνικού ρϐλοι και προςδοκύεσ
απαιτοϑν ςυγκεκριμϋνεσ ςυμπεριφορϋσ και τον τρϐπο που αυτϋσ επηρεϊζουν τισ
επιλογϋσ και τη ζωό των ανθρώπων.



Αποφϑγετε ςχϐλια και αναφορϋσ που αφοροϑν τισ ςχϋςεισ των παιδιών,
υποθϋτοντασ πωσ τα κορύτςια ενδιαφϋρονται για τα αγϐρια και ϐλα τα αγϐρια για
τα κορύτςια. Φρηςιμοποιεύςτε ουδϋτερουσ ϐρουσ (π.χ. το πρϐςωπο που ςε
ενδιαφϋρει).



Ανϊλογα με την τϊξη, παρουςιϊςτε χαρακτόρεσ και υλικϐ που ςυνδϋεται με τη
ΛΟΑΣΚΙ εμπειρύα (π.χ. ςημαντικϊ ΛΟΑΣΚΙ πρϐςωπα και γεγονϐτα ό, ενδεικτικϊ, το
βιβλύο «Ορλϊντο» τησ Βιρτζύνια Γουλφ).

υμπεριφορϋσ διϊκριςησ, ομοφοβικόσ/τραςφοβικόσ και ςεξιςτικόσ λόγοσ



Μην αφόνετε αςχολύαςτεσ εκφρϊςεισ που υποτιμοϑν ϊτομα για τη ςεξουαλικό τουσ
ταυτϐτητα και ϋκφραςη ό για την ταυτϐτητα φϑλου τουσ. Όταν ακοϑτε εκφρϊςεισ,
ϐπωσ «αυτϐ εύναι αδελφύςτικο», εξηγεύςτε πωσ η ϋκφραςη αποτελεύ υποτιμητικό
αναφορϊ ςε ϋνα πρϐςωπο λϐγω του ςεξουαλικοϑ του προςανατολιςμοϑ.
Φρηςιμοποιεύςτε την ευκαιρύα για να αναφερθεύτε ςε ϊλλεσ αντύςτοιχεσ εκφρϊςεισ
ϐπωσ την ευρϋωσ διαδεδομϋνη χρόςη τησ λϋξησ «ποϑςτησ» ό «πουςτιϊ» ωσ
ςυνώνυμο τησ απϊτησ. Αναρωτηθεύτε για ποιο λϐγο η ςεξουαλικό ϋκφραςη ενϐσ
ατϐμου αποτελεύ ςτοιχεύο υποτύμηςησ. Αναζητεύςτε τουσ λϐγουσ και τον τρϐπο που
η ςεξουαλικϐτητα αποτϋλεςε ιςτορικϊ πεδύο διαμϊχησ, απαγορεϑςεων και
περιοριςμών. Αναδεύξτε παραδεύγματα απϐ την ανθρώπινη ιςτορύα και πολιτιςμϐ

17

για την ϋκφραςη τησ ςεξουαλικϐτητασ και του φϑλου. Δώςτε ϋμφαςη ςτον
κεντρικϐ ρϐλο που ϋπαιξε ςτη ςυγκρϐτηςη των ςϑγχρονων δημοκρατικών
κοινωνιών η αναγνώριςη τησ καταπύεςησ μειονοτότων. Αν δεν εύςτε ϋτοιμοσ/η να
ανούξετε μια τϋτοια κουβϋντα αναζητεύςτε υλικϐ και ςτόριξη, και παρϊλληλα
διευκρινύςτε ϐτι δεν εύναι ανεκτό η χρόςη τϋτοιων εκφρϊςεων.



ταματόςτε τισ προςβολϋσ και τισ ςυμπεριφορϋσ διϊκριςησ. Ακϐμη κι αν δεν
μπορεύτε να εξηγόςετε γιατύ μια ςυμπεριφορϊ ό μια ϋκφραςη δεν εύναι ανεκτό,
εύναι ςημαντικϐ να κϊνετε ςαφϋσ πωσ αυτό η ςυμπεριφορϊ δεν εύναι ανεκτό. Μια
τϋτοια ςτϊςη ςτϋλνει ϋνα ςημαντικϐ μόνυμα ςτόριξησ προσ τα παιδιϊ που δϋχονται
τη διϊκριςη ϊμεςα, αλλϊ και προσ εκεύνα που τη δϋχονται ϋμμεςα.



Προετοιμαςτεύτε κατϊλληλα για το πώσ θα αντιμετωπύςετε μια ςυμπεριφορϊ
διϊκριςησ. Αναζητεύςτε υποςτηρικτικϐ υλικϐ απϐ φορεύσ για να ςασ ςτηρύξουν.
Προετοιμαςτεύτε κατϊλληλα και βρεύτε τη ςωςτό ςτιγμό να εξηγόςετε γιατύ η
ςυμπεριφορϊ ό αυτϐ που ειπώθηκε εύναι προςβλητικϐ. ε μαθόματα ϐπου
μποροϑν να ενταχθοϑν ζητόματα ϋμφυλων ςτερεϐτυπων και διακρύςεων,
προςπαθόςτε να εντϊξετε και ζητόματα ταυτϐτητασ φϑλου και ςεξουαλικοϑ
προςανατολιςμοϑ. Εξηγεύςτε τι εύναι τα ςτερεϐτυπα, πωσ λειτουργοϑν, πωσ
επηρεϊζουν τισ ζωϋσ των παιδιών.



Μην αγνοεύτε τα περιςτατικϊ διϊκριςησ και εκφοβιςμοϑ! Αυτϐ ςτϋλνει το μόνυμα
πωσ οι ςυμπεριφορϋσ αυτϋσ εύναι ανεκτϋσ. Μην φοβϊςτε πωσ η παρϋμβαςό ςασ
μπορεύ να κϊνει τα πρϊγματα χειρϐτερα. Οποιαδόποτε δρϊςη δεύχνει τα ϐρια μιασ
ςυμπεριφορϊσ. Δώςτε χρϐνο αργϐτερα για την εκπαύδευςό ςασ.



Αποφϑγετε την τόρηςη ύςων αποςτϊςεων ανϊμεςα ςε θϑτη και θϑμα. Μην
περιμϋνετε απϐ τα ύδια τα παιδιϊ που υφύςτανται διακρύςεισ να βϊλουν ϐρια και να
προςτατεϑςει τον εαυτϐ τουσ. Μη δικαιολογεύτε το θϑτη (π.χ. «δεν το όθελε» ό
«ςυμβαύνουν αυτϊ»).



Ζητεύςτε βοόθεια για να διαχειριςτεύτε ακραύεσ ςυμπεριφορϋσ ςυναδϋλφων/ιςςών.



Βρεύτε τρϐπο να ςτηρύξετε ΛΟΑΣΚΙ παιδιϊ γιατύ το ϋχουν ανϊγκη και η ςυμβολό ςασ
εύναι καθοριςτικό!



Βρεύτε ϋνα τρϐπο ό αξιοποιεύςτε υπϊρχοντεσ τρϐπουσ αναφορϊσ περιςτατικών
εκφοβιςμοϑ. ε αυτϋσ τισ αναφορϋσ εύναι ςημαντικϊ ο προςδιοριςμϐσ του χρϐνου, ο
τϐποσ, η παρουςύα μαρτϑρων ό ϐχι, η μορφό που παύρνει το περιςτατικϐ (π.χ.
χρόςη λεκτικόσ ό ςωματικόσ βύασ), η αντύδραςη του ατϐμου που ϋγινε ςτϐχοσ, ο
τρϐποσ αντύδραςόσ του/τησ. Εκπαιδεϑςτε τα παιδιϊ και δώςτε τουσ χώρο ώςτε να
μοιραςτοϑν τϋτοιου εύδουσ εμπειρύεσ μϋςω μιασ διακριτόσ διαδικαςύασ (π.χ. ενϐσ
κουτιοϑ αναφορϊσ περιςτατικών).



Υτιϊξτε εντϐσ του ςχολικοϑ πλαιςύου μια ςυμμαχύα ενϊντια ςτον εκφοβιςμϐ κϊθε
εύδουσ! Δημιουργεύςτε ϋναν αςφαλό χώρο και οργανώςτε ςχετικϋσ δραςτηριϐτητεσ.



Εκπαιδεϑςτε τα παιδιϊ ώςτε να αντιςτϋκονται ςτον εκφοβιςμϐ: Να ςτϋκονται
δύπλα ςτα θϑματα, να αποχωροϑν μαζύ τουσ και να αναφϋρουν το περιςτατικϐ
ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοϑσ. Εύναι ςημαντικϐ ςε αυτόν την περύπτωςη τα παιδιϊ να
ςασ εμπιςτευθοϑν και να μην αιςθϊνονται ϐτι «καρφώνουν» ςυμμαθητϋσ/τριϋσ
τουσ. Ο εκφοβιςμϐσ δεν εύναι κϊτι που «λϑνεται» μεταξϑ των παιδιών. Εύναι ευθϑνη
του ςχολεύου, να μϊθει, να προςτατεϑει τα παιδιϊ, να εξηγεύ και να εκπαιδεϑει.
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Παιδιϊ με ΛΟΑΣΚΙ γονεύσ - ΛΟΑΣΚΙ γονεώκότητα



Λειτουργόςτε με την υπϐθεςη πωσ κϊποια παιδιϊ ςτο ςχολεύο ςασ ϋχουν ΛΟΑΣΚΙ
γονεύσ. Κϊτι το οπούο εύναι πραγματικϐτητα! Δημιουργεύςτε ϋνα κλύμα ϐπου
μποροϑν να αναγνωρύςουν τουσ εαυτοϑσ τουσ και την εμπειρύα τουσ. Ο
υποτιμητικϐσ λϐγοσ για την ομοφυλϐφιλη ςεξουαλικϐτητα ςτρϋφεται ενϊντια ςτα
ύδια.



Φρηςιμοποιεύςτε ουδϋτερουσ ϐρουσ για να απευθυνθεύτε ςτουσ γονεύσ τουσ (π.χ.
κηδεμϐνεσ, ϊνθρωποι που τα φροντύζουν). Μη μιλϊτε θεωρώντασ δεδομϋνο το
ςχόμα τησ πυρηνικόσ οικογϋνειασ, το οπούο αποκλεύει την εμπειρύα παιδιών
μονογονεώκών, παιδιών που μπορεύ να ζουν ςε δομϋσ, παιδιών που μπορεύ να ζουν
ςε ανϊδοχεσ οικογϋνειεσ ό παιδιών που μπορεύ να αντιμετωπύζουν βύα μϋςα ςτο
ςπύτι. Αναζητεύςτε εκπαύδευςη και ενημερωθεύτε για τισ μορφϋσ ςυμβύωςησ και τισ
οικογϋνειεσ. Φρηςιμοποιεύςτε ημϋρεσ ϐπωσ η γιορτό τησ Μητϋρασ ό του Πατϋρα ωσ
αφορμό, προκειμϋνου τα παιδιϊ να κϊνουν ό να ςκεφτοϑν κϊτι για δικοϑσ τουσ
«ςημαντικοϑσ ανθρώπουσ».

Απαντόςεισ ςε αιτόματα μαθητών/τριών



Εύναι πολϑ πιθανϐ μαθητϋσ και μαθότριεσ να ςασ απευθϑνουν ερωτόςεισ για θϋματα
ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ και ταυτϐτητασ φϑλου ό/και να ζητόςουν τη
ςτόριξό ςασ για τη διαχεύριςη ςχετικών ζητημϊτων (π.χ. εκφοβιςμϐσ, οργανωμϋνη
επιθετικϐτητα απϋναντι ςε μαθητϋσ/τριεσ λϐγω ταυτϐτητασ φϑλου, προςταςύα
ζευγαριών του ύδιου φϑλου, θϋματα ντυςύματοσ για τρανσ παιδιϊ, χρόςη τουαλετών
απϐ τρανσ παιδιϊ, κ.λπ.). Για να μπορϋςετε να ανταποκριθεύτε, αναζητόςτε
πληροφορύεσ για: τον ςεξουαλικϐ προςανατολιςμϐ, την ταυτϐτητα φϑλου, τη
διεμφυλικϐτητα, τη νομικό αναγνώριςη τησ ταυτϐτητασ φϑλου, τον εκφοβιςμϐ, τη
ΛΟΑΣΚΙ κοινϐτητα, τουσ ΛΟΑΣΚΙ γονεύσ, τα ΛΟΑΣΚΙ παιδιϊ

Γνωρύζετε ότι…


ϑμφωνα με ϋρευνα του Οργανιςμοϑ Θεμελιωδών Δικαιωμϊτων (FRA), το 76%
(τρύτο μεγαλϑτερο ποςοςτϐ ςτην Ευρώπη) των ερωτώμενων απϐ την Ελλϊδα
δόλωςε ϐτι πϊντα ό ςυχνϊ κατϊ τη ςχολικό του ζωό –ςε ηλικύα μικρϐτερη των 18
ετών- απϋκρυπτε ϐτι εύναι ΛΟΑΣΚΙ.



Επύςησ, ςϑμφωνα με την ύδια ϋρευνα το 25% των ΛΟΑΣΚΙ ατϐμων που ςυμμετεύχαν
ςτην ϋρευνα απϐ την Ελλϊδα, δόλωςε ϐτι ϋχει υποςτεύ διϊκριςη ό παρενϐχληςη
απϐ το προςωπικϐ του ςχολεύου ό του πανεπιςτημύου λϐγω ςεξουαλικοϑ
προςανατολιςμοϑ ό ταυτϐτητασ φϑλου.



Επιπλϋον, ςε ευρωπαώκϐ επύπεδο, το 25% των τρανσ ατϐμων που ςυμμετεύχαν ςτην
ϋρευνα και βρύςκονται ςτην εκπαύδευςη (ςχολεύο ό πανεπιςτόμιο) ό το/τα παιδύ/ϊ
τουσ πηγαύνουν ςτο ςχολεύο ό ςτο πανεπιςτόμιο, δόλωςε ϐτι ϋχει βιώςει διϊκριςη
απϐ το προςωπικϐ του ςχολεύου ό του πανεπιςτημύου (ϋωσ κα 12 μόνεσ πριν την
ϋρευνα).



Σϋλοσ, η Ελλϊδα ςυγκαταλϋγεται ςτισ χώρεσ ϐπου εύναι λιγϐτερο πιθανϐ τα τρανσ
ϊτομα να βιώςουν θετικό ατμϐςφαιρα ςτο ςχολεύο, καθώσ και ςτισ χώρεσ με τη
χαμηλϐτερη κατϊταξη ςε ϐ,τι αφορϊ το πϐςο ικανοποιημϋνα με τη ζωό τουσ
δηλώνουν τα τρανσ ϊτομα.
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Φρόςιμα Κεύμενα/Τλικό από ϊλλουσ φορεύσ


Colour Youth – Κοινϐτητα LGBTQ Νϋων Αθόνασ: Ενημερωτικϐ φυλλϊδιο με Οδηγύεσ
Αντύδραςησ ςε Περιςτατικϊ βύασ/διϊκριςησ



Θεοφιλϐπουλοσ, Θ. & πύνου, Ε. (2015) - Colour Youth – Κοινϐτητα LGBTQ Νϋων
Αθόνασ: Ομοφοβύα και Σρανςφοβύα ςτην Ελλϊδα. Ϊνασ Οδηγϐσ για Επαγγελματύεσ
αλλϊ και κϊθε Ενδιαφερϐμενο Πολύτη



Κογκύδου, Δ. (2016): Όλα τα Παιχνύδια για Όλα τα Παιδιϊ: Τλικϐ Ευαιςθητοπούηςησ
για τουσ/τισ Εκπαιδευτικοϑσ των χολικών Μονϊδων Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ



Οικογϋνειεσ Ουρϊνιο Σϐξο (2017): GBTQI Γονεύσ και χολεύο: Ϊνασ οδηγϐσ για
Νηπιαγωγοϑσ και Δαςκϊλουσ



Πολϑχρωμο χολεύο (2016) (επιμ.): Εγχειρύδιο Εκπαιδευτικών για μια
υμπεριληπτικό Εκπαύδευςη ςε ζητόματα εξουαλικοϑ Προςανατολιςμοϑ,
Σαυτϐτητασ Υϑλου και Φαρακτηριςτικών Υϑλου



Πολϑχρωμο χολεύο (2017), Κατευθυντόριεσ Γραμμϋσ για τη Διαχεύριςη Πρακτικών
Ζητημϊτων που προκϑπτουν ςτη χολικό Ζωό για μια υμπεριληπτικό Εκπαύδευςη
ςε ζητόματα εξουαλικοϑ Προςανατολιςμοϑ, Ϊκφραςησ, Σαυτϐτητασ Υϑλου και
Φαρακτηριςτικών Υϑλου



Τπουργεύο Διοικητικόσ Μεταρρϑθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ &
υνόγοροσ του Πολύτη (2012): χϋςεισ Δημοςύων Τπαλλόλων & Πολιτών: Οδηγϐσ
Ορθόσ Διοικητικόσ υμπεριφορϊσ, Οι Δημϐςιοι Τπϊλληλοι ςτην υπηρεςύα του
δημϐςιου ςυμφϋροντοσ και των πολιτών
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Για επαγγελματύεσ ςτον χώρο τησ υγεύασ…
Σι εύπαν…

Σι θα γύνει αν ο γιατρϐσ αρχύςει
να μιλϊει ϋτςι; Αν ο γιατρόσ
αρχύςει να μιλϊει για τουσ
πούςτηδεσ, προτοϑ μϊθει για
την δικό μου ςεξουαλικϐτητα;
Εγώ τι ςχϋςη θα ϋχω μετϊ με
τον γιατρϐ μου; Πώσ θα
μπορϋςω μετϊ εγώ να του
εκμυςτηρευτώ ευαύςθητεσ
πληροφορύεσ;

Όταν μιλϊμε για αςθενεύσ τελικοϑ ςταδύου
που μπορεύ να ϋχουν καρκύνο, αςθενεύσ οι
οπούοι χρόζουν ϊμεςησ βοόθειασ και
φυςικϊ μεγαλϑτερησ ηλικύασ, ανθρώπουσ
που δεν εύχαν ποτϋ οικογϋνειεσ ό δεν εύχαν
παιδιϊ, εκεύ τι γύνεται; Απλϊ πεθαύνουν.
Δηλαδό οι ϊνθρωποι που κϊνουν την
παρηγορητικό φροντύδα, θα πρϋπει να
ϋχουν ενημϋρωςη, ϐςον αφορϊ και το
κομμϊτι του φϑλου, τησ ταυτϐτητασ και
γενικϐτερα να ϋχουν επαφό με τη ΛΟΑΣΚΙ
Κοινϐτητα.

Εύμαι ςτο διϊδρομο, λοιπϐν, ϐπωσ με βλϋπετε τώρα, βγαύνει
η νοςηλεϑτρια, φωνϊζει, με ονοματύζει με το αρςενικϐ
γϋνοσ και μου χτυπϊει τον ώμο και μου λϋει «περϊςτε».
Σρελϊθηκα. Με ςτοχοπούηςαν, με εξευτϋλιςαν, με
κακοπούηςαν και το μϐνο που ϋγινε όταν το να δοθεύ βόμα,
να ςτραφεύ όλοσ ο διϊδρομοσ και να με κοιτϊζει δεν μπορώ
να ςασ πω πώσ!

Μου λϋει ο γιατρϐσ: «ϊμα θϋλεισ να δώςεισ αύμα ϋλα ςτο ιδιωτικϐ μου γραφεύο που εύναι ςε
αυτϐ το νοςοκομεύο, να ςου κϊνουμε κϊποιεσ εξτρϊ εξετϊςεισ πϋρα απϐ αυτϋσ που όδη
ϋχεισ κϊνει και που δεύχνουν ϐτι εύςαι εντϊξει για να πασ να δώςεισ αύμα». Και ςκϋφτομαι,
ςυγχαρητόρια που προςεγγύζεισ ϋνα παιδύ 18 χρονών που εύναι από τα λύγα
ευαιςθητοποιημϋνα ϊτομα για την αιμοδοςύα και του λεσ «εντϊξει θα μπορούςεσ, αλλϊ
δεν εμπιςτεύομαι τισ εξετϊςεισ που ϋχεισ κϊνει όδη. Ασ το ξαναδούμε». Κι εκεύ
καταλαβαύνεισ πωσ η κοινοπούηςη τησ ταυτϐτητϊσ ςου ςτο ιατρικϐ πλαύςιο
αντιμετωπύζεται με καχυποψύα και υποβολό ςε βαςανιςμϐ.

Γιατύ να αςχοληθώ; Αντιμετωπύζω τουσ/τισ αςθενεύσ μου με τον ύδιο
τρόπο!


Όςο τα ΛΟΑΣΚΙ θϋματα μϋνουν ςτην αφϊνεια ό τα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα ειςϋρχονται ςε
ϋνα περιβϊλλον ϐπου η ετεροφυλοφιλύα θεωρεύται ο κανϐνασ, εύναι πολϑ πιθανϐ να
φοβοϑνται ϐτι θα κακοποιηθοϑν ό ϐτι δε θα τουσ παραςχεθοϑν οι υπηρεςύεσ που
επιθυμοϑν, και να αποκρϑψουν ςημαντικϋσ λεπτομϋρειεσ κρύςιμεσ για την υγεύα
τουσ απϐ φϐβο μόπωσ υποςτοϑν διϊκριςη ό ςτοχοποιηθοϑν. Αυτϐ μπορεύ να ϋχει
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ωσ αποτϋλεςμα να μην ϋχουν τελικϊ πρϐςβαςη ςε υπηρεςύεσ κρύςιμεσ για την υγεύα
τουσ.



Σα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα ακροβατοϑν ανϊμεςα ςτην απϐκρυψη ό την (μερικό) αποκϊλυψη
ςτοιχεύων τησ ταυτϐτητϊσ τουσ για να αποφϑγουν προκαταλόψεισ και διϊκριςη,
αναλαμβϊνοντασ ςυγχρϐνωσ το ρύςκο να μην λϊβουν πληροφορύεσ, οι οπούεσ εύναι
χρόςιμεσ και κρύςιμεσ για την υγεύα τουσ.



Σο αύςθημα αναςφϊλειασ μπορεύ να οδηγόςει ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα ςτην αποφυγό των
υπηρεςιών υγεύασ, με αποτϋλεςμα τη μη λόψη ιατρικών υπηρεςιών ό την
επιδεύνωςη μιασ κατϊςταςησ η οπούα θα μποροϑςε να αντιμετωπιςτεύ πολϑ
εϑκολα, ςε τϋτοιο βαθμϐ που να κινδυνεϑει ακϐμα και η ζωό τουσ.

υνόθεισ μορφϋσ διακρύςεων


ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα αναφϋρονται ςε περιςτατικϊ διϊκριςησ και διαπϐμπευςησ απϐ το
προςωπικϐ υπηρεςιών υγεύασ.



Σρανσ ϊτομα αναφϋρουν την επιμονό του προςωπικοϑ υπηρεςιών υγεύασ να
χρηςιμοποιεύ και να προςφωνεύ τρανσ ϊτομα με ϊλλο γϋνοσ απϐ αυτϐ με το οπούο
τα ύδια τα ϊτομα επιθυμοϑν να αυτοπροςδιορύζονται. Ο ςεβαςμϐσ ςτον
αυτοπροςδιοριςμϐ αποτελεύ κεντρικϐ ζότημα ςτο πεδύο τησ παροχόσ υπηρεςιών
υγεύασ ςε τρανσ ϊτομα και η ϊρνηςη του αυτοπροςδιοριςμοϑ αποτελεύ βαςικϐ
πεδύο διϊκριςησ και απαξύωςόσ τουσ.



Σα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα κινδυνεϑουν να υποςτοϑν διϊκριςη ςε χώρουσ υπηρεςιών υγεύασ
απϐ ϊλλουσ/εσ αςθενεύσ ό τουσ/τισ ςυνοδοϑσ τουσ. ε τϋτοιεσ περιπτώςεισ εύναι
ςημαντικϐ οι δομϋσ υγεύασ και οι επαγγελματύεσ ςε αυτϋσ να παύρνουν θϋςη και να
επικοινωνοϑν με ρητϐ τρϐπο ϐτι περιςτατικϊ διϊκριςησ που ςτοχοποιοϑν ϊτομα
λϐγω ταυτϐτητασ φϑλου ό/και ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ, δεν εύναι ανεκτϊ.



Σο ιατρικϐ προςωπικϐ εύναι πιθανϐ να αντιμετωπύζει με καχυποψύα ϊτομα λϐγω
του ςεξουαλικοϑ τουσ προςανατολιςμοϑ ό τησ ταυτϐτητασ φϑλου τουσ (π.χ. ϐτι
δηλαδό θα αποκρϑψουν πληροφορύεσ, θα πουν ψϋματα) και να τα υποβϊλει ςε
περιττϋσ και χρονοβϐρεσ εξετϊςεισ. ε αυτϐ ςυμβϊλλει και η ςϑνδεςη τησ
ομοφυλοφιλύασ με τον HIV, που ςυχνϊ ενεργοποιεύ ακραύεσ ςυμπεριφορϋσ
προφϑλαξησ. Η κατϊςταςη αυτό ϋχει ωσ αποτϋλεςμα ϊτομα να μην κοινοποιοϑν το
ςεξουαλικϐ τουσ προςανατολιςμϐ λϐγω του φϐβου τησ ενεργοπούηςησ
ςτερεοτυπικών υποθϋςεων για την υγεύα τουσ.



Ο ςεξουαλικϐσ προςανατολιςμϐσ ενϐσ ατϐμου ςυχνϊ αντιμετωπύζεται ωσ η αιτύα
για ϐλα τα ςυμπτώματα που παρουςιϊζει ο/η αςθενόσ, ακϐμα και ϐταν αυτϐ το
δεδομϋνο εύναι ϊςχετο ό παύζει μικρϐ ρϐλο ςτην εμφϊνιςη αυτών των
ςυμπτωμϊτων. Παρϐλα αυτϊ το ιατρικϐ προςωπικϐ ςυχνϊ εςτιϊζει ςτο ςεξουαλικϐ
προςανατολιςμϐ του ατϐμου δημιουργώντασ ενοχϋσ για αυτϐ που του ςυνϋβη.



Πολλού/ϋσ επαγγελματύεσ υγεύασ περιγρϊφουν την ομοφοβικό και τρανςφοβικό
γλώςςα ωσ αςτεύο ό ωσ αθώο κουτςομπολιϐ ό ωσ ςτοιχεύο οικειϐτητασ ςτη ςχϋςη
τουσ με τουσ/τισ αςθενεύσ. Ψςτϐςο, η ανοιχτό χρόςη ομοφοβικόσ και τρανςφοβικόσ
γλώςςασ, η οπούα παρουςιϊζεται ωσ αςτεύο, τουσ/τισ καθιςτϊ ςυμμϋτοχουσ/εσ ςτην
κυρύαρχη τϊςη απαξύωςησ των ΛΟΑΣΚΙ ατϐμων και του ςτιγματιςμοϑ τησ ΛΟΑΣΚΙ
ταυτϐτητασ ωσ «ϊλλησ», ωσ διαφορετικόσ, ωσ υποτιμημϋνησ. Ο λϐγοσ αυτϐσ εύναι
προςβλητικϐσ και κϊθε τϋτοιο «αςτεύο» εμπεριϋχει μια τοποθϋτηςη του τϑπου «ασ
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μιλόςουμε εδώ ωσ ϊνδρεσ, ωσ κανονικού». Τποθϋτει δηλαδό την ετεροφυλύα ωσ
κανϐνα και ωσ κυρύαρχο πλαύςιο αλληλεπύδραςησ για ϐλουσ/εσ. Αυτϋσ οι
ςυμπεριφορϋσ περιορύζονται ϐταν η ετεροφυλοφιλύα δεν λανθϊνει ωσ ο κανϐνασ,
δηλαδό ϐταν οι επαγγελματύεσ και οι χώροι υπηρεςιών υγεύασ ςτϋλνουν ξεκϊθαρο
μόνυμα ςχετικϊ με τη μη ανοχό ομορφοβικόσ και τρανςφοβικόσ ςυμπεριφορϊσ και
λϐγου.
Επιπλϋον:



Επαγγελματύεσ υγεύασ εύναι πιθανϐ να προβαύνουν ςε υποθϋςεισ βϊςει των
κυρύαρχων ςτερεοτϑπων για τουσ/τισ ΛΟΑΣΚΙ αςθενεύσ και να τισ εκφρϊζουν ωσ
μϋροσ τησ επικοινωνύασ και μιασ ςτρεβλόσ αντύληψησ οικειϐτητασ με τουσ/τισ
αςθενεύσ τουσ (π.χ. ϐτι ϋχουν ϋντονη ςεξουαλικό δραςτηριϐτητα ό ϐτι αλλϊζουν
ςυχνϊ ερωτικοϑσ/ϋσ ςυντρϐφουσ).



Παρϐλο που εύναι πιθανϐ ϋνα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομο να ϋχει αυξημϋνεσ ανϊγκεσ ςτόριξησ και
φροντύδασ, η υπϐθεςη πωσ ϐλα τα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα χρειϊζονται ψυχοθεραπευτικό
ςτόριξη και φροντύδα εύναι προβληματικό.



Φωρύσ αυτϐ να αφορϊ αποκλειςτικϊ το χώρο τησ υγεύασ, ςυχνϊ υπϊρχει υπερβολικό
ϋκφραςη ανηςυχύασ και ϋμφαςη ςτουσ κινδϑνουσ που ςυνεπϊγεται η ϋκφραςη τησ
ΛΟΑΣΚΙ ταυτϐτητασ. Αυτϐ μπορεύ να γύνεται με καλοπροαύρετη διϊθεςη το μόνυμα
ϐμωσ που ςτϋλνει ςτα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα πωσ «θα όταν καλϑτερα να κρϑβονται».



Μια ιδιαύτερη περύπτωςη αποτελοϑν ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα μεγαλϑτερησ ηλικύασ τα οπούα
μεγαλώνοντασ ςε χρονικϋσ περιϐδουσ ιδιαύτερα ςκληρϋσ και απορριπτικϋσ για τα
ζητόματα ταυτϐτητασ φϑλου και ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ δεν εύχαν την
ευκαιρύα να αναπτϑξουν ςχϋςεισ οικειϐτητασ ό μπορεύ να βύωςαν την απϐρριψη απϐ
το ςτενϐ τουσ περιβϊλλον. Ψσ αποτϋλεςμα, εύναι πιθανϐ να βιώνουν μοναχικϊ
επώδυνεσ καταςτϊςεισ υγεύασ ό το τελικϐ ςτϊδιο χρϐνιων αςθενειών.

Ιδιαύτερα για τα τρανσ ϊτομα


Η απαύτηςη να δώςουν τα τρανσ ϊτομα το «πραγματικϐ τουσ ϐνομα» ό το ϐνομα
τησ ταυτϐτητϊσ τουσ, ενώ δεν εύναι εκεύνο με το οπούο ϋχουν παρουςιαςτεύ,
ςυνιςτϊ διϊκριςη. Σο ϐνομα που χρηςιμοποιεύ το τρανσ ϊτομο εύναι το πραγματικϐ
του/τησ ϐνομα. Αν απαιτοϑνται τα ςτοιχεύα τησ ταυτϐτητασ του/τησ αςθενοϑσ, τϐτε
το ιατρικϐ προςωπικϐ οφεύλει να τα ζητϊ καθαρϊ ωσ τϋτοια με ϐλη τη
διακριτικϐτητα και τον ςεβαςμϐ που απαιτεύται.



Η χρόςη των λϋξεων «κανονικϐσ» ό «κανϐνασ» ό «ςυνόθωσ» ό «μϋςοσ ϐροσ» που
αναφϋρονται ςτην ετεροκανονικϐτητα ό ςτα ϊτομα που το φϑλο τουσ αντιςτοιχεύ
ςε αυτϐ με το οπούο ϋχουν καταγραφεύ κατϊ τη γϋννηςό τουσ, τοποθετεύ αυτϐματα
τα τρανσ ϊτομα ςτον χώρο του «μη κανονικοϑ».



Η ϋκφραςη περιϋργειασ ό η αδιακριςύα και οι υποθϋςεισ για τη ςεξουαλικό ζωό ό τη
διαπροςωπικό ζωό του ατϐμου ςυνιςτοϑν διϊκριςη. Όπωσ ϐλοι/εσ οι αςθενεύσ, ϋτςι
και οι τρανσ ϋχουν το ύδιο δικαύωμα ςτην ιδιωτικϐτητα. την περύπτωςη των τρανσ
ατϐμων, αυτό η αδιακριςύα ςυχνϊ αφορϊ την προςωπικό τουσ ιςτορύα ό/και
ιςτορικϐ επεμβϊςεων, τα οπούα δεν ςχετύζονται με το πρϐβλημα υγεύασ για το
οπούο ζητοϑν να λϊβουν ιατρικϋσ υπηρεςύεσ. Επομϋνωσ, εύναι ςημαντικϐ να υπϊρχει
η επύγνωςη πωσ κϊποιεσ ερωτόςεισ μπορεύ να πληγώςουν.
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Η εςτύαςη ςτην ταυτϐτητα φϑλου και τη ςεξουαλικϐτητα ακϐμη κι αν αυτό δε
ςχετύζεται με την παρεχϐμενη φροντύδα, ςυνιςτϊ επύςησ διϊκριςη.



Η ϋκφραςη υποθϋςεων για την προςωπικό ιςτορύα των τρανσ ατϐμων που
μεταφϋρει cis και ετεροκανονικϋσ υποθϋςεισ δεν πρϋπει να εντϊςςεται ςε καμύα
περύπτωςη ςτο πλαύςιο τησ παροχόσ ιατρικών υπηρεςιών. Για παρϊδειγμα, η χρόςη
εκφρϊςεων ϐπωσ: «αλλαγό φϑλου» ό «ϋχουν γεννηθεύ ςε λϊθοσ ςώμα» προςβϊλλει
και υποτιμϊ την εμπειρύα των τρανσ ατϐμων ό αποτελεύ προβολό προςωπικών
απϐψεων και ςτϊςεων (τα ςώματα ϋχουν γϋνοσ). Ψςτϐςο, δυςτυχώσ τϋτοιεσ
εκφρϊςεισ χρηςιμοποιοϑνται εκτεταμϋνα ακϐμη και απϐ επαγγελματύεσ ψυχικόσ
υγεύασ.

Για μια φιλικό προσ τα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα ιατρικό φροντύδα


Κατανοεύςτε πωσ ο τρϐποσ που δρϊτε ό δεν δρϊτε επηρεϊζει την πρϐςβαςη και την
ποιϐτητα των παρεχϐμενων υπηρεςιών και μπορεύ να αποκλεύει ϊτομα απϐ τη
λόψη υπηρεςιών φροντύδασ που εύναι κρύςιμεσ για την υγεύα τουσ.



Εκπαιδευτεύτε ςε ΛΟΑΣΚΙ θϋματα και αναπτϑξτε ςυνεργαςύεσ με ΛΟΑΣΚΙ
οργανώςεισ.



Φρηςιμοποιεύςτε ουδϋτερουσ ϐρουσ αν δε εύςτε ςύγουροι/εσ για τον τρϐπο με τον
οπούο πρϋπει να απευθυνθεύτε ςε ϋνα ϊτομο.



Προςτατεϑςετε τα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα απϐ περιςτατικϊ διϊκριςησ και εκφοβιςμοϑ ςτο
χώρο παροχόσ υπηρεςιών υγεύασ, τϐςο απϐ ςυναδϋλφουσ/ιςςϋσ ςασ, ϐςο και απϐ
ϊλλουσ/εσ αςθενεύσ, απϐ ςυνοδοϑσ, κ.λπ.

Γνωρύζετε ότι…


ϑμφωνα με ϋρευνα του Οργανιςμοϑ Θεμελιωδών Δικαιωμϊτων (FRA), ςε
ευρωπαώκϐ επύπεδο, περύπου το 20% των τρανσ ατϐμων που ςυμμετεύχαν, δόλωςε
ϐτι ϋχει βιώςει διϊκριςη εξαιτύασ τησ ταυτϐτητασ φϑλου του ςτον χώρο τησ υγεύασ ό
των κοινωνικών υπηρεςιών.



Επύςησ, ςϑμφωνα με την ύδια ϋρευνα, ςε ευρωπαώκϐ επύπεδο, το 10% των ΛΟΑΣΚΙ
ατϐμων που ςυμμετεύχαν δόλωςε ϐτι ϋχει υποςτεύ διϊκριςη απϐ προςωπικϐ
υπηρεςιών υγεύασ ό ϊλλων κοινωνικών υπηρεςιών λϐγω ταυτϐτητασ φϑλου ό/και
ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ.



Σϋλοσ, λεςβύεσ που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα, δηλώνουν ϐτι κατϊ τη χρόςη ό την
πρϐςβαςό τουσ ςε υπηρεςύεσ υγεύασ η ςυνηθϋςτερη κατϊςταςη που ϋχουν κληθεύ
να αντιμετωπύςουν εξαιτύασ του ςεξουαλικοϑ τουσ προςανατολιςμοϑ εύναι
αδιϊκριτεσ/απρεπεύσ ςυμπεριφορϋσ ςε ποςοςτϐ 16%), ενώ τα τρανσ ϊτομα
δηλώνουν αντύςτοιχα ϐτι πιο ςυχνϊ ϋχουν ϋρθει αντιμϋτωπα με
αδιϊκριτεσ/απρεπεύσ ςυμπεριφορϋσ (21%), με αγνϐηςη των ιδιαύτερων αναγκών τουσ
(17%) και με πύεςη για υποβολό τουσ ςε ιατρικϊ ό ψυχολογικϊ τεςτ (15%).
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Φρόςιμα Κεύμενα/Τλικό από ϊλλουσ φορεύσ


Θεοφιλϐπουλοσ, Θ. & πύνου, Ε. (2015) - Colour Youth – Κοινϐτητα LGBTQ Νϋων
Αθόνασ: Ομοφοβύα και Σρανςφοβύα ςτην Ελλϊδα. Ϊνασ Οδηγϐσ για Επαγγελματύεσ
αλλϊ και κϊθε Ενδιαφερϐμενο Πολύτη



Γαλανοϑ, Μ. (2014) - ωματεύο Τποςτόριξησ Διεμφυλικών: Σαυτϐτητα και ϋκφραςη
φϑλου. Ορολογύα, διακρύςεισ, ςτερεϐτυπα και μϑθοι



Τπουργεύο Διοικητικόσ Μεταρρϑθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ &
υνόγοροσ του Πολύτη (2012): χϋςεισ Δημοςύων Τπαλλόλων & Πολιτών: Οδηγϐσ
Ορθόσ Διοικητικόσ υμπεριφορϊσ, Οι Δημϐςιοι Τπϊλληλοι ςτην υπηρεςύα του
δημϐςιου ςυμφϋροντοσ και των πολιτών
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Για επαγγελματύεσ ςτον χώρο τησ ψυχικόσ υγεύασ…
Σι εύπαν…
Δηλαδό ϐτι ϋνα ϊτομο εύναι
τρανσ ό λεςβύα δεν ςημαύνει
ϐτι ϐλα προϋρχονται μϐνο απϐ
αυτϐ και αντιμετωπύζονται
μϐνο με βϊςη αυτϐ. Αυτϐ εύναι
το αντύςτροφο του να το
ςβόνουμε. Σο να
υπογραμμύζουμε μόνο αυτό,
εύναι το ύδιο με το να το
ςβόνουμε ό να λϋμε ϐτι δεν
υπϊρχει.

Ο ψυχολϐγοσ ςτον οπούον πόγαινα τα
επϐμενα 3 χρϐνια μου εύπε ϐτι ϋχω και
ϊλλη μύα αςθενό η οπούα όταν λεςβύα,
αλλϊ τώρα ςτα 31 τησ παντρεύεται ϋναν
ϊνδρα, οπϐτε πολϑ υποςυνεύδητα μου
ϋδωςε το μόνυμα ϐτι θα θεραπευτεύσ,
υπϊρχει ελπύδα και για ςϋνα.

Κυκλοφορούν αρκετού επαγγελματύεσ που διαφημύζουν ότι θεραπεύουν
την ομοφυλοφιλύα. Ουςιαςτικϊ μιλϊμε για ϋνα ανόλικο παιδύ που οι
γονεύσ του το πϊνε εκεύ επύ τοϑτου και μπορεύ να υποςτεύ πολϑ μεγϊλη
κακοπούηςη. Ουςιαςτικϊ χρηςιμοποιούν πϊρα πολλούσ τρόπουσ
εκφοβιςμού και δημιουργύασ ενοχών, με αποτϋλεςμα να τραυματύζεται
ακϐμα περιςςϐτερο το ϊτομο και η ςϑγχυςη να εύναι ακϐμα μεγαλϑτερη.

Φρηςιμοποιοϑν τη λϋξη «διϊγνωςη», δηλαδό
παθολογικοποιοϑν την τρανσ κατϊςταςη, την
ιατρικοποιοϑν που εύναι τελεύωσ λανθαςμϋνο ϐλο αυτϐ. Σι
θα πει διϊγνωςη; Θα διαγνώςεισ ϐτι εύναι τρανσ; Δηλαδό
ότι ϋχει αυτό την πϊθηςη και θα του δώςουμε ϋνα χϊπι
να του περϊςει του παιδιού;

Γεγονότα


Εξαιτύασ τησ ομοφοβύασ και τησ τρανςφοβύασ, του κοινωνικοϑ ςτύγματοσ και των
διακρύςεων που υφύςτανται λϐγω ταυτϐτητασ φϑλου και ςεξουαλικοϑ
προςανατολιςμοϑ, ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα βρύςκονται αντιμϋτωπα με την απϐρριψη και τη
βύα απϐ το ςτενϐ οικογενειακϐ, το φιλικϐ και το ευρϑτερο περιβϊλλον.



Η αντιμετώπιςη τησ απϐρριψησ και η ανεπαρκόσ ςτόριξη απϐ το οικεύο περιβϊλλον
ϋχει επιπτώςεισ ςτην ψυχικό υγεύα και μπορεύ να οδηγόςει ςε αναποτελεςματικοϑσ
τρϐπουσ αντιμετώπιςησ ϐπωσ η χρόςη ουςιών, η ςεξουαλικό ςυμπεριφορϊ υψηλοϑ
ρύςκου ό οι απϐπειρεσ αυτοκτονύασ. Επομϋνωσ, οι ανϊγκεσ για ψυχολογικό ςτόριξη
εύναι αυξημϋνεσ.
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Παρϐλα αυτϊ, ο χώροσ τησ παροχόσ υπηρεςιών ψυχικόσ υγεύασ πολλϋσ φορϋσ
απϋχει απϐ το να ανταποκρύνεται ςτισ αυξημϋνεσ και εξειδικευμϋνεσ ανϊγκεσ των
ΛΟΑΣΚΙ ατϐμων.

υνόθεισ διακρύςεισ ςτο χώρο παροχόσ υπηρεςιών ψυχικόσ υγεύασ


Επαγγελματύεσ
ψυχικόσ
υγεύασ
χρηςιμοποιοϑν
αμφιλεγϐμενεσ
αντιεπιςτημονικϋσ πρακτικϋσ (π.χ. «θεραπεύα» τησ ομοφυλοφιλύασ).



Εντοπύζεται ϊγνοια των επαγγελματιών ψυχικόσ υγεύασ για τα θϋματα ταυτϐτητασ
φϑλου και ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ, με αποτϋλεςμα να μη μποροϑν να
προςφϋρουν κατϊλληλεσ υπηρεςύεσ (π.χ. η ςϑγχυςη τησ ταυτϐτητασ φϑλου και του
ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ).



Τπηρεςύεσ και επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ λειτουργοϑν με βϊςη την
ετεροκανονικϐτητα (το πρϐτυπο και το «κανονικϐ» εύναι η ετεροφυλϐφιλη ςχϋςη).



Πολλού/ϋσ επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ αιςθϊνονται φϐβο απϋναντι ςε αυτϐ που
δε γνωρύζουν και το αντιμετωπύζουν ωσ ξϋνο ό εχθρικϐ.



Πολλού/ϋσ επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ χρηςιμοποιοϑν προςβλητικοϑσ ό
ακατϊλληλουσ ϐρουσ, με ό χωρύσ πρϐθεςη.



Εξακολουθεύ να εύναι κυρύαρχη η ψυχιατρικοπούηςη των θεμϊτων ταυτϐτητασ
φϑλου και ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ, η διατϑπωςη ερωτημϊτων και η
αναζότηςη απαντόςεων με ϐρουσ διϊγνωςησ και θεραπεύασ.



Επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ εκφρϊζουν αρνητικϋσ ςτϊςεισ απϋναντι ςε ΛΟΑΣΚΙ
ϊτομα μετϊ απϐ την κοινοπούηςη τησ ταυτϐτητασ.



Οι επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ δε βλϋπουν ό βλϋπουν μϐνο τον ςεξουαλικϐ
προςανατολιςμϐ ό την ταυτϐτητα φϑλου του ατϐμου ςε κϊθε ζότημα ψυχικόσ
υγεύασ που αυτϐ φϋρει.



Η διπολικό αναπαρϊςταςη τησ ςεξουαλικϐτητασ ακυρώνει την αμφιςεξουαλικό
εμπειρύα, τη θεωρεύ ανώριμη ό μεταβατικό.

και

Σι εύναι ςημαντικό να γνωρύζετε!


Οι επαγγελματύεσ
ομοφυλοφιλύα και
αςθϋνειασ και πωσ
αντιςτοιχοϑν ό ϐχι
ατϐμου.



Οι επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ αναπαρϊγουν τισ δικϋσ τουσ ςτϊςεισ απϋναντι ςτα
θϋματα ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ και ταυτϐτητασ φϑλου γεγονϐσ που
επηρεϊζει την αξιολϐγηςη και τη θεραπευτικό διαδικαςύα. υνεπώσ, εύναι
ςημαντικϐ να ϋχουν επύγνωςη για το βαθμϐ που οι υποθϋςεισ τουσ για τη
ςεξουαλικϐτητα και την ταυτϐτητα φϑλου επηρεϊζουν τον τρϐπο που
προςεγγύζουν τουσ ανθρώπουσ που απευθϑνονται ςε αυτοϑσ.



την περύπτωςη ΛΟΑΣΚΙ ατϐμων εύναι ςημαντικϐ να κατανοηθεύ ο τρϐποσ που το
κοινωνικϐ ςτύγμα (προκαταλόψεισ, διακρύςεισ και βύα) και ο ετεροςεξιςμϐσ (η

ψυχικόσ υγεύασ εύναι ςημαντικϐ να κατανοόςουν πωσ η
η αμφιςεξουαλικϐτητα δεν αποτελοϑν ενδεύξεισ ψυχικόσ
υπϊρχει ϋνα εϑροσ ταυτοτότων φϑλου, οι οπούεσ μπορεύ να
ςτο φϑλο ϐπωσ αυτϐ καταχωρύςθηκε κατϊ τη γϋννηςη του
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υποτύμηςη δηλαδό και ο ςτιγματιςμϐσ τησ μη ετεροφυλϐφιλησ ςυμπεριφορϊσ,
ταυτϐτητασ ό ςχϋςησ) μπορεύ να επηρεϊςουν και να επιβαρϑνουν την ψυχικό τουσ
υγεύα, οδηγώντασ πολλοϑσ/ϋσ ςτην απϐκρυψη τησ ταυτϐτητϊσ τουσ. Αυτό η
διαδικαςύα απϐκρυψησ ςυνδϋεται με χρϐνιεσ καταςτϊςεισ ϊγχουσ και με
επιδεύνωςη τησ καθημερινϐτητασ του ατϐμου. υνεπώσ, τα προβλόματα ψυχικόσ
υγεύασ ςυνδϋονται με τισ διακρύςεισ, τισ αρνητικϋσ κοινωνικϋσ εμπειρύεσ και την
προςπϊθεια προςταςύασ του ατϐμου απϐ αυτϋσ.



Οι επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ οφεύλουν να γνωρύζουν και να παρϋχουν ςωςτό
πληροφϐρηςη για τα θϋματα ταυτϐτητασ φϑλου και ςεξουαλικοϑ
προςανατολιςμοϑ ςτα ϊτομα που τουσ απευθϑνονται και να διερευνοϑν τον τρϐπο
που η διϊχυτη παραπληροφϐρηςη για τα θϋματα αυτϊ ςτην κοινωνύα μπορεύ να
δημιουργεύ ςϑγχυςη. Ο ρϐλοσ των επαγγελματιών ψυχικόσ υγεύασ δεν εύναι να
επιβϊλλουν τισ αξύεσ και πεποιθόςεισ τουσ ςτα ϊτομα που απευθϑνονται ςε
αυτοϑσ/ϋσ, αλλϊ να εξετϊζουν επιςταμϋνα την εμπειρύα και τισ ςκϋψεισ του ατϐμου
και να το βοηθοϑν με την κατϊλληλη γνώςη, ώςτε να κατανοόςει το ύδιο το ϊτομο
την εμπειρύα και τισ ςκϋψεισ του, καθώσ και το πωσ αυτϋσ ςχετύζονται με τον τρϐπο
που βλϋπει τον εαυτϐ του.



Οι επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ εύναι κρύςιμο να κατανοοϑν τον τρϐπο που η
υποτύμηςη κϊθε μη ετεροφυλϐφιλησ ςυμπεριφορϊσ, ταυτϐτητασ ό ςχϋςησ αποτελεύ
ιδεολογικϐ ςϑςτημα που διαπερνϊ τη γλώςςα, τισ θεωρύεσ και την
ψυχοθεραπευτικό πρακτικό.



Οι επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ χρειϊζεται να κατανοοϑν πωσ τα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα
δημιουργοϑν ςχϋςεισ για τουσ ύδιουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ τα ετεροφυλϐφιλα
και τα cis ϊτομα ςυνϊπτουν ςχϋςεισ, καθώσ επύςησ ϐτι ϋχουν παρϐμοια
προβλόματα με αυτϊ που αντιμετωπύζουν τα ετεροφυλϐφιλα ζευγϊρια. Ψςτϐςο, με
τον επιπρϐςθετο επιβαρυντικϐ παρϊγοντα ϐτι οι ςχϋςεισ τουσ δεν ϋχουν θεςμικό
αναγνώριςη, υπϐκεινται ςε διακρύςεισ και ωσ αποτϋλεςμα αυτοϑ δημιουργοϑν τα
δικϊ τουσ δύκτυα υποςτόριξησ. Ακϐμα, οι επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ οφεύλουν
να εκτιμοϑν τισ ςχϋςεισ αυτϋσ και να γνωρύζουν τουσ ϐρουσ με τουσ οπούουσ
δημιουργοϑνται, τον καθοριςτικϐ ρϐλο τησ θεςμικόσ διϊκριςησ απϋναντι ςτισ
ΛΟΑΚΣΙ οικογϋνειεσ και το ευρϑτερο πλαύςιο εντϐσ του οπούου λειτουργοϑν.



Οι επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ εύναι απαραύτητο να κατανοοϑν την
ποικιλομορφύα τησ ανθρώπινησ ςυμβύωςησ που μπορεύ να περιλαμβϊνει απϐ
μονογονεώκϋσ οικογϋνειεσ ωσ διευρυμϋνεσ μορφϋσ οικογενειακόσ ςυνϑπαρξησ,
ανθρώπουσ με διαφορετικϐ πολιτιςμικϐ υπϐβαθρο, ανθρώπουσ του ύδιου ό του
αντύθετου φϑλου, εναλλακτικϋσ μορφϋσ οικογϋνειασ. Ιδιαύτερα για τα τρανσ ϊτομα,
χρειϊζεται να γύνει κατανοητϐ ϐτι η γονεώκϐτητα μπορεύ να λϊβει πολλϋσ μορφϋσ.



Οι επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ οφεύλουν να κατανοοϑν πωσ τα παιδιϊ ΛΟΑΣΚΙ
γονϋων ϋρχονται αντιμϋτωπα με τισ ςτρεβλώςεισ και τισ προκαταλόψεισ που
αφοροϑν τα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα και ϐτι οι ΛΟΑΣΚΙ γονεύσ υφύςτανται θεςμικό διϊκριςη
που πολλϋσ φορϋσ ϋχει ωσ ςυνϋπεια ςτην επιμϋλεια των παιδιών, περιοριςμοϑσ
κ.λπ.



Οι επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ πρϋπει να κατανοοϑν την επύδραςη που ϋχει η
κοινοπούηςη τησ ςεξουαλικόσ ταυτϐτητασ και τησ ταυτϐτητασ φϑλου ςτισ
οικογϋνειϋσ των ΛΟΑΣΚΙ ατϐμων. Αυτϐ το γεγονϐσ μπορεύ να προκαλϋςει κρύςη
ςτην οικογϋνεια και να οδηγόςει ςε ακραύεσ μορφϋσ βύασ, εκδύωξη του παιδιοϑ απϐ
το ςπύτι, ςυναιςθόματα οργόσ, ενοχών και ντροπόσ. Απαιτεύται η αναγνώριςη ϐτι τα
μϋλη τησ οικογϋνειασ χρειϊζεται να περϊςουν ϋνα ςτϊδιο προςαρμογόσ, να μϊθουν,
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να μπουν ςε μια διαδικαςύα προςωπικόσ κοινοπούηςησ, να αντιμετωπύςουν την
απώλεια προςδοκιών, να γνωρύςουν το καινοϑριο, να διερευνόςουν τουσ τρϐπουσ
με τουσ οπούουσ οι ύδιοι/εσ αςκοϑν διϊκριςη, να δουν πωσ οι κοινωνικϋσ προςδοκύεσ
και το κοινωνικϐ ςτύγμα επιδρϊ ςτα ςυναιςθόματα και τη ςτϊςη τουσ.

Γενικϋσ κατευθύνςεισ



Αν δεν αιςθϊνεςτε επαρκόσ ωσ επαγγελματύασ για τη διαχεύριςη θεμϊτων που
ςχετύζονται με την ταυτϐτητα φϑλου και τον ςεξουαλικϐ προςανατολιςμϐ, μη
διςτϊζετε να αναζητϊτε την κατϊλληλη κατϊρτιςη και εκπαύδευςη ό να δϋχεςτε
ςυμβουλευτικό και εποπτεύα, για να διαςφαλύςετε ϐτι ϋχετε τισ γνώςεισ και την
κατϊρτιςη να παρϋχετε ςχετικϋσ υπηρεςύεσ.



Ενημερωθεύτε για τα ζητόματα ταυτϐτητασ φϑλου και ςεξουαλικοϑ
προςανατολιςμοϑ, τον τρϐπο που αυτϊ αναδεικνϑονται και προωθοϑνται απϐ
ΛΟΑΣΚΙ ςυλλογικϐτητεσ και τον τρϐπο που αυτϊ ειςϋρχονται και ςυζητιοϑνται ςτο
κοινωνικϐ και πολιτικϐ πεδύο.



Ενημερωθεύτε για τον τρϐπο που οι ςτϊςεισ και οι γνώςεισ για την ταυτϐτητα και
την ϋκφραςη του φϑλου και το ςεξουαλικϐ προςανατολιςμϐ επηρεϊζουν τον
τρϐπο που παρϋχετε υπηρεςύεσ απϋναντι ςε τρανσ ϊτομα.



Κατανοεύςτε τη ςημαςύα που ϋχει η κοινωνικό αλλαγό, η οπούα ςυμβϊλλει ςτη
μεύωςη των αρνητικών επιδρϊςεων του ςτύγματοσ ςτην ψυχικό υγεύα και ςτην
αναβϊθμιςη τησ ποιϐτητασ ζωόσ των τρανσ ατϐμων και των ατϐμων με
ομοφυλϐφιλο ό αμφιφυλϐφιλο ςεξουαλικϐ προςανατολιςμϐ.



Αποφεϑγετε να ςυνδϋετε τα ζητόματα ψυχικόσ υγεύασ που παρουςιϊζουν ΛΟΑΣΚΙ
ϊτομα ςαν να απορρϋουν αυτϐματα απϐ το ςεξουαλικϐ προςανατολιςμϐ ό την
ταυτϐτητα φϑλου τουσ.



Θεωρεύςτε καθόκον ςασ να προετοιμϊςετε και να προωθόςετε και ςε ϊλλουσ τη
γνώςη και την εμπειρύα ςασ για αυτϊ τα θϋματα.



Πϊρτε θϋςη δημϐςια. Ο ρϐλοσ των επαγγελματιών ψυχικόσ υγεύασ εύναι ςημαντικϐσ
ςτην ανατροπό ςτερεοτϑπων και ςτη διαμϐρφωςη ςτϊςεων και αντιλόψεων.



Εκπαιδευτεύτε και εκπαιδεϑςτε!

Φρόςιμα Κεύμενα/Τλικό από ϊλλουσ φορεύσ


Τπουργεύο Διοικητικόσ Μεταρρϑθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ &
υνόγοροσ του Πολύτη (2012): χϋςεισ Δημοςύων Τπαλλόλων & Πολιτών: Οδηγϐσ
Ορθόσ Διοικητικόσ υμπεριφορϊσ, Οι Δημϐςιοι Τπϊλληλοι ςτην υπηρεςύα του
δημϐςιου ςυμφϋροντοσ και των πολιτών



Γαλανοϑ, Μ. (2014) - ωματεύο Τποςτόριξησ Διεμφυλικών: Σαυτϐτητα και ϋκφραςη
φϑλου. Ορολογύα, διακρύςεισ, ςτερεϐτυπα και μϑθοι



Colour Youth – Κοινϐτητα LGBTQ Νϋων Αθόνασ: Ενημερωτικϐ φυλλϊδιο με Οδηγύεσ
Αντύδραςησ ςε Περιςτατικϊ βύασ/διϊκριςησ

 Κατευθϑνςεισ τησ Αμερικανικόσ Χυχολογικόσ Εταιρύασ για την παροχό
υπηρεςιών ψυχικόσ υγεύασ ςε τρανσ ϊτομα και ΛΟΑ ϊτομα:
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 APA (2012): Guidelines for psychological practice with Lesbian, Gay, and
Bisexual Clients. American Psychologist, 67(1), 10-42.
 APA (2015): Guidelines for psychological practice with Transgender and
Gender Nonconforming People. American Psychologist, 70(9), 832-864.
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Για επαγγελματύεσ ςτο πεδύο των ΜΜΕ
Σι εύπαν…

Σην ϊλλη μϋρα οι εφημερύδεσ ςτο
Ηρϊκλειο Κρότησ ϋγραφαν: «το κορύτςι
που ϋγινε αγϐρι», «το Ειρηνοδικεύο
Κρότησ ϊλλαξε το κορύτςι και το ϋκανε
αγόρι». Και αναρωτιϋμαι, ποϑ εύναι
αυτϐσ ο Ειρηνοδύκησ που εύναι τϐςο
καλϐσ πλαςτικϐσ να πϊω και εγώ;

Όχι, δεν δύνουμε περιςςϐτερη ορατϐτητα. Γιατύ
εϊν βγω εγώ ςε μύα εκπομπό και απϋναντύ μου βγει
κϊποιοσ που δεν ξϋρω τι απωθημϋνα ϋχει (…)
δύνοντασ βόμα ςε ϐλουσ αυτοϑσ, θα κακοποιόςουν
εκεύνη την ώρα εμϋνα και μαζύ με μϋνα όλη την
κοινότητα απϋναντι, που μαζύ με μϋνα μπορεύ να
εύναι και ϋνα 17χρονο παιδύ, που μπορεύ εκεύνη την
ώρα να αυτοκτονεύ ακοϑγοντϊσ μασ. Κι αυτϐ εύναι
ϋνα ϋγκλημα κι εγώ ςυνϋνοχη ςε αυτϐ.

την κϊθε εκπομπό πρϋπει να
περνϊ το μόνυμα πωσ ϐλοι
εμεύσ εύμαςτε ϋνα κομμϊτι τησ
κοινωνύασ. Η εκπαύδευςη και η
ςωςτό χρόςη των ϐρων εύναι
το ϋνα. Εύναι ϐμωσ και ϋνα
ϊλλο: ςτην κϊθε εκπομπό
πρϋπει να εκπροςωπεύται, να
υπϊρχει και αυτό η φωνό και
ϋτςι η κοινωνύα να
καταλαβαύνει ϐτι υπϊρχουν
αυτού οι γονεύσ, ϐτι υπϊρχουν
αυτϊ τα ϊτομα.

Γεγονότα


Σα ΜΜΕ παύζουν κεντρικϐ ρϐλο ςτη διαμϐρφωςη νοόματοσ ςχετικϊ με τα θϋματα
ςεξουαλικϐτητασ και ταυτϐτητασ φϑλου. ε αυτϐ το πλαύςιο, εύναι ςημαντικό η
παρουςύαςη των ΛΟΑΣΚΙ ατϐμων με ϋναν θετικϐ και ςυμπεριληπτικϐ τρϐπο.



ΛΟΑΣΚΙ ϊνθρωποι και ςυλλογικϐτητεσ δε νιώθουν αςφαλεύσ να εμφανιςτοϑν ςτο
πλαύςιο των ΜΜΕ για να παρουςιϊςουν ζητόματα που αφοροϑν τη ςεξουαλικϐτητα
και την ταυτϐτητα φϑλου. Αντύθετα νιώθουν ϐτι υπϊρχει ο φϐβοσ του διαςυρμοϑ
και τησ διαπϐμπευςόσ τουσ.



ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα αιςθϊνονται απροςτϊτευτα ςτη χρόςη ομοφοβικοϑ και
τρανςφοβικοϑ λϐγου απϐ τα ΜΜΕ, ο οπούοσ χρηςιμοποιεύται ανεξϋλεγκτα υπϐ την
ομπρϋλα τησ «ελευθερύασ του λϐγου».



Οι ελεγκτικού μηχανιςμού των ΜΜΕ παρουςιϊζονται ελαςτικού ςτη χρόςτη
ομοφοβικοϑ και τρανςφοβικοϑ λϐγου, ενώ παρϊλληλα εξαντλοϑν την
αυςτηρϐτητϊ τουσ ϐταν πρϐκειται για την προβολό υλικοϑ που αναδεικνϑει
ζητόματα των ΛΟΑΣΚΙ ατϐμων ό παρουςιϊζει ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα ωσ κομμϊτι τησ
κοινωνύασ.

31

υνόθεισ μορφϋσ διακρύςεων


Απουςύα των ΛΟΑΣΚΙ ανθρώπων και τησ ΛΟΑΣΚΙ εμπειρύασ απϐ τα ΜΜΕ.



Παρουςύαςη των ΛΟΑΣΚΙ ανθρώπων με ςτερεοτυπικϐ τρϐπο (χαρακτόρεσ
καρικατοϑρεσ, ϋμφαςη ςτο περιθωριοποιημϋνο κομμϊτι, χρόςη λϐγου
παθολογικοϑ/ψυχιατρικοϑ).



Φρόςη των θεμϊτων ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ και ταυτϐτητασ φϑλου για
δημιουργύα εντυπώςεων.



Εξευτελιςμϐσ και προςβολό των ΛΟΑΣΚΙ ανθρώπων και τησ εμπειρύασ τουσ με
πρϐςχημα το χιοϑμορ.



Ωρνηςη προβολόσ μηνυμϊτων που αφοροϑν ςτην ανϊδειξη των διακρύςεων ςε
θϋματα ταυτϐτητασ φϑλου και ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ.



Απουςύα περιεχομϋνου που αφορϊ την ιςτορύα τησ ςεξουαλικϐτητασ, τη διεκδύκηςη
δικαιωμϊτων, την ενημϋρωςη για την ταυτϐτητα φϑλου και τον ςεξουαλικϐ
προςανατολιςμϐ.

Ζητόματα για προβληματιςμό
Ελευθερύα του λόγου και πολιτικό ορθότητα



Τπϊρχει μια ςυζότηςη η οπούα τοποθετεύ την πολιτικό ορθϐτητα ωσ αντύθετη ςτην
ελευθερύα του λϐγου. ε αυτϐ το δύλημμα εμφανύζεται το παρϊδοξο, η υπερϊςπιςη
δικαιωμϊτων και η ανϊδειξη τησ φωνόσ περιθωριοποιημϋνων κοινωνικϊ ομϊδων
ταυτύζεται με την «πολιτικό ορθϐτητα» και τον περιοριςμϐ τησ ελευθερύασ του
λϐγου, ενώ η διεκδύκηςη τησ ϋκφραςησ ενϐσ λϐγου ο οπούοσ εύναι βύαιοσ και
διεκδικεύ τον αποκλειςμϐ μειονοτότων ονομϊζεται «ελευθερύα λϐγου».



Οι λϋξεισ δημιουργοϑν πραγματικϐτητεσ. Με τον λϐγο μασ πρϊττουμε. Ορύζουμε
πλαύςια, εντϊςςουμε ό αποκλεύουμε ανθρώπουσ και εμπειρύεσ. Αναπαρϊγουμε ό
αμφιςβητοϑμε υπϊρχουςεσ ςχϋςεισ ανιςϐτητασ και εξουςύασ. Οι ϊνθρωποι που
αςχολοϑνται με τον λϐγο, γνωρύζουν τη δϑναμό του και τη χρηςιμοποιοϑν
ανϊλογα.

Ασ αναρωτηθούμε εδώ:



Ποιοσ εύναι ο ελεϑθεροσ λϐγοσ; Εύναι αυτϐσ που εκφρϊζεται ανεξϋλεγκτα,
αυθϐρμητα και αυτϐματα ςαν να πρϐκειται για μια αυτϐνομη λειτουργύα που
πρϋπει να προςτατευτεύ ό εύναι αυτϐσ που απελευθερώνει, διευρϑνει την ελευθερύα
για ϐλουσ και για ϐλεσ και ιδιαύτερα για ϐςουσ/εσ ιςτορικϊ την ϋχουν ςτερηθεύ;



Ο λϐγοσ δεν φϋρει ιςτορικϋσ, κοινωνικϋσ, πολιτιςμικϋσ ςχϋςεισ ό αποτελεύ εργαλεύο
παντϐσ καιροϑ και πλαιςύου;



Εύναι ο λϐγοσ αθώοσ; Πρϐκειται για απλϊ λϐγια που δεν ϋχουν την αξύα που ϋχουν οι
πρϊξεισ; Εύναι ουδϋτεροσ; Μόπωσ ο λϐγοσ εύναι πρϊξη, αποκρυςταλλώνει ςχϋςεισ
εξουςύασ, ορύζει το πλαύςιο, τουσ ρϐλουσ των υποκειμϋνων, καταςκευϊζει
ταυτϐτητεσ, ενςωματώνει και αποκλεύει;



Ποιοι/εσ εύναι αυτού/ϋσ που περιορύζονται απϐ τον «πολιτικϊ ορθϐ» λϐγο;
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Σι εύναι ακριβώσ αυτϐ που απελευθερώνει ο «ελεϑθεροσ» λϐγοσ μασ;



Ποιοι/εσ εύναι αυτού/ϋσ που υπεραςπύζονται την ελευθερύα λϐγου και με ποια λογικό
το κϊνουν;



Ποιοι/εσ εύναι αυτού/ϋσ που τουσ/τισ πληγώνουν οι λϋξεισ και ζητοϑν «πολιτικό
ορθϐτητα»;

Γνωρύζετε ότι…


Σο Εθνικϐ υμβοϑλιο Ραδιοτηλεϐραςησ ϋχει επιβϊλει πρϐςτιμα για την παρουςύαςη
τρανσ ατϐμων ό για την προβολό ταινύασ που ϋχει ωσ θϋμα την ομοφυλοφιλύα με το
πρϐςχημα «τησ προςταςύασ τησ παιδικόσ ηλικύασ και τησ νεότητοσ».



Σο Εθνικϐ υμβοϑλιο Ραδιοτηλεϐραςησ ϋχει επιβϊλει πρϐςτιμα ιδύου ϑψουσ (!!) για
την προβολό ςκηνόσ ςε ελληνικϐ ςόριαλ κατϊ την οπούα δϑο νεαρού ϊνδρεσ
φιλιοϑνται ςτο ςτϐμα και για την προβολό ενημερωτικόσ εκπομπόσ κατϊ τη
διϊρκεια τησ οπούασ διατυπώνονταν ςυνεχώσ απαρϊδεκτα, ομοφοβικϊ και
υποτιμητικϊ ςχϐλια για την ομοφυλοφιλύα.
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Γλωςςϊρι Βαςικών Όρων
Η γλώςςα εκφρϊζει την ιςτορικό και κοινωνικό εμπειρύα και ωσ τϋτοια αλλϊζει, ώςτε
να μπορεύ να ανταποκριθεύ ςτα δεδομϋνα τησ ανθρώπινησ εμπειρύασ. Παρακϊτω
παρουςιϊζονται μια ςειρϊ απϐ ϐρουσ και ϋννοιεσ που εύναι χρόςιμοι για την κατανϐηςη
του φϑλου και τησ ςεξουαλικϐτητασ πϋρα απϐ την κυρύαρχη αντύληψη που τα
παρουςιϊζει ωσ ϊκαμπτα δύπολα. το Γλωςςϊρι αυτϐ αντιπαραβϊλλονται ϐροι και
ϋννοιεσ γϑρω απϐ τισ κυρύαρχεσ αντιλόψεισ για το φϑλο και τη ςεξουαλικϐτητα οι
οπούεσ και υπογραμμύζονται. Σο ςϑντομο αυτϐ Γλωςςϊρι δεν εξαντλεύ τισ ϋννοιεσ και
τουσ ϐρουσ που υπϊρχουν για την περιγραφό τησ πολυμορφύασ του φϑλου και τησ
ςεξουαλικϐτητασ, παρϐλα αυτϊ αποτελεύ ϋνα βαςικϐ ςημεύο εκκύνηςησ και βϊςη για
την κατανϐηςό τουσ.

ΥΤΛΟ ΠΟΤ ΑΠΟΔΙΔΕΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΕΝΝΗΗ
Εύναι το φϑλο που αποδύδεται κατϊ τη γϋννηςη του ατϐμου ςτη βϊςη των βιολογικών
του χαρακτηριςτικών. Ο ϐροσ χρηςιμοποιεύται για να αναδεύξει την ανεπϊρκεια των
κατηγοριών ϊνδρασ και γυναύκα να εντϊξουν ϐλα τα ϊτομα και επιπλϋον να ςημειώςει
πωσ η απϐδοςη του φϑλου γύνεται με βϊςη κϊποια κριτόρια και μια διαδικαςύα που
εύναι ϋξω απϐ το ϊτομο.
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΥΤΛΟΤ
Η Σαυτότητα Υύλου αναφϋρεται ςτην βαθειϊ βιωμϋνη/εςωτερικό εμπειρύα ενϐσ
ατϐμου για το φϑλο του, η οπούα μπορεύ να αντιςτοιχεύ ό να μην αντιςτοιχεύ ςτο φϑλο
που του ϋχει αποδοθεύ κατϊ τη γϋννηςη, και περιλαμβϊνει την προςωπικό αντύληψη
για το ςώμα και ϊλλεσ εκφρϊςεισ φϑλου, ϐπωσ η ϋνδυςη, η ομιλύα και ο τρϐποσ
ςυμπεριφορϊσ. Σο φϑλο ενϐσ ατϐμου ςυνόθωσ αποδύδεται κατϊ τη γϋννηςη και εν
ςυνεχεύα γύνεται κοινωνικϐ και νομικϐ γεγονϐσ. Σο φϑλο που αποδύδεται κατϊ τη
γϋννηςη μπορεύ να ταυτύζεται (cis ϊτομα) ό ϐχι (διεμφυλικϊ ό τρανσ ϊτομα) με αυτϐ
που βιώνει ό επιθυμεύ να εκφρϊςει το ϊτομο.
Η ταυτότητα του φύλου εύναι μια ϋννοια διαφορετικό από τον ςεξουαλικό
προςανατολιςμό! Σα διεμφυλικϊ ϊτομα, ϐπωσ και τα cis ϊτομα (βλ. οριςμϐ παρακϊτω)
μπορεύ να εύναι ετεροφυλϐφιλα, αμφιφυλϐφιλα ό ομοφυλϐφιλα.
ΕΚΥΡΑΗ ΥΤΛΟΤ
Ψσ «Έκφραςη Υύλου» μπορεύ να οριςτεύ ο τρϐποσ με τον οπούο κϊθε ϊνθρωποσ
εκφρϊζεται με ϐρουσ φϑλου (genderized), δηλαδό ο τρϐποσ με τον οπούο ϐλα τα
ϊτομα εκφρϊζονται με τισ διϊφορεσ δυνατϐτητεσ που προςφϋρει το φϊςμα του
φϑλου (αρρενωπϐτητα, θηλυκϐτητα κ.λπ.). Η ϋκφραςη φϑλου αναφϋρεται ςτα ορατϊ
ςτοιχεύα (εμφϊνιςη, τρϐποσ ϋνδυςησ, ομιλύασ και ςυμπεριφορϊσ) τησ ταυτϐτητασ
φϑλου ενϐσ προςώπου.
CISGENDER/ CIS
Ο ϐροσ αναφϋρεται ςτα ϊτομα των οπούων η ταυτϐτητα φϑλου δεν διαφϋρει απϐ το
φϑλο που τουσ αποδϐθηκε κατϊ τη γϋννηςό τουσ. Ο ϐροσ χρηςιμοποιεύται ωσ
αντύθετοσ του ϐρου τρανσ και χρηςιμοποιεύται για να τοποθετόςει αυτόν την εμπειρύα
του φϑλου ωσ μύα μεταξϑ ϊλλων και για να αναδεύξει πωσ κοινωνικϊ ϋχει τα
χαρακτηριςτικϊ τησ κυρύαρχησ, «κανονικόσ» εμπειρύασ.
ΔΙΕΜΥΤΛΙΚΑ (TRANS) ΑΣΟΜΑ
Διεμφυλικϊ ό τρανσ ϊτομα εύναι τα ϊτομα των οπούων η ταυτϐτητα φϑλου εύναι
διαφορετικό απϐ το φϑλο που τουσ αποδϐθηκε κατϊ τη γϋννηςη, και επιθυμοϑν να
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παρουςιϊςουν την ταυτϐτητα φϑλου τουσ με ϋναν διαφορετικϐ τρϐπο απϐ το φϑλο
που τουσ αποδϐθηκε και καταγρϊφηκε νομικϊ κατϊ τη γϋννηςό τουσ. την κατηγορύα
αυτό ςυμπεριλαμβϊνονται τα ϊτομα εκεύνα που αιςθϊνονται την ανϊγκη ό προτιμοϑν
ό επιλϋγουν, εύτε μϋςω τησ ϋνδυςησ, τησ ϋκφραςησ, των τρϐπων ςυμπεριφορϊσ, του
τρϐπου ομιλύασ ό μϋςω παρεμβϊςεων ςτο ςώμα, να παρουςιϊζουν τον εαυτϐ τουσ και
να αυτοπροςδιορύζονται με διαφορετικϐ τρϐπο απϐ αυτϐν που προςδοκϊται βϊςει
του ϋμφυλου ρϐλου που απορρϋει απϐ το φϑλο που τουσ αποδϐθηκε κατϊ τη γϋννηςό
τουσ. υμπεριλαμβϊνει, μεταξϑ ϊλλων, ϊτομα που δεν αυτοπροςδιορύζονται με τισ
ταμπϋλεσ «ϊνδρασ» ό «γυναύκα» (queer ϊτομα).
Για παρϊδειγμα, ϋνασ διεμφυλικϐσ ό τρανσ ϊνδρασ εύναι ϋνα ϊτομο που καταγρϊφηκε
ωσ «θηλυκϐ» κατϊ τη γϋννηςό του, αλλϊ η ταυτϐτητα φϑλου του εύναι εύτε «ανδρικό» ό
εντϐσ ενϐσ του φϊςματοσ τησ αρρενωπϐτητασ. Μύα διεμφυλικό ό τρανσ γυναύκα εύναι
ϋνα ϊτομο που καταγρϊφηκε ωσ «αρςενικϐ» κατϊ τη γϋννηςό τησ, αλλϊ η ταυτϐτητα
φϑλου τησ εύναι εύτε «γυναικεύα» ό εντϐσ ενϐσ του φϊςματοσ τησ θηλυκϐτητασ.
Για την περιγραφό του ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ των διεμφυλικών ατϐμων
χρηςιμοποιεύται η ταυτϐτητα φϑλου τουσ και ϐχι το φϑλο που τουσ αποδϐθηκε κατϊ
τη γϋννηςη. Ϊνασ ετεροφυλϐφιλοσ διεμφυλικϐσ ό τρανσ ϊνδρασ, για παρϊδειγμα, εύναι
ϋνασ διεμφυλικϐσ ϊνδρασ που ϋλκεται απϐ γυναύκεσ ςυντρϐφουσ. Μύα λεςβύα
διεμφυλικό γυναύκα ϋλκεται απϐ γυναύκεσ ςυντρϐφουσ.
ΜΕΟΥΤΛΙΚΑ (INTERSEX) ATOMA
Σα Μεςοφυλικϊ Άτομα (Intersex) εύναι ϊτομα που γεννιοϑνται με χρωμοςωμικϊ,
ορμονικϊ επύπεδα ό γενετικϊ χαρακτηριςτικϊ που δεν αντιςτοιχοϑν ςτα καθοριςμϋνα
κριτόρια ταξινϐμηςησ των κατηγοριών "ϊνδρασ" ό "γυναύκα" ςϑμφωνα με τη
ςεξουαλικό ό αναπαραγωγικό ανατομύα. Η Μεςοφυλικϐτητα μπορεύ να λϊβει
διϊφορεσ μορφϋσ και καλϑπτει ϋνα ευρϑ φϊςμα ςυνθηκών.
QUEER
Ο ϐροσ «Queer» εύναι ϋνασ ϐροσ που εύναι φορτιςμϋνοσ με διϊφορεσ ϋννοιεσ και μακρϊ
ιςτορύα. όμερα ςυνόθωσ υποδηλώνει ϊτομα που δεν επιθυμοϑν να ταυτιςτοϑν με τισ
παραδοςιακϋσ εννοιολογόςεισ για το φϑλο και τον ςεξουαλικϐ προςανατολιςμϐ, αλλϊ
να απϋχουν απϐ τισ ετεροφυλϐφιλεσ, ετεροκανονικϋσ και τισ με βϊςη τη δυαδικϐτητα
του φϑλου κατηγοριοποιόςεισ. Η Queer θεωρύα αποτελεύ μια θεωρύα που προςφϋρει
μια κριτικό θεώρηςη ςτην ετεροκανονικϐτητα.
ΕΞΟΤΑΛΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ
Ο εξουαλικόσ Προςανατολιςμόσ αναφϋρεται ςτη ικανϐτητα κϊθε ατϐμου να
αιςθϊνεται βαθειϊ ςυναιςθηματικό και ςεξουαλικό ϋλξη προσ ϊτομα εύτε του ϊλλου
φϑλου (ετεροφυλϐφιλοσ προςανατολιςμϐσ) ό προσ ϊτομα του ύδιου φϑλου
(ομοφυλϐφιλοσ προςανατολιςμϐσ) ό προσ ϊτομα ανεξϊρτητα απϐ το φϑλο τουσ
(αμφιφυλϐφιλοσ προςανατολιςμϐσ).
ΕΣΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΟΣΗΣΑ
Ψσ Ετεροκανονικότητα μποροϑν να οριςτοϑν οι θεςμού, οι δομϋσ κατανϐηςησ και οι
πρακτικού προςανατολιςμού που καθιςτοϑν την ετεροφυλοφιλύα να εμφανύζεται ωσ
λογικό, φυςικό και προνομιακό κατϊςταςη. Περιλαμβϊνει την υπϐθεςη ϐτι ο/η
καθϋνασ/μύα εύναι φυςιολογικϊ ετεροφυλϐφιλοσ και ϐτι η ετεροφυλοφιλύα εύναι
ιδεώδησ κατϊςταςη, ανώτερη απϐ την ομοφυλοφιλύα ό την αμφιφυλοφιλύα. Η
ετεροκανονικϐτητα περιλαμβϊνει επύςησ τη διαδικαςύα προνομιακόσ παρουςύαςησ
των ςτερεϐτυπων εκφρϊςεων του φϑλου ωσ τισ μοναδικϋσ διαθϋςιμεσ κοινωνικϋσ
κατηγορύεσ. τισ ςτερεϐτυπεσ εκφρϊςεισ του φϑλου περιλαμβϊνονται ϐλα ϐςα
κοινωνικϊ απαιτοϑνται ό επιβϊλλονται ςτα ϊτομα προκειμϋνου αυτϊ να θεωροϑνται
και να γύνονται αποδεκτϊ ωσ «πραγματικού ϊνδρεσ» ό ωσ «πραγματικϋσ γυναύκεσ».
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ΛΟΑΣΚΙ ΑΣΟΜΑ
Ο ϐροσ «ΛΟΑΣΚΙ Άτομα» αποτελεύ ϋναν ϐρο ομπρϋλα που χρηςιμοποιεύται για να
ςυμπεριλϊβει λεςβύεσ, ομοφυλϐφιλουσ/εσ, αμφιφυλϐφιλουσ/εσ, διεμφυλικϊ, queer και
intersex ϊτομα. Πρϐκειται για μια ετερογενό ομϊδα που παρϊ τισ επιμϋρουσ
διαφοροποιόςεισ, ςυναντιϋται ςε μια ςειρϊ απϐ κοινϋσ διεκδικόςεισ και ςυχνϊ
παρουςιϊζεται υπϐ την ταμπϋλα ΛΟΑΣΚΙ ςτο κοινωνικϐ και πολιτικϐ πεδύο.
ΟΜΟΥΟΒΙΑ/ΣΡΑΝΥΟΒΙΑ
Η Ομοφοβύα ορύζεται ωσ ο παρϊλογοσ φϐβοσ για και η αποςτροφό προσ την
ομοφυλοφιλύα, τισ λεςβύεσ, τουσ ομοφυλϐφιλουσ, τουσ αμφιφυλϐφιλουσ και τα
διεμφυλικϊ ϊτομα, βϊςει προκατϊληψησ. Η Σρανςφοβύα αναφϋρεται ςε ϋνα παρϐμοιο
φαινϐμενο, που επικεντρώνεται ςυγκεκριμϋνα ςτο φϐβο και την αποςτροφό προσ
διεμφυλικϊ ϊτομα ό προσ ϊτομα που δε ςυμμορφώνονται με το φϑλο τουσ. Οι
εκδηλώςεισ ομοφοβύασ και τρανςφοβύασ περιλαμβϊνουν διακρύςεισ, ποινικοπούηςη,
περιθωριοπούηςη, κοινωνικϐ αποκλειςμϐ, ςτϋρηςη δικαιωμϊτων και βύα λϐγω
ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ ό ταυτϐτητασ φϑλου.
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Σο ςυνεχϋσ του φύλου και τησ ςεξουαλικότητασ
ό «Δεν εύναι όλα ϊςπρο - μαύρο!»
Παρακϊτω μπορεύτε να βρεύτε μια μικρό ϊςκηςη2 για το φϑλο και τη ςεξουαλικϐτητα
και να τη ςυμπληρώςετε, αξιοποιώντασ τουσ ϐρουσ που παρουςιϊζονται ςτο
Γλωςςϊρι. Ειδικϐτερα, χρηςιμοποιεύςτε τισ διακυμϊνςεισ τησ κλύμακασ που δύνεται, για
να τοποθετόςετε τον εαυτϐ ςασ ςε κϊθε μύα απϐ τισ παρακϊτω διαςτϊςεισ που
αφοροϑν το φϑλο και τη ςεξουαλικϐτητα. Οι τιμϋσ ςτα ϊκρα αναφϋρονται ςτη
διϊςταςη ςε απϐλυτο βαθμϐ. Για παρϊδειγμα, ϐςον αφορϊ το βιολογικϐ φϑλο, η τιμό 1
αντιςτοιχεύ ςτο θηλυκϐ ό αρςενικϐ ςε απϐλυτο βαθμϐ. Οι τιμϋσ 3 ό 5 αντύςτοιχα
μπορεύ να αντιςτοιχοϑν ςτην ϑπαρξη ενϐσ δευτερογενοϑσ χαρακτηριςτικοϑ το οπούο
εύναι λιγϐτερο αντιπροςωπευτικϐ για το φϑλο (π.χ. η ϋλλειψη τριχοφυϏασ ςτουσ
ϊνδρεσ ό αντύςτοιχα η ϋντονη τριχοφυϏα ςτισ γυναύκεσ).

Βιολογικό φύλο
Αναφϋρεται ςτο ςώμα, ςτα γεννητικϊ ϐργανα, τα εςωτερικϊ αναπαραγωγικϊ ϐργανα,
τα χρωμοςώματα, τισ ορμϐνεσ και τα δευτερογενό χαρακτηριςτικϊ (π.χ. το ςτόθοσ και
η τριχοφυϏα) τα οπούα χρηςιμοποιοϑνται για την απϐδοςη του φϑλου κατϊ τη
γϋννηςη.
1

2

3

Θηλυκό

4

5

4

3

2

Μεςοφυλικό (intersex)

1
Αρςενικό

Η ταυτότητα φύλου
Αφορϊ τη βαθιϊ βιωμϋνη/εςωτερικό/ψυχολογικό εμπειρύα του ατϐμου. Βιώνεται και
εκφρϊζεται απϐ το ύδιο το ϊτομο. Μπορεύ να εύναι ό να μην εύναι ςϑμφωνη με το φϑλο
που ϋχει αποδοθεύ κατϊ τη γϋννηςη.
1

2

3

Γυναύκα

4

5

4

3

2

μη δυαδικό ταυτότητα

1
Άνδρασ

Η ϋκφραςη φύλου
Αναφϋρεται ςτα ορατϊ ςτοιχεύα (ϐπωσ η εμφϊνιςη, ο τρϐποσ ϋνδυςησ, ομιλύασ και
ςυμπεριφορϊσ) τησ ταυτϐτητασ φϑλου ενϐσ προςώπου. Μπορεύ ό μπορεύ να μη
ταυτύζεται με την ταυτϐτητα φϑλου του ατϐμου.
1

2

3

4

Θηλυκό

5

4

3

2

Queer

1
Αρρενωπό

εξουαλικόσ προςανατολιςμόσ
Εκφρϊζει την κατεϑθυνςη τησ ϋλξησ, ρομαντικόσ, ερωτικόσ ό ςυναιςθηματικόσ.
1

2

ϋλξη προσ ϊνδρεσ

3

4

5

4

ϋλξη προσ ϊτομα
ανεξϊρτητα από το φύλο

2

3

2

1

ϋλξη προσ γυναύκεσ

Παρϐμοιεσ αςκόςεισ μποροϑν να βρεθοϑν ςτο http://www.transstudent.org/gender και ςε
υλικϐ που αναδεικνϑει ζητόματα φϑλου και ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ
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κϋψεισ με αφορμό την ϊςκηςη
1.

Πϐςο εϑκολο όταν να τοποθετόςετε τον εαυτϐ ςασ και τισ ςχϋςεισ ςασ; Πϐςο
πιθανϐ εύναι να βρεύτε τον εαυτϐ ςασ ςταθερϊ ςτο ϋνα ϊκρο κϊθε μιασ απϐ τισ
διαςτϊςεισ που δύνονται;
2. Με βϊςη τισ κοινωνικϋσ προςδοκύεσ για το φϑλο και τη ςεξουαλικϐτητα που
περιλαμβϊνουν την υπϐθεςη ϐτι τα «αντύθετα ϋλκονται» (η υπϐθεςη τησ
ετεροκανονικϐτητασ) οι ϊνθρωποι αναμϋνεται να καταλϊβουν ςε κϊθε μύα απϐ τισ
παραπϊνω διαςτϊςεισ τα δϑο ϊκρα. Ωςπρο ό μαϑρο. κεφτεύτε ϊλλουσ ανθρώπουσ
που γνωρύζετε. Πϐςο πιθανϐ εύναι να τουσ/τισ τοποθετόςετε ςε ϋνα απϐ τα δϑο
ϊκρα;
3. Ακϐμη και ςτην περύπτωςη του βιολογικοϑ φϑλου το οπούο φαύνεται περιςςϐτερο
ϊκαμπτο απϐ τισ υπϐλοιπεσ διαςτϊςεισ, παρϐλο που η πλειοψηφύα των ατϐμων
μπορεύ να αποτυπωθεύ ςτα δϑο ϊκρα του ςυνεχοϑσ, υπϊρχουν ϊτομα τα οπούα
βρύςκονται ςε ϐλο το φϊςμα του ςυνεχοϑσ! Εύναι δηλαδό περιςςϐτερο ό λιγϐτερο
θηλυκϊ ό αρςενικϊ. Επιπλϋον, για τουσ/τισ περιςςϐτερουσ/εσ δεν εύναι ϐλα αυτϊ τα
χαρακτηριςτικϊ γνωςτϊ ώςτε να καταλόξουν αντικειμενικϊ ςε ϋνα ςυμπϋραςμα!
4. Η ϋκφραςη φϑλου εύναι διακριτό ϋννοια απϐ την ταυτϐτητα φϑλου. Σο τι εύναι
θηλυκό ό αρςενικό ϋκφραςη φϑλου διαμορφώνεται απϐ τισ κοινωνικϋσ προςδοκύεσ
για το τι αναμϋνεται ό πωσ οφεύλει να εκφρϊζεται το ϊτομο ανϊλογα με το φϑλο. Η
ϋκφραςη φϑλου αποτελεύ ύςωσ το πιο ελαςτικϐ απϐ τα παραπϊνω φϊςματα.
Μποροϑμε να ςκεφτοϑμε ϋνα ϊτομο που ςκϋφτεται και βιώνει τον εαυτϐ τησ ωσ
γυναύκα να ντϑνεται με μη κοινωνικϊ αναμενϐμενο τρϐπο χωρύσ να αυτϐ να μασ
οδηγεύ ςε ςυμπερϊςματα για το φϑλο του ατϐμου. κεφτεύτε εδώ αν ςυμβαύνει το
ύδιο με ϋνα ϊτομο που ςκϋφτεται και βιώνει τον εαυτϐ ςου ωσ ϊνδρα.
5. Η αντύληψη πωσ οι περιςςϐτεροι ϊνθρωποι τοποθετοϑνται ςτα δϑο ϊκρα αυτών
των φαςμϊτων, αποτελεύ κοινωνικό καταςκευό. ε αντύθεςη με αυτϐ που
ςυμβαύνει/υπϊρχει.
6. Τπϊρχει μια πρακτικό απϐ ανθρώπουσ να αλλϊξουν ςτοιχεύα τησ ανατομύασ τουσ
προκειμϋνου να μποροϑν να τοποθετηθοϑν ςτο ϋνα ό ςτο ϊλλο ϊκρο (π.χ.
επεμβϊςεισ αϑξηςησ ςτόθουσ, γεννητικών οργϊνων κτλ). Αυτϐ μπορεύ να εύναι
αποτϋλεςμα κοινωνικόσ πύεςησ αλλϊ μπορεύ να αποτελεύ και αποτϋλεςμα τησ
ανϊγκησ για μια πιο αυθεντικό ϋκφραςη του ατϐμου. Αυτό η διαδικαςύα απϐ μϐνη
τησ δεύχνει πωσ τα δϑο ϊκρα δεν εύναι αυτονϐητα, ϊκαμπτα και δεδομϋνα.
7. Ο ςεξουαλικϐσ προςανατολιςμϐσ δε ςχετύζεται με το φϑλο! Αν το φϑλο αφορϊ τον
τρϐπο που αντιλαμβανϐμαςτε τουσ εαυτοϑσ μασ η ςεξουαλικϐτητα και ο
προςανατολιςμϐσ αφοροϑν τον τρϐπο που μασ ϋλκουν ςωματικϊ, ςυναιςθηματικϊ
ό ρομαντικϊ ϊλλα ϊτομα. Εύναι ςημαντικϐ να μη ςυγχϋονται τα δϑο και να μη
γύνονται λανθαςμϋνεσ υποθϋςεισ. Για παρϊδειγμα, η πληροφορύα ϐτι ϋνα αγϐρι
ντϑνεται με ροϑχα που κοινωνικϊ αναμϋνεται να φοροϑν τα κορύτςια (ϋκφραςη
φϑλου) δε μασ λϋει τύποτα για τη ςεξουαλικϐτητϊ του, δε μασ λϋει τύποτα για την
ταυτϐτητα φϑλου του (αν εύναι αγϐρι ό κορύτςι)!
8. Δώςτε εδώ λύγο χρϐνο ςτον εαυτϐ ςασ να ςκεφτεύ πϊνω ςτην παραπϊνω ϊςκηςη.
Πωσ ςασ ϋκανε να ςκεφτεύτε για το φϑλο και τη ςεξουαλικϐτητϊ ςασ; Μϊθατε κϊτι
για τον εαυτϐ ςασ; Για μασ θα όταν ϋνα βόμα να ςκεφτεύτε πωσ ύςωσ δεν εύναι ϐλα
ϊςπρο μαϑρο ςτα θϋματα φϑλου και ςεξουαλικϐτητασ!
9. Οι παραπϊνω κατηγοριοποιόςεισ εύναι ενδεικτικϋσ και δεν καλϑπτουν ςε καμύα
περύπτωςη την πολυμορφύα με την οπούα βιώνεται η ςεξουαλικϐτητα και το φϑλο
διαχρονικϊ και διαπολιτιςμικϊ. Η ϊςκηςη αποτελεύ μια αφορμό να ςκεφτεύτε πϊνω
ςτο φϑλο και τη ςεξουαλικϐτητα πϋρα απϐ τα ςτεγανϊ του ϊςπρου μαϑρου.
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Σο «Ναρκοπϋδιο» των αθϋατων καθημερινών διακρύςεων
Πϐςο ςυχνϊ ακοϑτε ό χρηςιμοποιεύτε τισ παρακϊτω φρϊςεισ; Εύναι εκφρϊςεισ που
εύναι διϊχυτεσ ςτο καθημερινϐ περιβϊλλον που ζει και κινεύται ϋνα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομο και
δεν εύναι αθώεσ. Αντύθετα, διαμορφώνουν αθροιςτικϊ ϋνα εκρηκτικϐ πλαύςιο ςτο
οπούο το ϊτομο αναλώνει πολϑτιμη ενϋργεια για να τισ αντιμετωπύςει ό να τισ
αποφϑγει. Δεύτε παρακϊτω ποιο εύναι το νϐημα που επικοινωνοϑν για το ϊτομο ςτο
οπούο απευθϑνονται.
Αν δε με εκπαιδεύςεισ πωσ θα μϊθω;
υχνϊ τα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα βρύςκονται αντιμϋτωπα με το φορτύο να «εκπαιδεϑςουν» τα
ύδια τον περύγυρϐ τουσ, απαλλϊςςοντϊσ τουσ/τισ ϊλλουσ/εσ απϐ την ευθϑνη να το
κϊνουν οι ύδιοι/εσ, εύτε αυτού/ϋσ εύναι γονεύσ, εκπαιδευτικού, δημϐςιοι λειτουργού.
Αν δεν όςουν τόςο επιθετικόσ/ό οι ϊλλοι/εσ θα ςε ϊκουγαν.
Η ιδϋα πωσ υπϊρχει ϋνασ «κανονικϐσ» τρϐποσ να εκφραςτεύ μια θϋςη επιςκιϊζει την
ανιςϐτητα που υπϊρχει ανϊμεςα ςτα ϊτομα που το φϑλο και η ςεξουαλικϐτητϊ τουσ
ποτϋ δε θα αμφιςβητηθεύ ό θα υποςτεύ ϋλεγχο και ςε αυτϊ που απαιτεύται να το
κϊνουν ςε κϊθε ςτιγμό τησ ζωόσ τουσ.
Μα δεν ϋχεισ κϊτι πιο ςοβαρό να αςχοληθεύσ;
Η ιδϋα ϐτι τα θϋματα ςεξουαλικϐτητασ και ταυτϐτητασ φϑλου εύναι αςόμαντα,
απαλλϊςςει ϐςουσ/εσ δεν βιώνουν διακρύςεισ για αυτϊ τα θϋματα απϐ την ευθϑνη να
δουν τον τρϐπο που οι ύδιοι/εσ ςυμμετϋχουν ςε αυτό τη διϊκριςη με την αδιαφορύα
τουσ ό με τη ςυμπεριφορϊ τουσ. υγχρϐνωσ, ενιςχϑουν την ενοχό και τον αποκλειςμϐ
των ΛΟΑΣΚΙ ατϐμων.
Σα παύρνεισ όλα πολύ προςωπικϊ!
Εύναι προςωπικϊ με τον ύδιο τρϐπο που εύναι προςωπικϐ κϊθε τι που αμφιςβητεύ
βαςικϋσ διαςτϊςεισ τησ ϑπαρξησ κϊποιου/ασ. Εύναι εϑκολο να μην τα παύρνει
προςωπικϊ ϋνα ϊτομο που δε βιώνει τη διϊκριςη με ϋνα ςυςτηματικϐ τρϐπο που
αφορϊ την ύδια του την ϑπαρξη… και παρϊλληλα εύναι δϑςκολο να κατανοόςει την
εμπειρύα αυτοϑ/όσ που τη βιώνει καθημερινϊ.
Η εμπειρύα ςου δεν εύναι αντιπροςωπευτικό! Εύςαι μια μειοψηφύα!
Η ανθρώπινη κοινωνύα αποτελεύται απϐ μειοψηφύεσ. Ο λεγϐμενοσ μϋςοσ ϐροσ δεν εύναι
παρϊ μια αφαύρεςη η οπούα αποκλεύει πολλοϑσ και πολλϋσ, υπονοεύ πωσ υπϊρχει μια
κανονικϐτητα, εξαφανύζει τισ ανιςϐτητεσ και απαλλϊςςει ϐςουσ/εσ δε βιώνουν
ανιςϐτητα και διϊκριςη απϐ την ευθϑνη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτη διϊκριςη και τον
αποκλειςμϐ ϐχι μϐνο με το να μη κϊνουν κϊτι, αλλϊ και με το να αποδύδουν την
ευθϑνη ςτα θϑματα των διακρύςεων.
Δε νομύζω πωσ εύςαι τόςο αποκλειςμϋνοσ/η όςο ιςχυρύζεςαι!
Κανεύσ και καμύα δεν μπορεύ να κατανοόςει τον αποκλειςμϐ αν δεν τον βιώςει. Αυτό η
φρϊςη υπονοεύ ϐτι τα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα «γκρινιϊζουν», διαμαρτϑρονται χωρύσ λϐγο.
Εύςαι υπερευαύςθητοσ/η!
Πολλού/ϋσ υπεραςπύζονται το δικαύωμϊ τουσ να προβαύνουν ςε ςυμπεριφορϋσ
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διϊκριςησ εξηγώντασ πωσ δεν εύναι κϊτι που το κϊνουν πϊντα και δεν το κϊνουν με
πρϐθεςη να πληγώςουν και να τραυματύςουν κι επομϋνωσ τα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα εύναι
υπερβολικϊ ςτισ αντιδρϊςεισ τουσ. Σα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα βιώνουν καθημερινϊ και ςε
διαφορετικϊ πλαύςια τϋτοιου εύδουσ μεμονωμϋνεσ ςυμπεριφορϋσ διϊκριςησ απϐ
ανθρώπουσ που δεν ϋχουν πρϐθεςη να τα πληγώςουν και να τα τραυματύςουν.
Καθημερινϊ.
Σόςεσ λϋξεισ και οριςμού! Μα επιτϋλουσ εύμαςτε όλοι ϊνθρωποι!
Ο τρϐποσ που ςυζητιοϑνται (ϐταν ςυζητιοϑνται) τα θϋματα ςεξουαλικϐτητασ και
ταυτϐτητασ φϑλου εύναι μϋςα απϐ τα κυρύαρχα ςχόματα του δυαδικοϑ φϑλου, των
αυςτηρών ϋμφυλων ρϐλων και τησ «κανονικϐτητασ» τησ ετεροφυλϐφιλησ
ςεξουαλικϐτητασ. Η ποικιλομορφύα τησ ςεξουαλικϐτητασ και τησ ϋκφραςησ του φϑλου
με αυτϐν τον τρϐπο παραμϋνει ςτην αφϊνεια, περιθωριοποιεύται, ςτιγματύζεται. Η
επύκληςη καθολικών ϐρων ϐπωσ «οι ϊνθρωποι» αποκρϑπτει αυτόν την ποικιλομορφύα
και ενιςχϑει τισ κυρύαρχεσ αντιλόψεισ για τη ςεξουαλικϐτητα και το φϑλο. Φρειϊζεται
να μϊθουμε να ςυζητϊμε για αυτϊ τα θϋματα!
Μα δε εύςαι και τόςο ομοφυλόφιλοσ!
Δεν υπϊρχει ϋνασ ςυγκεκριμϋνοσ τρϐποσ για να εύναι κανεύσ ομοφυλϐφιλοσ, λεςβύα,
τρανσ κ.λπ. υνόθωσ μια τϋτοια αναφορϊ υπονοεύ μια ςτερεοτυπικό, αρνητικό εικϐνα.
ημαύνει πωσ ανόκεισ ςε μια ομϊδα η οπούα ϋχει αρνητικϊ χαρακτηριςτικϊ αλλϊ εςϑ
δεν εύςαι ςαν αυτοϑσ, ενώ ςυγχρϐνωσ ανόκεισ ςε αυτό. Πρϐκειται για μια φρϊςη που
προςβϊλλει, δημιουργώντασ ϋνα κλύμα φαινομενικόσ αποδοχόσ.
Δε νομύζω πωσ αυτό εύναι προςβλητικό!
Δεν εύναι για ϋνα ϊτομο που το βλϋπει απϐ την απϐςταςη αυτοϑ που δεν το αφορϊ!
Μϊλλον δεν κατϊλαβεσ τι εννοούςα!
Η δημιουργύα ςϑγχυςησ για αυτϐ που ϋχει λεχθεύ ό ϋχει ςυμβεύ αποτελεύ ϋναν τρϐπο για
να απαλλαχθεύ ο θϑτησ απϐ την ευθϑνη να εξετϊςει τη ςυμπεριφορϊ του και αποδύδει
την ευθϑνη ςτο θϑμα. Περιςτατικϐ διϊκριςησ μπορεύ να ςυμβεύ και χωρύσ την πρϐθεςη
του θϑτη. Ψςτϐςο, η απουςύα πρϐθεςησ δεν αναιρεύ τη διϊκριςη. κϋψου τι λεσ και τι
κϊνεισ και κατανϐηςε τισ διαςτϊςεισ των πρϊξεών ςου, ωσ προσ τον τρϐπο που αυτϊ
ορύζουν ϋνα πλαύςιο ςτο οπούο ο/η ϊλλοσ/η χωρϊ μϐνο με ϐρουσ απαξύωςησ.
Κανεύσ δεν ζει ςε ϋναν ρόδινο κόςμο. Όλοι/εσ περνϊμε δυςκολύεσ!
Η εξύςωςη ϐλων ςυγκαλϑπτει το γεγονϐσ πωσ ςτην κοινωνύα υπϊρχουν ανιςϐτητεσ
ςτη βϊςη τησ τϊξησ, τησ φυλόσ, του φϑλου, τησ ςεξουαλικϐτητασ κ.λπ. Ο αγώνασ για
την ϊρςη των δυςκολιών και των ανιςοτότων εύναι κοινϐσ!
Δεν εύναι τυχαύο που υπϊρχουν αυτϋσ οι αντιλόψεισ. Εκφρϊζουν μια αλόθεια!
Η ϊποψη ϐτι τα ςτερεϐτυπα εςωκλεύουν ϋναν πυρόνα αλόθειασ αποτελεύ ςτρϋβλωςη
και απϐκρυψη τησ λειτουργύασ τουσ ωσ επιβεβαιωτικών μηχανιςμών ϊνιςων ςχϋςεων
και ςχϋςεων εξουςύασ μεταξϑ κοινωνικών ομϊδων. Φρειϊζεται προςοχό γιατύ ςτρεβλϋσ
αντιλόψεισ για ομϊδεσ ανθρώπων οδόγηςαν ςτο παρελθϐν ςε μαζικϋσ πρϊξεισ ακραύασ
βύασ, ενώ και τα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα ϐπωσ κι ϊλλεσ κοινωνικϊ αποκλειςμϋνεσ ομϊδεσ
υφύςτανται βύα ςτη βϊςη απϐ-ανθρωποποιητικών χαρακτηριςτικών.
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Μα εγώ δεν ϋχω κανϋνα πρόβλημα μαζύ τουσ!
Φρηςιμοποιόςτε τισ διακυμϊνςεισ τησ παρακϊτω κλύμακασ για να εκφρϊςετε τη
διαφωνύα ό ςυμφωνύα ςασ ςτισ παρακϊτω προτϊςεισ που αφοροϑν πρϊγματα που
μπορεύ να ςκϋφτεςτε ό να ϋχετε πει εςεύσ για κϊποιο ΛΟΑΣΚΙ ϊτομο ό για τα ΛΟΑΣΚΙ
ϊτομα γενικϐτερα. την κλύμακα που δύνεται η τιμό 1 αντιςτοιχεύ ςτην απϐλυτη
διαφωνύα και η τιμό 10 ςτην απϐλυτη ςυμφωνύα, ενώ οι ενδιϊμεςεσ τιμϋσ (5,6)
αντιςτοιχοϑν ςε μια ουδϋτερη θϋςη.

Η ομοφυλοφιλύα εύναι αςθϋνεια, εύναι παρϋκκλιςη, εύναι διαςτροφό, εύναι αμαρτύα.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Οι ομοφυλόφιλοι εύναι παντού! Έχουν κϊνει λόμπυ και κυβερνούν τον κόςμο
απειλώντασ τισ ηθικϋσ μασ αξύεσ.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Κρύμα το παιδύ για αυτό που το βρόκε. Καταςτρϋφει τη ζωό του. Δεν ϋχει μϋλλον.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Κϊποιοι ϊνθρωποι περνούν τη φϊςη τουσ, παύζουν, πειραματύζονται με τη
ςεξουαλικότητϊ τουσ ό με την ταυτότητϊ τουσ. Κϊποια ςτιγμό τουσ περνϊει.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Δεν ϋχω πρόβλημα με τουσ ομοφυλόφιλουσ αρκεύ να μη το δεύχνουν πολύ και να μη
προκαλούν.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Δεν θα ϋπρεπε να υπϊρχουν διακρύςεισ απϋναντι ςε ϊτομα για θϋματα ςεξουαλικού
προςανατολιςμού. Δε γνωρύζω ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα αλλϊ καταλαβαύνω ότι δεν εύναι ςωςτό
να υπϊρχουν διακρύςεισ απϋναντύ τουσ.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Εύναι δύςκολο να βιώνεισ τη ςεξουαλικότητϊ ςου ό την ταυτότητα φύλου ςου με
διαφορετικό τρόπο από αυτόν που εύναι κοινωνικϊ αποδεκτόσ. Φρειϊζεται πολύ
κουρϊγιο να βιώνεισ τη ςεξουαλικότητϊ ςου και την ταυτότητα φύλου ςου με ϋναν
τρόπο που εύναι κοινωνικϊ ςτιγματιςμϋνοσ και ςε φϋρνει αντιμϋτωπο/η με τον
αποκλειςμό και την περιθωριοπούηςη.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Σα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα αποτελούν ςημαντικό κομμϊτι τησ ανθρώπινησ κοινωνύασ. Αυτό
εύναι κϊτι που το εκφρϊζω με διϊφορουσ τρόπουσ ςτην καθημερινότητϊ μου, ςτη
δουλειϊ μου κ.λπ.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Τπεραςπύζομαι ενεργϊ τα δικαιώματα των ΛΟΑΚΣΙ ατόμων. Προςπαθώ με κϊθε τρόπο
που μπορώ να ςυμβϊλλω ςτην αλλαγό τησ κοινωνύασ και των ανθρώπων ςτον τομϋα
των διακρύςεων λόγω ταυτότητασ φύλου και ςεξουαλικού προςανατολιςμού
1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

ημειώςεισ για την Άςκηςη
Δεύτε παρακϊτω τι εκφρϊζουν οι προτϊςεισ για τισ οπούεσ μϐλισ εκφρϊςατε τη
διαφωνύα ό ςυμφωνύα ςασ:

Απϋχθεια/αποςτροφό
Η ομοφυλοφιλύα εύναι αςθϋνεια, εύναι παρϋκκλιςη, εύναι διαςτροφό, εύναι αμαρτύα.
Υόβοσ/μύςοσ
Οι ομοφυλϐφιλοι εύναι παντοϑ! Ϊχουν κϊνει λϐμπυ και κυβερνοϑν τον κϐςμο
απειλώντασ τισ ηθικϋσ μασ αξύεσ.
Ούκτοσ
Κρύμα το παιδύ για αυτϐ που το βρόκε. Καταςτρϋφει τη ζωό του. Δεν ϋχει μϋλλον.
Ανοχό
Κϊποιοι ϊνθρωποι περνοϑν τη φϊςη τουσ, παύζουν, πειραματύζονται. Κϊποια ςτιγμό
τουσ περνϊει.
Αποδοχό
Δεν ϋχω πρϐβλημα με τουσ ομοφυλϐφιλουσ αρκεύ να μη το δεύχνουν πολϑ και να μη
προκαλοϑν. Η αποδοχό εύναι με ϐρουσ αποκλειςμοϑ. Η αποδοχό αποτελεύ ϋκφραςη
κυρύαρχου λϐγου (ο ετεροκανονικϐσ λϐγοσ).
Τποςτόριξη
Δεν θα ϋπρεπε να υπϊρχουν διακρύςεισ απϋναντι ςε ϊτομα για θϋματα ςεξουαλικοϑ
προςανατολιςμοϑ. Δε γνωρύζω ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα αλλϊ καταλαβαύνω ϐτι δεν εύναι ςωςτϐ
να υπϊρχουν διακρύςεισ απϋναντύ τουσ.
Θαυμαςμόσ
Εύναι δϑςκολο να βιώνεισ τη ςεξουαλικϐτητϊ ςου ό την ταυτϐτητα φϑλου ςου με
διαφορετικϐ τρϐπο απϐ αυτϐν που εύναι κοινωνικϊ αποδεκτϐσ. Φρειϊζεται πολύ
κουρϊγιο να βιώνεισ τη ςεξουαλικϐτητϊ ςου και την ταυτϐτητα φϑλου ςου με ϋναν
τρϐπο που εύναι κοινωνικϊ ςτιγματιςμϋνοσ και ςε φϋρνει αντιμϋτωπο/η με τον
αποκλειςμϐ και την περιθωριοπούηςη.
Ένταξη
Σα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα αποτελοϑν ςημαντικϐ κομμϊτι τησ ανθρώπινησ κοινωνύασ. Αυτϐ
εύναι κϊτι που το εκφρϊζω και το υποςτηρύζω με διϊφορουσ τρϐπουσ ςτην
καθημερινϐτητϊ μου, ςτη δουλειϊ μου κ.λπ.
Ενεργό ςτόριξη
Τπεραςπύζομαι ενεργϊ τα δικαιώματα των ΛΟΑΚΣΙ ατϐμων. Προςπαθώ με κϊθε τρϐπο
που μπορώ να ςυμβϊλλω ςτην αλλαγό τησ κοινωνύασ και των ανθρώπων ςτον τομϋα
των διακρύςεων λϐγω ταυτϐτητασ φϑλου και ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ

Με πορτοκαλύ χρώμα ςημειώνονται οι θετικϋσ ςτϊςεισ.
Παρατηρεύτε πωσ ακϐμη και εκφρϊςεισ που μοιϊζουν θετικϋσ και μπορεύ να
εκφϋρονται με καλϋσ προθϋςεισ δεν εύναι ακριβώσ θετικϋσ ό το μόνυμα που
μεταδύδουν δεν εύναι ξεκϊθαρο αν εύναι θετικϐ ό αρνητικϐ; Εκφρϊςεισ που δηλώνουν
ανοχό ό αποδοχό δηλώνουν πωσ η ϋκφραςη τα ςεξουαλικϐτητασ και τησ ταυτϐτητασ
φϑλου εύναι αποδεκτό ςτα ϐρια που δεν «προκαλεύ» δεν αμφιςβητεύ την
ετεροκανονικϐτητα και τη cis ταυτϐτητα φϑλου ωσ κοινωνικϐ κανϐνα και κατϊ
ςυνϋπεια ωσ πηγό απϐλαυςησ προνομύων.
Θεωρεύτε πωσ κϊνετε αρκετϊ για την προςταςύα των ΛΟΑΣΚΙ ατϐμων απϐ τισ
διακρύςεισ και τη βύα; Θα μποροϑςατε να κϊνετε περιςςϐτερα; Πωσ;
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Κϊτι αςόμαντο μπροςτϊ ςτα πραγματικϊ ςημαντικϊ και ςπουδαύα;
Αυτϐ εύναι ϋνα ςϑντομο ερωτηματολϐγιο θα ςασ βοηθόςει να περιγρϊψετε μικρϋσ
ςτιγμϋσ τησ καθημερινϐτητϊσ ςασ και τον βαθμϐ ςτον οπούο μπορεύτε να τισ
απολαϑςετε ό ϐχι. Φρηςιμοποιεύςτε τισ διακυμϊνςεισ τησ κλύμακασ που δύνεται, ϐπου η
τιμό 1 αντιςτοιχεύ ςτην απϐλυτη διαφωνύα και η τιμό 10 ςτην απϐλυτη ςυμφωνύα, ενώ
οι ενδιϊμεςεσ τιμϋσ (5,6) αντιςτοιχοϑν ςε μια ουδϋτερη θϋςη.

Μπορώ να δεύξω δημόςια τρυφερότητα ςτο ταύρι μου χωρύσ να ςκϋφτομαι κϊθε
ςτιγμό ότι κϊποιοσ/α μπορεύ να με κοιτϊξει περύεργα, να με προςβϊλει ό να δεχθώ βύα
για αυτό. Ίςα ύςα βλϋπω ανθρώπουσ να μου χαμογελούν και να μοιρϊζονται τη χαρϊ
μασ.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Οι ςυζητόςεισ για τον ϊνθρωπο που μοιρϊζομαι τη ζωό μου μαζύ του/τησ, τα ςχϋδιϊ
μασ, τα προβλόματα που με απαςχολούν, πρϊγματα που με κϊνουν να χαύρομαι
αποτελούν φυςικϊ και αυθόρμητα μεγϊλο μϋροσ των καθημερινών ςυζητόςεων με το
οικεύο περιβϊλλον. Σο που θα πω κϊτι ό όχι δεν εύναι κϊτι που με απαςχολεύ ιδιαύτερα.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Η ςυνειδητοπούηςη ότι εύμαι ϊνδρασ ό γυναύκα ό ότι μου αρϋςουν οι ϊνδρεσ ό οι
γυναύκεσ δεν ςυνοδεύτηκε από ςκϋψεισ ότι αυτό εύναι κϊτι ανόθικο, αμαρτωλό,
ϊρρωςτο, περιθωριακό.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

Μπορώ να μιλόςω για το/τη ςύντροφό μου χωρύσ δεύτερη ςκϋψη!
1

2

3

4

5

6

7

8

Η ςεξουαλικότητϊ μου ό ο τρόποσ που βιώνω το φύλο μου δεν αποτελεύ το βαςικό
χαρακτηριςτικό μου με το οπούο με προςεγγύζουν οι ϊλλοι αποκλειςτικϊ με ερωτόςεισ
του τύπου «πότε ϋνιωςεσ ότι εύςαι ϊνδρασ/γυναύκα;» ό «πότε κατϊλαβεσ ότι ςε ϋλκουν
ϊνδρεσ/γυναύκεσ».
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ε επεύγουςεσ καταςτϊςεισ υγεύασ ξϋρω ότι θα ϋχω δύπλα μου το/τη ςύντροφό μου
χωρύσ αυτό να αμφιςβητεύται ό αυτόσ/ό να αποκλεύεται γιατύ δεν εύναι θεςμικϊ
αναγνωριςμϋνοσ/η.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Μπορώ να δω κομμϊτια τησ ζωόσ μου και να ταυτιςτώ με χαρακτόρεσ ςε ταινύεσ,
βιβλύα, περιοδικϊ.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Μπορώ να νοικιϊςω ϋνα ςπύτι χωρύσ το φόβο πωσ οι ϋνοικοι τησ πολυκατοικύασ δε θα
επιχειρόςουν να με διώξουν αφού πρώτα με αντιμετωπύςουν ωσ κϊτι ϊρρωςτο και
αποκρουςτικό.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Δεν ϋχω βρεθεύ ποτϋ/δεν κινδυνεύω να βρεθώ ςτο δρόμο χωρύσ κανϋνα ςτόριγμα και
ςυγχρόνωσ με ντροπό και ενοχϋσ για αυτό που εύμαι.
1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

Μπορώ να μεγαλώςω τα παιδιϊ μου χωρύσ το φόβο ότι μπορεύ να δεχθούν
παρενόχληςη από τουσ/τισ ςυμμαθητϋσ/τριϋσ τουσ ό από τουσ/τισ καθηγητϋσ/τριϋσ τουσ
για αυτό που εύμαι εγώ.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Δεν ϋχουν επιχειρόςει ποτϋ να με προςβϊλλουν ϊγνωςτοι ςτο δρόμο ό ϊνθρωποι από
το περιβϊλλον μου (ςχολεύο, πανεπιςτόμιο, δουλειϊ) χρηςιμοποιώντασ εκφρϊςεισ
όπωσ κουνιςτόσ, αδελφό κ.λπ.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

το ςχολεύο περνούςα/περνϊω μια χαρϊ και εύχα/ϋχω φύλουσ/εσ.
1

2

3

4

5

6

7

Δεν τρομϊζω κϊθε φορϊ που διαβϊζω κϊτω από βύντεο για θϋματα που με
ενδιαφϋρουν, ςχόλια προςβλητικϊ, χυδαύα, υβριςτικϊ, που εκφρϊζουν αδιανόητο
μύςοσ και μου ζητούν να πεθϊνω με επώδυνο τρόπο, με παρομοιϊζουν με κϊτι απεχθϋσ
ό οτιδόποτε αποκρουςτικό.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Δε μου ζότηςαν ποτϋ να κϊνω ό να λϋω πρϊγματα που εύναι κατϊλληλα για το φύλο
μου και πωσ θα εύχα καλύτερη αντιμετώπιςη αν το ϋκανα. Ή μόπωσ ναι;
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Δεν μου ϋχει τύχει ποτϋ να περπατώ ςτο δρόμο και να αρχύςουν να μου ςφυρύζουν ό
να μου κϊνουν ςεξουαλικϊ ςχόλια τα οπούα απαιτούν μεγϊλη οικειότητα και
ςυναύνεςη μεταξύ των ανθρώπων που λϋγονται (κϊποια από αυτϊ εύναι τόςο
προςβλητικϊ που δε χωρϊ αμφιβολύα ότι λϋγονται για να προςβϊλλουν), να μου λϋνε
πόςο επιθυμητόσ/ό εύμαι ό πωσ εύμαι η πιο τρελό φανταςύωςη του καθϋνα.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Μπορώ να παντρευτώ τον ϊνθρωπο που ϋχω επιλϋξει να μοιραςτώ τη ζωό μαζύ του!
Ένα μϋροσ τησ τουλϊχιςτον.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ημειώςεισ για την Άςκηςη
Σα περιςςϐτερα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα θα χρηςιμοποιόςουν τισ χαμηλϋσ τιμϋσ τησ κλύμακασ
για να τοποθετοϑν ςτισ παραπϊνω εμπειρύεσ οι οπούεσ για τουσ περιςςϐτερουσ
ανθρώπουσ αποτελοϑν αςόμαντεσ μικρϋσ λεπτομϋρειεσ που ϐμωσ ςυνθϋτουν τη
μεγϊλη πλειοψηφύα των πληροφοριών που μοιρϊζονται με ϊλλουσ/εσ ό ςυμπεριφορϋσ
και εμπειρύεσ ςτισ οπούεσ προχωροϑν χωρύσ δεϑτερη ςκϋψη.
Αυτϐ που για τουσ περιςςϐτερουσ ανθρώπουσ αποτελεύ καθημερινϐτητα και ρουτύνα
για τα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα αποτελεύ πηγό ϊγχουσ και ϊρνηςη θεμελιωδών δικαιωμϊτων, να
υπϊρχουν ςαν ϊνθρωποι και να εκφρϊζονται χωρύσ το φϐβο διακρύςεων και βύασ.
Για τουσ περιςςϐτερουσ ανθρώπουσ, η πρϐςβαςη ςε βαςικϊ δικαιώματα εύναι
ςυνϊρτηςη του κοινωνικο-οικονομικοϑ τουσ επιπϋδου. Για τα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα ϋχει να
κϊνει με τον τρϐπο που βιώνουν το φϑλο και τη ςεξουαλικϐτητϊ τουσ, κϊτι που δεν
αποτελεύ επιλογό. Αλόθεια ποιοσ/ποια θα επϋλεγε μια ζωό δϑςκολη;
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Πού μπορεύτε να απευθυνθεύτε…

Ελληνικό Αςτυνομύα - Τπηρεςύεσ Αντιμετώπιςησ
Ρατςιςτικόσ Βύασ
Για να καταγγεύλετε περιςτατικϐ βύασ λϐγω ςεξουαλικοϑ
προςανατολιςμοϑ ό ταυτϐτητασ φϑλου ςτην Αςτυνομύα μπορεύτε να
καλεύτε ςτο 11414 ϐλο το 24ώρο ό να ςυμπληρώςετε την Ηλεκτρονικό Υόρμα
Καταγγελιών (δεύτε εδώ). ϑμφωνα με την Ελληνικό Αςτυνομύα η καταγγελύα ςασ
μπορεύ να εύναι ανώνυμη εύτε απϐ τρύτο πρϐςωπο ό απϐ το ύδιο το θϑμα του
περιςτατικοϑ. Επιπλϋον, εξαςφαλύζεται η ανωνυμύα του/τησ καταγγϋλλοντοσ/ουςασ.
Σϋλοσ, μπορεύτε να κϊνετε καταγγελύα ό μόνυςη και απευθεύασ ςτισ Τπηρεςύεσ
Αντιμετώπιςησ Ρατςιςτικόσ Βύασ που ϋχουν ςυςταθεύ και λειτουργοϑν ςε ϐλη τη χώρα.

Δύκτυο Δομών για την Πρόληψη και την Καταπολϋμηςη
τησ Βύασ κατϊ των Γυναικών
Γραμμό SOS 15900
Η Γραμμό SOS 15900 τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Ιςϐτητασ των
Υϑλων εύναι µια υπηρεςύα εθνικόσ εµβϋλειασ που δύνει τη
δυνατϐτητα ςτισ γυναύκεσ θϑματα βύασ ό ςε τρύτα πρϐςωπα να
επικοινωνόςουν ϊμεςα µε ϋναν φορϋα αντιμετώπιςησ τησ ϋµφυλησ βύασ. Ση Γραμμό
ςτελεχώνουν ψυχολϐγοι και κοινωνιολϐγοι που παρϋχουν ϊμεςη βοόθεια ςε ϋκτακτα
και επεύγοντα περιςτατικϊ βύασ ςε 24ωρη βϊςη, 365 μϋρεσ το χρϐνο. Πϋρα απϐ τη
δυνατϐτητα τηλεφωνικόσ επικοινωνύασ, μπορεύτε να επικοινωνεύτε και ηλεκτρονικϊ
µϋςω τησ διεϑθυνςησ e-mail sos15900@isotita.gr.

υμβουλευτικϊ Κϋντρα και Ξενώνεσ Υιλοξενύασ Γυναικών
το Δύκτυο Δομών εντϊςςονται και τα υμβουλευτικϊ Κϋντρα και οι Ξενώνεσ
Υιλοξενύασ Γυναικών που λειτουργοϑν ςε ϐλη τη χώρα, παρϋχοντασ υποςτηρικτικϋσ
υπηρεςύεσ ςε γυναύκεσ θϑματα βύασ ό/και πολλαπλών διακρύςεων. Επιςκεφθεύτε την
ιςτοςελύδα www.womensos.gr για να ενημερωθεύτε ειδικϐτερα για τισ υπηρεςύεσ που
παρϋχουν οι Δομϋσ, να βρεύτε τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ ςε κϊθε πϐλη και να κλεύςετε
ραντεβοϑ με το εξειδικευμϋνο προςωπικϐ τουσ.
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υνόγοροσ του Πολύτη
Ίςη Μεταχεύριςη
Ο τομϋασ δραςτηριϐτητασ του υνηγϐρου του Πολύτη για την άςη
Μεταχεύριςη περιλαμβϊνει την αντιμετώπιςη των διακρύςεων που
εκδηλώνονται -μεταξϑ ϊλλων- βϊςει φϑλου, ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ,
ταυτϐτητασ ό χαρακτηριςτικών φϑλου, και ςχετύζονται με την πρϐςβαςη ςτην
εργαςύα, την επαγγελματικό εκπαύδευςη, την απαςχϐληςη εν γϋνει (π.χ. ςτουσ ϐρουσ
και ςυνθόκεσ εργαςύασ) και ςτα ςυμμετοχικϊ δικαιώματα των εργαζομϋνων ςτον
ιδιωτικϐ, δημϐςιο και ευρϑτερο δημϐςιο τομϋα.

Δικαιώματα του Παιδιού
Ο τομϋασ δραςτηριϐτητασ του υνηγϐρου του Πολύτη για την προϊςπιςη και την
προαγωγό των Δικαιωμϊτων του Παιδιοϑ περιλαμβϊνει την αντιμετώπιςη
περιπτώςεων παραβύαςόσ τουσ απϐ δημϐςιεσ υπηρεςύεσ, ιδιώτεσ, φυςικϊ ό νομικϊ
πρϐςωπα. Αποςτολό του εύναι η προϊςπιςη και προαγωγό των δικαιωμϊτων κϊθε
προςώπου που δεν ϋχει ςυμπληρώςει το 18ο ϋτοσ τησ ηλικύασ του. ε αυτϐ το πλαύςιο
διαμεςολαβεύ ϑςτερα απϐ αναφορϋσ πολιτών ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιπτώςεισ
παραβύαςησ δικαιωμϊτων του παιδιοϑ, επιδιώκοντασ την προςταςύα και την
αποκατϊςταςό τουσ. Εϊν το κρύνει αναγκαύο, ςε περιπτώςεισ ςοβαρών παραβιϊςεων,
ενεργεύ αυτεπϊγγελτα.
Μπορεύτε να υποβϊλλετε την αναφορϊ ςασ που ςχετύζεται με κϊποιον απϐ τουσ δϑο
παραπϊνω τομεύσ δραςτηριϐτητασ του υνηγϐρου Πολύτη του εύτε μϋςω τησ
Ηλεκτρονικόσ Υόρμασ (δεύτε εδώ) εύτε Αυτοπροςώπωσ ό μϋςω ταχυδρομεύου
(Φαλκοκονδϑλη 17, 104 32 Αθόνα, Δευτϋρα-Παραςκευό 08.30-14.00 κϊθε Σετϊρτη ϋωσ
16.30) ό με φαξ ςτο 213 1306 800 ό 210 7292 129.
Ειδικϐτερα για ζητόματα που ςχετύζονται με τα Δικαιώματα του Παιδιοϑ μπορεύτε να
καλεύτε ςτο 800 11 32 000 για ανόλικουσ/εσ, χωρύσ χρϋωςη (Δευτϋρα-Παραςκευό
09.00-15.00).

Καταγγελύεσ για Διακρύςεισ λόγω ταυτότητασ
φύλου ό ςεξουαλικού προςανατολιςμού από ΜΜΕ
Με βϊςη τον Κώδικα Δεοντολογύασ ειδηςεογραφικών και ϊλλων
δημοςιογραφικών και πολιτικών εκπομπών και τον Ελληνικϐ
Κώδικα Διαφόμιςησ και Επικοινωνύασ, δεν επιτρϋπεται η προβολό
διαφημύςεων που περιϋχουν ό υπαινύςςονται διακρύςεισ ό η
παρουςύαςη προςώπων με τρϐπο που ενθαρρϑνει τον εξευτελιςμϐ, την κοινωνικό
απομϐνωςη ό τισ δυςμενεύσ διακρύςεισ ςε βϊροσ τουσ απϐ μϋροσ του κοινοϑ βϊςει
φϑλου ό ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ. υνεπώσ, εϊν διαπιςτώςετε ϐτι το
περιεχϐμενο μιασ διαφόμιςησ ό κϊποιου ραδιοτηλεοπτικοϑ προγρϊμματοσ
αναπαρϊγει ό ενιςχϑει διακρύςεισ λϐγω ταυτϐτητασ φϑλου ό/και ςεξουαλικοϑ
προςανατολιςμοϑ, μπορεύτε να προβεύτε ςε καταγγελύα ςτουσ αρμϐδιουσ φορεύσ, με
τουσ ακϐλουθουσ τρϐπουσ:

Εθνικό υμβούλιο Ραδιοτηλεόραςησ (ΕΡ)
υμπληρώςτε την Ηλεκτρονικό Υόρμα (εδώ) ό επικοινωνόςτε ςτα τηλϋφωνα 213
1502300, 213 1502301, 213 1502390 ό μϋςω e-mail ςτο ncrtv@otenet.gr ό με Υαξ ςτο 210
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υμβούλιο Ελϋγχου Επικοινωνύασ (ΕΕ)
Για διαφημύςεισ: υμπληρώςτε την Ηλεκτρονικό Υόρμα Καταγγελύασ (OBA-Online
Behavioral Advertising εδώ) ό επικοινωνόςτε ςτα τηλϋφωνα 210 6899331-2 ό μϋςω email ςτο info@see.gr ό με Υαξ ςτο 210 689571.

Σηλεφωνικό Γραμμό &
υμβουλευτικόσ ταθμόσ για το AIDS
Ο υμβουλευτικϐσ ταθμϐσ και η Σηλεφωνικό Γραμμό
για το AIDS εύναι υπηρεςύεσ του Κϋντρου Ελϋγχου και
Πρϐληψησ Νοςημϊτων που παρϋχουν εξειδικευμϋνη ψυχοκοινωνικό παρϋμβαςη ςε
θϋματα AIDS ό ϊλλων ΜΝ, με ςτϐχο την ϋγκαιρη και αποτελεςματικό πρϐληψη,
καθώσ και την κατϊλληλη αντιμετώπιςη των ποικύλων ψυχολογικών και κοινωνικών
αναγκών των οροθετικών ατϐμων, των ατϐμων του περιβϊλλοντϐσ τουσ αλλϊ και του
κοινοϑ γενικϐτερα. το πλαύςιο αυτϐ, γύνονται αντικεύμενο ψυχολογικόσ προςϋγγιςησ
ό επεξεργαςύασ και ϊλλα ζητόματα, ϐπωσ εκεύνα που ϊπτονται ςε θϋματα διαφυλικών
ςχϋςεων, ςεξουαλικϐτητασ και ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ, αγωγόσ υγεύασ κ.ϊ.
Ειδικϐτερα, οι παραπϊνω υπηρεςύεσ παρϋχουν: ςυμβουλευτικό ενημϋρωςησ και
πρϐληψη, ψυχολογικό ςτόριξη ό/και ψυχοθεραπεύα, κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ, καθώσ
επύςησ και ψυχιατρικό αξιολϐγηςη και παρακολοϑθηςη (ϐπου αυτϐ κριθεύ αναγκαύο)
ςε ϊτομα οροθετικϊ ό αςθενεύσ με AIDS, ςε ςυντρϐφουσ ό ςυγγενεύσ τουσ, αλλϊ και ςε
ϊτομα που προβληματύζονται ςε ςχϋςη με θϋματα AIDS, επιθυμοϑν να κϊνουν το
διαγνωςτικϐ τεςτ ό βρύςκονται ςε αναμονό αποτελεςμϊτων.
Μπορεύτε να επικοινωνεύτε με την Σηλεφωνικό Γραμμό για το AIDS ςτο 210 7222222
(Δευτϋρα-Παραςκευό 09.00-21.00) ό μϋςω e-mail ςτο aidshelpline@keelpno.gr.
Για να κλεύςετε ραντεβοϑ ςτο υμβουλευτικό ταθμό μπορεύτε να καλεύτε ςτο
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7239945. Ο υμβουλευτικϐσ ταθμϐσ δϋχεται το κοινϐ κατόπιν ραντεβοϑ (ΔευτϋραΠαραςκευό 9.00 – 15.00). Επιπρϐςθετα, γύνεται προςπϊθεια παρουςύασ ψυχολϐγου και
κϊποιεσ απογευματινϋσ ώρεσ προκειμϋνου να εξυπηρετοϑνται εργαζϐμενα ϊτομα.

Γραμμό Χυχολογικόσ τόριξησ «11528 – ΔΙΠΛΑ ΟΤ»
Η Γραμμό Χυχολογικόσ τόριξησ «11528-ΔΙΠΛΑ ΟΤ» απευθϑνεται ςε
λεςβύεσ, γκϋι, αμφύ, τρανσ, τισ οικογϋνειϋσ τουσ και ςε εκπαιδευτικοϑσ ϐλων
των βαθμύδων, καθώσ και ςε ϐποιο ϊτομο υφύςταται διακρύςεισ λϐγω
ταυτϐτητασ φϑλου ό/και ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ ςε ϐλεσ τισ εκφϊνςεισ τησ
καθημερινόσ ζωόσ του ό ϋχει ερωτόματα ςχετικϊ με το ζότημα του ςεξουαλικοϑ
προςανατολιςμοϑ ό/και τησ ταυτϐτητασ και ϋκφραςησ φϑλου. Λειτουργεύ για ϐλη την
Ελλϊδα και μπορεύτε να καλεύτε ςτο 11528 για να μιλόςετε ανοιχτϊ για οτιδόποτε ςασ
απαςχολεύ (Δευτϋρα-Παραςκευό 10.00-19.00). Επύςησ, μϋςω τησ Γραμμόσ παρϋχεται η
δυνατϐτητα επικοινωνύασ μϋςω Skype, καθώσ και δωρεϊν ςυνεδριών για ΛΟΑΣΚΙ
ϊτομα, οικογϋνειεσ, γονεύσ και εκπαιδευτικοϑσ. Οι φορεύσ που ϋχουν την ευθϑνη
λειτουργύασ τησ Γραμμόσ εύναι οι οργανώςεισ: «Ομοφυλοφιλικό και Λεςβιακό
Κοινϐτητα Ελλϊδασ» και «Thessaloniki Pride», «Athens Pride» και «Θετικό Υωνό».
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Κατϊγγειλϋ το
Η υπηρεςύα «Κατϊγγειλϋ το» δημιουργόθηκε απϐ το
«ωματεύο Τποςτόριξησ Διεμφυλικών» για την
καταγραφό περιςτατικών ρατςιςτικόσ τρανςφοβικόσ
βύασ, παρενοχλόςεων, παραβύαςησ τησ ιδιωτικϐτητασ και
διακρύςεων για λϐγουσ ταυτϐτητασ, ϋκφραςησ φϑλου ό
χαρακτηριςτικών φϑλου. Η υπηρεςύα καταγγελύασ τρανςφοβικών περιςτατικών δεν
εύναι διαθϋςιμη μϐνο ςε θϑματα, αλλϊ και ςτα πρϐςωπα που εύναι αυτϐπτεσ μϊρτυρεσ
ό ςτισ οικογϋνειεσ και ςυντρϐφουσ τουσ, που και αυτϊ τα πρϐςωπα μποροϑν, εφϐςον
θϋλουν και κρύνεται αναγκαύο, να ϋχουν νομικό ό και ψυχολογικό υποςτόριξη.
Μπορεύτε να προβεύτε ςε καταγγελύα περιςτατικοϑ τρανςφοβικόσ βύασ ό διϊκριςησ
μϋςω τησ Ηλεκτρονικόσ Υόρμασ (δεύτε εδώ).

Πεσ το ς’ εμϊσ
Αν επιθυμεύτε να αναφϋρετε ϋνα περιςτατικϐ βύασ ό/και
διϊκριςησ λϐγω ταυτϐτητασ φϑλου, ϋκφραςησ φϑλου ό/και
ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ και να λϊβετε δωρεϊν
ψυχολογικό ό/και νομικό υποςτόριξη, μπορεύτε να απευθυνθεύτε
ςτο «Πεσ το ς’ εμϊσ!» τησ Μη Κυβερνητικόσ Οργϊνωςησ «Colour
Youth – Κοινϐτητα LGBTQ Νϋων Αθόνασ». Ειδικϐτερα, μπορεύτε
να ςυμπληρώςετε την Ηλεκτρονικό Υόρμα (εδώ) ό εναλλακτικϊ να επικοινωνόςετε
εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ, ςτα τηλϋφωνα 6944282414 (Vodafone CU) και

6980038536 (What’s Up Cosmote).

Σο «Πεσ το ς’ εμϊσ» δεν απευθϑνεται μϐνο ςε
ϐςουσ ανθρώπουσ ϋχουν δεχτεύ βύα ό/και διϊκριςη λϐγω τησ ταυτϐτητασ/ϋκφραςησ
φϑλου ό/και του ςεξουαλικοϑ τουσ προςανατολιςμοϑ, αλλϊ και ςε ανθρώπουσ που
ϋχουν υπϊρξει αυτϐπτεσ μϊρτυρεσ τϋτοιων περιςτατικών βύασ ό/και διακρύςεων και
επιθυμοϑν να τα αναφϋρουν.

Athens Pride
Σο «Athens Pride» εύναι μια εξ’ ολοκλόρου εθελοντικό, μηκερδοςκοπικό εταιρεύα, που λειτουργεύ ςτο πλαύςιο του Ελληνικοϑ
Αςτικοϑ Κώδικα απϐ το 2006. Πρωταρχικϐσ τησ ςτϐχοσ αποτελεύ η
οργϊνωςη του ετόςιου Υεςτιβϊλ Τπερηφϊνειασ Αθόνασ «Athens Pride»
και τησ Παρϋλαςησ Τπερηφϊνειασ. Επιπρϐςθετα, το «Athens Pride»
πραγματοποιεύ πολιτιςτικϋσ, κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ εκδηλώςεισ κατϊ την διϊρκεια
τησ χρονιϊσ, εύτε μϐνο του, εύτε ςε ςυνεργαςύα με ϊλλεσ οργανώςεισ. Ο ςκοπϐσ του
«Athens Pride» εύναι να μεγιςτοποιόςει την ορατϐτητα των ΛΟΑΣ ατϐμων ςτην
ελληνικό κοινωνύα, και μ’ αυτϐν τον τρϐπο παρϊλληλα να προωθόςει και εξελύξει τα
δικαιώματα και τισ διεκδικόςεισ τουσ. Σο «Athens Pride», δια μϋςου του Προγρϊμματοσ
Εθελοντιςμοϑ του, ςυμβϊλλει ςτην ευαιςθητοπούηςη και την ςυμπαρϊςταςη των
ΛΟΑΣ νϋων. Επύςησ, παρϋχει μια ελεϑθερη δημϐςια πλατφϐρμα για ϐλεσ τισ
οργανώςεισ τησ ΛΟΑΣΚΙ Κοινϐτητασ, με ςτϐχο την προβολό των ςκοπών, δρϊςεων και
ςυγκεκριμϋνων διεκδικόςεων τουσ. Η πλατφϐρμα αυτό περιλαμβϊνει και ΜΚΟ για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τησ κοινωνύασ των πολιτών, πολιτικϊ κϐμματα καθώσ και
ενταγμϋνεσ πολιτιςτικϋσ ομϊδεσ. Επιπλϋον, το «Athens Pride» φιλοξενεύ οργανώςεισ
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για την υγεύα, οι οπούεσ προςφϋρουν ζωτικόσ ςημαςύασ πληροφορύεσ, ϐπωσ επύςησ και
δωρεϊν επιτϐπιο τεςτ για τον ιϐ του HIV και για ϊλλα ΜΝ. Απϐ το 2005, που το
πραγματοποιόθηκε πρώτο «Athens Pride», το Υεςτιβϊλ Τπερηφϊνειασ «Athens Pride»
εκθετικϊ μεγαλώνει ςε μϋγεθοσ μαζύ με την αυξανϐμενη αναγνώριςη και ςεβαςμϐ του
απϐ την Ελληνικό κοινωνύα.
Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ, μπορεύτε να επιςκεφθεύτε την ιςτοςελύδα
http://athenspride.eu/ ό να επικοινωνόςετε με το «Athens Pride» μϋςω e-mail ςτο
contact@athenspride.eu.

Colour Youth - Κοινότητα LGBTQ Νϋων
Αθόνασ
Η «Colour Youth - Κοινϐτητα LGBTQ Νϋων Αθόνασ» εύναι
μη κερδοςκοπικϐ ςωματεύο και εδρεϑει ςτην Αθόνα.
Εύναι μϋλοσ του Δικτϑου Καταγραφόσ Περιςτατικών Ρατςιςτικόσ Βύασ, του Εθνικοϑ
υμβουλύου κατϊ του Ρατςιςμοϑ και τησ Μιςαλλοδοξύασ και των διεθνών οργανώςεων
ILGA-Europe, TGEU και IGLYO. κοπϐσ τησ εύναι η δημιουργύα μιασ ιςχυρόσ κοινϐτητασ
ΛΟΑΣΚΙ+ νϋων, η υποςτόριξη των αναγκών τησ και η προϊςπιςη των ανθρωπύνων
δικαιωμϊτων τησ, η ευαιςθητοπούηςη τησ ελληνικόσ κοινωνύασ για τα ζητόματα που
αφοροϑν τη ΛΟΑΣΚΙ+ κοινϐτητα και τισ διεκδικόςεισ αυτόσ, η ϊςκηςη πύεςησ προσ την
Πολιτεύα για τον εκςυγχρονιςμϐ τησ νομοθεςύασ που αφορϊ τον ςεξουαλικϐ
προςανατολιςμϐ, την ταυτϐτητα φϑλου και τα χαρακτηριςτικϊ φϑλου, καθώσ και για
τον ςχεδιαςμϐ και την εφαρμογό πολιτικών με ςτϐχο την καταπολϋμηςη
ςτερεοτϑπων και προκαταλόψεων και την ϊρςη κϊθε μορφόσ διακρύςεων. την
προςπϊθεια τησ να επιτελϋςει τον ςκοπϐ τησ η Colour Youth προςφϋρει υπηρεςύεσ και
πραγματοποιεύ δρϊςεισ ϐπωσ: εβδομαδιαύεσ ανοιχτϋσ ςυναντόςεισ ποικύλου
περιεχομϋνου (εκπαιδευτικοϑ, πολιτιςτικοϑ, ψυχαγωγικοϑ), ομϊδεσ ψυχολογικόσ
ενδυνϊμωςησ υπϐ την εποπτεύα ειδικών ψυχικόσ υγεύασ, ανώνυμη καταγραφό
περιςτατικών βύασ και διακρύςεων λϐγω ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ ό/και
ταυτϐτητασ, ϋκφραςησ, χαρακτηριςτικών φϑλου, ψυχολογικό και νομικό υποςτόριξη
θυμϊτων βύασ και διακρύςεων, ποικύλεσ εκδϐςεισ με ςτϐχο την ενημϋρωςη ό/και
ευαιςθητοπούηςη ειδικών επαγγελματικών ομϊδων αλλϊ και τησ ευρϑτερησ κοινωνύασ,
διοργϊνωςη εκδηλώςεων ό ςυμμετοχό ςε εκδηλώςεισ ϊλλων φορϋων με ςτϐχο την
προώθηςη αιτημϊτων τησ ΛΟΑΣΚΙ+ κοινϐτητασ προσ θεςμικοϑσ παρϊγοντεσ, την
ενημϋρωςη/ευαιςθητοπούηςη του κοινοϑ και την εκπαύδευςη ό/και ευαιςθητοπούηςη
επαγγελματιών, διαρκόσ παρουςύα και ςυμμετοχό ςτον διϊλογο με την Πολιτεύα και
φορεύσ τησ κοινωνύασ των πολιτών για την ύςη μεταχεύριςη και την προςταςύα των
ανθρωπύνων δικαιωμϊτων ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ και πεδύα τησ ανθρώπινησ
δραςτηριϐτητασ
(ϐπωσ:
παιδεύα,
εργαςύα,
υγεύα,
γϊμοσ/γονεώκϐτητα,
ϊςυλο/υπηκοϐτητα).
Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ, μπορεύτε να επιςκεφθεύτε την ιςτοςελύδα
http://www.colouryouth.gr/ ό να επικοινωνόςετε με την «Colour Youth» μϋςω e-mail
ςτο info@colouryouth.gr.
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Thessaloniki Pride
Σο «Thessaloniki Pride» ιδρϑθηκε το 2012, ϐταν η LGBTI κοινϐτητα τησ
Θεςςαλονύκησ αιςθϊνθηκε δυνατό και ςύγουρη για τη διοργϊνωςη ενϐσ
φεςτιβϊλ LGBTI υπερηφϊνειασ ςτην πϐλη. Μετϊ τη μαζικό ςυμμετοχό
και τη μεγϊλη επιτυχύα του 1ου «Thessaloniki Pride» η οργϊνωςη
ςτρϊφηκε εκτϐσ απϐ την διοργϊνωςη του ετόςιου Υεςτιβϊλ κϊθε Ιοϑνιο
και ςε ϊλλεσ δρϊςεισ ςε διϊφορουσ τομεύσ με ςκοπϐ την περαιτϋρω ορατϐτητα και
ενδυνϊμωςη τησ τοπικόσ LGBTI κοινϐτητασ, ϐπωσ: εικαςτικϋσ εκθϋςεισ, επιμορφωτικϊ
ςεμινϊρια, ενημερωτικϋσ εκπομπϋσ, προγρϊμματα νεανικόσ κινητικϐτητασ και
πολιτικό θεςμικόσ πύεςησ (lobbying) και παρϋμβαςησ. υνεργϊζεται με κολϋγια και
ςχολεύα τησ περιοχόσ για την ενημϋρωςη και καταπολϋμηςη του ομο/τρανςφοβικοϑ
ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ κι επιδύδεται ςτην αντιμετώπιςη του κηρϑγματοσ μύςουσ κατϊ
των LGBT ανθρώπων μϋςω τησ δικαςτικόσ οδοϑ. Επιπλϋον το «Thessaloniki Pride» εύναι
ενεργϐ ςτη δικτϑωςη με ϊλλεσ LGBTI οργανώςεισ ςε επύπεδο εθνικϐ, διαβαλκανικϐ και
ευρωπαώκϐ, καθώσ και ςτην ενδυνϊμωςη τησ κοινωνύασ των πολιτών.
Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ, μπορεύτε να επιςκεφθεύτε την ιςτοςελύδα
http://thessalonikipride.com/ ό να επικοινωνόςετε με το «Thessaloniki Pride» μϋςω email ςτο contact@thessalonikipride.com ό τηλεφωνικϊ ςτο 231 1 289320.

Δύκτυο Καταγραφόσ Περιςτατικών
Ρατςιςτικόσ Βύασ
Σο «Δύκτυο Καταγραφόσ Περιςτατικών Ρατςιςτικόσ
Βύασ» εύναι υπϐ τον ςυντονιςμϐ τησ Εθνικόσ
Επιτροπόσ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
(ΕΕΔΑ) και τησ Ύπατησ Αρμοςτεύασ του ΟΗΕ για τουσ Πρϐςφυγεσ, απαρτύζεται απϐ 42
ΜΚΟ και ϊλλουσ φορεύσ που ϋρχονται ςε επαφό με θϑματα ρατςιςτικόσ, ομοφοβικόσ
και τρανςφοβικόσ βύασ, και ςε αυτϐ επύςησ ςυμμετϋχουν, ωσ παρατηρητϋσ, ο
υνόγοροσ του Πολύτη και το υμβοϑλιο Ϊνταξησ Μεταναςτών του Δόμου Αθηναύων.
Για τουσ ςκοποϑσ του Δικτϑου, περιςτατικϊ ρατςιςτικόσ βύασ θεωροϑνται οι
εγκληματικϋσ πρϊξεισ ό βύαιεσ ενϋργειεσ ό ςυμπεριφορϋσ ςε βϊροσ ατϐμων, τα οπούα
ςτοχοποιοϑνται λϐγω εθνικόσ ό εθνοτικόσ προϋλευςησ, χρώματοσ, θρηςκευτικόσ
προϋλευςησ, ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ, ταυτϐτητασ φϑλου ό αναπηρύασ.
Καταγρϊφονται επύςησ εγκληματικϋσ πρϊξεισ ό βύαιεσ ενϋργειεσ ςε βϊροσ των
υπεραςπιςτών ανθρωπύνων δικαιωμϊτων, δηλαδό ϐςων ατϐμων προωθοϑν και
προςτατεϑουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ςτοχοποιοϑνται λϐγω αυτόσ τουσ τησ
ιδιϐτητασ. Σο Δύκτυο απαρτύζουν φορεύσ, οι οπούοι προςφϋρουν ιατρικϋσ, κοινωνικϋσ
και νομικϋσ υπηρεςύεσ ό/και ϋρχονται ςε επαφό με θϑματα ρατςιςτικόσ βύασ ό θϑματα
ϊλλων βύαιων επιθϋςεων που υποκινοϑνται απϐ μύςοσ ό προκαταλόψεισ, καθώσ και
οργανώςεισ που ϋχουν δημιουργηθεύ απϐ τισ ύδιεσ τισ ομϊδεσ που ςυνόθωσ γύνονται
ςτϐχοσ ρατςιςτικόσ βύασ.
Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ για το Δύκτυο μπορεύτε να λϊβετε, εϊν επιςκεφθεύτε την
ιςτοςελύδα http://rvrn.org/.
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Θετικό Υωνό
H «Θετικό Υωνό» εύναι ο ϑλλογοσ Οροθετικών
Ελλϊδοσ. Εύναι ϋνα ςυλλογικϐ εγχεύρημα των ύδιων των
ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS, με ςκοπϐ την
προϊςπιςη των δικαιωμϊτων τουσ, την αντιμετώπιςη τησ εξϊπλωςησ του HIV/AIDS και
τον περιοριςμϐ των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώςεών του ςτην Ελλϊδα. Απϐ
το 2009 ϋχει παρϊςχει δωρεϊν υπηρεςύεσ υποςτόριξησ και ενδυνϊμωςησ ςε πϊνω απϐ
5.500 οροθετικϊ ϊτομα για θϋματα που ςχετύζονται με τα δικαιώματα, την υγεύα και
την καθημερινϐτητϊ τουσ. το πεδύο τησ πρϐληψησ, λειτουργεύ απϐ το 2012 τα Κϋντρα
Πρϐληψησ και Εξϋταςησ «Checkpoint». Με δϑο ςταθερϋσ δομϋσ ςτην Αθόνα και τη
Θεςςαλονύκη και με δϑο κινητϋσ μονϊδεσ, παρϋχεται η δυνατϐτητα δωρεϊν εξϋταςησ
για HIV, ηπατύτιδεσ Β και C και ςϑφιλη, με τη μϋθοδο «rapid test», που δύνει αξιϐπιςτο
αποτϋλεςμα ςε ϋνα λεπτϐ με μύα ςταγϐνα αύμα απϐ το δϊχτυλο. Σαυτϐχρονα, η
«Θετικό Υωνό» ενημερώνει τουσ/τισ ωφελοϑμενουσ/εσ για θϋματα ςεξουαλικόσ αγωγόσ
και υγεύασ, με την επιςτημονικό εποπτεύα του ΚΕΕΛΠΝΟ. υνολικϊ μϋχρι ςόμερα ϋχουν
διενεργηθεύ ςτα «Checkpoint» πϊνω απϐ 85.000 εξετϊςεισ και ϋχουν διανεμηθεύ πϊνω
απϐ 4.500.000 δωρεϊν προφυλακτικϊ. Σην τελευταύα τριετύα ςχεδϐν μύα ςτισ τρεισ
νϋεσ διαγνώςεισ HIV ςτην Ελλϊδα ϋχει καταγραφεύ ςτισ παραπϊνω δομϋσ. Ο ϑλλογοσ
υλοποιεύ επύςησ προγρϊμματα μεύωςησ βλϊβησ απϐ τη χρόςη ψυχοδραςτικών ουςιών,
εργαςύασ ςτο δρϐμο προςεγγύζοντασ ευϊλωτεσ ομϊδεσ, και επιςκϋψεων ςε
ςωφρονιςτικϊ καταςτόματα, με ςκοπϐ την ενδυνϊμωςη των κρατουμϋνων για
θϋματα ςεξουαλικόσ υγεύασ. Σϋλοσ, λειτουργεύ τη δομό υποςτόριξησ, ενδυνϊμωςησ και
προαγωγόσ τησ πρϐληψησ για εργαζϐμενουσ/εσ ςτο ςεξ «Red Umbrella Athens».
υνολικϊ ϋχει παρϊςχει δωρεϊν υπηρεςύεσ ςε πϊνω απϐ 350 ωφελοϑμενουσ/εσ. Ψσ
αποτϋλεςμα αυτόσ τησ διαδρομόσ, η «Θετικό Υωνό» βραβεϑθηκε ωσ ο Ευρωπαύοσ
Πολύτησ τησ Φρονιϊσ 2016 απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο.
Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ, μπορεύτε να επιςκεφθεύτε τισ ιςτοςελύδεσ
www.positivevoice.gr και www.mycheckpoint.gr ό να επικοινωνόςετε με τη «Θετικό
Υωνό» μϋςω e-mail ςτο info@positivevoice.gr ό ςτα ακϐλουθα ςτοιχεύα:
Αθόνα: Αγ. Αναργϑρων 13, 10554 | τηλϋφωνο: 210 8627572
Θεςςαλονύκη: Σςιμιςκό 16, 54671 | τηλϋφωνο: 231 5525020

Οικογϋνειεσ Ουρϊνιο Σόξο
Η οργϊνωςη «Οικογϋνειεσ Ουρϊνιο Σϐξο» ωσ πρωταρχικϐ
ςτϐχο ϋχει την ιςϐτιμη νομικό αναγνώριςη των ζευγαριών
του ιδύου φϑλου και τησ οικογενειακόσ τουσ ζωόσ, ϋτςι ϐπωσ
θϋλουν να την διαμορφώςουν, ανεξϊρτητα απϐ ςεξουαλικϐ
προςανατολιςμϐ και ταυτϐτητα φϑλου ςε επύπεδο ύςων
ευκαιριών, αλλϊ και ςε επύπεδο δικαιωμϊτων (νομικών,
οικονομικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών ό ϊλλων). Παρϊλληλα, δραςτηριοποιεύται
για την ευαιςθητοπούηςη του κοινοϑ απϋναντι ςτη θϋςη που ϋχουν οι ΛΟΑΣ
οικογϋνειεσ.
Εϊν θϋλετε να επικοινωνόςετε με τισ «Οικογϋνειεσ Ουρϊνιο Σϐξο» μπορεύτε να ςτεύλετε
e-mail ςτο ouraniotoksofamilies@gmail.com.
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Ομοφυλοφιλικό και Λεςβιακό Κοινότητα Ελλϊδασ
Η «Ομοφυλοφιλικό και Λεςβιακό Κοινϐτητα Ελλϊδασ» ιδρϑθηκε το
2004
με
βαςικοϑσ
ςκοποϑσ:
α)
την
αλληλοαποδοχό,
αλληλοϒποςτόριξη και ανϊπτυξη αλληλεγγϑησ μεταξϑ των ΛΟΑΣ
ατϐμων ανεξϊρτητα απϐ το φϑλο, την εθνικό, πολιτιςμικό,
θρηςκευτικό προϋλευςη, την γλώςςα, την ηλικύα, την κατϊςταςησ
υγεύασ, τη ςωματικό κατϊςταςη ό ϊλλο γνώριςμα, β) την προϊςπιςη,
διεκδύκηςη και προώθηςη των δικαιωμϊτων και των ςυμφερϐντων των ΛΟΑΣ ατϐμων
και η καταπολϋμηςη των προκαταλόψεων, των ςτερεοτϑπων, του ςτιγματιςμοϑ και
του κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ ςε βϊροσ τουσ, γ) την κοινωνικό και ψυχολογικό
ευαιςθητοπούηςη, και ςτόριξη των ΛΟΑΣ ατϐμων ςτην κατεϑθυνςη τησ ανϊπτυξησ του
αυτοςεβαςμοϑ τησ αυτοεκτύμηςησ και τησ ενδυνϊμωςησ, και δ) την ευαιςθητοπούηςη
και ενημϋρωςη τησ κοινόσ γνώμησ, τησ οικογϋνειασ, των θεςμών, των οργανωμϋνων ό
μη φορϋων και τησ κοινωνύασ γενικϐτερα ςε θϋματα ςεξουαλικϐτητασ, ταυτϐτητασ,
κοινωνικοϑ φϑλου, ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ και ςεξουαλικόσ υγεύασ.
Εϊν θϋλετε να επικοινωνόςετε με την «Ομοφυλοφιλικό και Λεςβιακό Κοινϐτητα
Ελλϊδασ» μπορεύτε να ςτεύλετε e-mail ςτο info.olke@gmail.com

Πολύχρωμοι Θεραπευτϋσ
Οι «Πολϑχρωμοι Θεραπευτϋσ» αποτελοϑν μια ςυλλογικϐτητα
με βαςικϐ ςτϐχο τη ςυνεργαςύα με φορεύσ τησ ελληνικόσ και
διεθνοϑσ κοινϐτητασ για τη διϊδοςη τησ επιςτημονικϊ
τεκμηριωμϋνησ γνώςησ για ΛΟΑΣΚΙ ζητόματα. τισ δρϊςεισ
τησ ςυλλογικϐτητασ εντϊςςονται τα εξόσ: εκπαιδευτικϊ
ςεμινϊρια, ομιλύεσ, εκδηλώςεισ ςε οργανιςμοϑσ και ςυλλογικϐτητεσ που
ενδιαφϋρονται για LGBT+ θεματολογύα, ςυμμετοχό ςτα Υεςτιβϊλ Τπερηφϊνειασ και
Ορατϐτητασ (Pride) κ.ϊ.
Εϊν εύςτε επαγγελματύασ ψυχικόσ υγεύασ, μπορεύτε να επικοινωνόςετε με τουσ
«Πολϑχρωμουσ Θεραπευτϋσ» μϋςω τησ ςελύδασ τουσ ςτο facebook (δεύτε εδώ).

Πολύχρωμο χολεύο
Σο
«Πολϑχρωμο
χολεύο»
αποτελεύται
απϐ
επαγγελματύεσ που αςχολοϑνται με την παιδικό ηλικύα,
κυρύωσ απϐ εκπαιδευτικοϑσ, κοινωνικοϑσ/ϋσ λειτουργοϑσ
και επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ. Αρχικϊ ο ςτϐχοσ του
«Πολϑχρωμου χολεύου» όταν να ςπϊςει τη ςιωπό και να ανούξει τον διϊλογο γϑρω
απϐ ζητόματα ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ, ταυτϐτητασ φϑλου και
χαρακτηριςτικών φϑλου ςτον χώρο τησ εκπαύδευςησ. την παροϑςα φϊςη η Ομϊδα
ετοιμϊζει ςυγκεκριμϋνεσ προτϊςεισ που απευθϑνονται ςε ςχολικϋσ κοινϐτητεσ που
επιθυμοϑν να διαμορφώςουν το ςχολικϐ τουσ πλαύςιο ςϑμφωνα με τισ αρχϋσ τησ
ςυμπεριληπτικόσ εκπαύδευςησ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, υλοποιεύ δρϊςεισ ϐπωσ:
επιμϐρφωςη εκπαιδευτικών, παραγωγό εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ και δημιουργύα
ιςτοςελύδασ που απευθϑνεται ςε εκπαιδευτικοϑσ, γονεύσ αλλϊ και μαθητϋσ/μαθότριεσ.
Μπορεύτε να επικοινωνεύτε
info@rainbowschool.gr.

με

το

Πολϑχρωμο
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χολεύο

μϋςω

e-mail

ςτο

Proud Seniors
Οι «Proud Seniors Greece» εύναι ομϊδα υποςτόριξησ ΛΟΑΣΚΙ
ατϐμων ηλικύασ 50+ που εδρεϑει ςτην Αθόνα, αλλϊ διαθϋτει
δύκτυο ςυνεργατών/ιδων και ςτη Θεςςαλονύκη. Εϊν εύςτε
ΛΟΑΣΚΙ ϊτομο ηλικύασ 50+, η ομϊδα μπορεύ να ςασ
υποςτηρύξει εύτε διαμεςολαβώντασ ςε αρμϐδιουσ φορεύσ,
εύτε ενημερώνοντϊσ ςασ, προκειμϋνου να λϊβετε λϑςη για την εκϊςτοτε ανϊγκη ςασ.
Ειδικϐτερα, μπορεύτε να επικοινωνεύτε εύτε τηλεφωνικϊ ςτο 6973355124 (Δευτϋρα –
Σετϊρτη - Παραςκευό 17.00-20.00) ό μϋςω e-mail ςτο proudseniorsgreece@gmail.com.

ωματεύο Τποςτόριξησ Διεμφυλικών
Σο «ωματεύο Τποςτόριξησ Διεμφυλικών» εργϊζεται για την
υποςτόριξη των δικαιωμϊτων των τρανσ ανθρώπων, και
γενικϐτερα για την κατϊργηςη κϊθε μορφόσ διϊκριςησ για
λϐγουσ ταυτϐτητασ φϑλου, ϋκφραςησ φϑλου και
χαρακτηριςτικών
φϑλου.
Ακϐμη
ςτοχεϑει
ςτην
καταπολϋμηςη των ϋμφυλων
ςτερεοτϑπων, τησ
μιςαλλοδοξύασ, τησ βύασ για λϐγουσ φϑλου και ταυτϐτητασ ό ϋκφραςησ φϑλου. Η
δρϊςη του εύναι πολυεπύπεδη τϐςο ςτο αμιγώσ πολιτικϐ επύπεδο με δημϐςιεσ
παρεμβϊςεισ, ϐςο και ςε εξατομικευμϋνο επύπεδο ςε περιπτώςεισ βύασ και διακρύςεων
με παροχό ψυχολογικόσ και νομικόσ υποςτόριξησ, αλλϊ και ςτο επύπεδο τησ
αλληλεγγϑησ και ςτόριξησ εντϐσ τησ τρανσ κοινϐτητασ ςτα μϋλη τησ που ϋχουν ανϊγκη
λϐγω ακραύασ φτώχειασ. Ειδικϐτερα, το «ωματεύο Τποςτόριξησ Διεμφυλικών»
ςυνεργϊζεται με εθελοντϋσ/τριεσ ψυχολϐγουσ για την υποςτόριξη των τρανσ
ανθρώπων, ενώ απϐ το 2014 ϋχει δημιουργόςει Ομϊδα Χυχολογικόσ Τποςτόριξησ
Επικοινωνύασ και Αυτογνωςύασ.
υνεπώσ, εϊν εύςτε τρανσ ϊτομο και επιθυμεύτε να λϊβετε υποςτόριξη μπορεύτε να
επιςκεφθεύτε την ιςτοςελύδα http://tgender.gr/ ό να επικοινωνόςετε με το «ωματεύο
Τποςτόριξησ Διεμφυλικών» εύτε τηλεφωνικϊ ςτο 210 9210697 ό μϋςω e-mail ςτο
contact@tgender.gr.

Τπερόφανοι Γονεύσ
Οι «Τπερόφανοι Γονεύσ» εύναι μια ομϊδα γονϋων με ΛΟΑΣΚΙ+
παιδιϊ που υποςτηρύζει και ενδυναμώνει γονεύσ με ςτϐχο
την εξϊλειψη ςτερεοτϑπων και προκαταλόψεων γϑρω απϐ
τον ςεξουαλικϐ προςανατολιςμϐ και την ταυτϐτητα φϑλου.
ε ϋνα πλαύςιο αςφϊλειασ και εμπιςτευτικϐτητασ, οι γονεύσ
γνωρύζουν και ϊλλα ϊτομα με τα οπούα ϋχουν κοινϋσ ό
παρϐμοιεσ εμπειρύεσ και μποροϑν να μοιραςτοϑν τισ ςκϋψεισ
και τα ςυναιςθόματϊ τουσ.
Η ομϊδα ςυντονύζεται απϐ εξειδικευμϋνη ψυχολϐγο και μπορεύτε να απευθυνθεύτε ςτα
μϋλη τησ εύτε μϋςω επικοινωνύασ ςτο τηλϋφωνο 6977839037 ό μϋςω e-mail ςτο
proudparentsgreece@gmail.com.
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υνοπτικό παρουςύαςη νομοθεςύασ
την Ελλϊδα τα τελευταύα χρϐνια το νομικϐ πλαύςιο για την προςταςύα και τη νομικό
κατοχϑρωςη δικαιωμϊτων ςε ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα, ϋχει ενιςχυθεύ ςημαντικϊ, χωρύσ
ωςτϐςο αυτϐ να ςημαύνει ϐτι δεν εξακολουθοϑν να υπϊρχουν κενϊ ό ελλεύψεισ ςε
αυτϐ το πεδύο. Απϐ την ϋρευνα που πραγματοπούηςε το ΚΕΘΙ προϋκυψε ϐτι παρ’ ϐλεσ
τισ αλλαγϋσ και τισ βελτιώςεισ του θεςμικοϑ πλαιςύου για την προςταςύα και την
προώθηςη τησ ύςησ μεταχεύριςησ ανεξαρτότωσ ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ και
ταυτϐτητασ φϑλου, τα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα δεν νιώθουν αςφαλό να καταγγεύλουν τη βύα
που υφύςτανται. Σο γεγονϐσ αυτϐ απορρϋει κυρύωσ απϐ την ϋλλειψη εμπιςτοςϑνησ
προσ τουσ θεςμοϑσ, καθώσ και απϐ τον φϐβο περαιτϋρω θυματοπούηςόσ τουσ.
Επιπλϋον, ςϑμφωνα με ϋρευνα του Οργανιςμού Θεμελιωδών Δικαιωμϊτων (FRA) τησ
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ το 2012 ςτα Κρϊτη-Μϋλη τησ ΕΕ, μϐλισ το 22% των ερωτώμενων
ΛΟΑΣΚΙ ατϐμων απϐ την Ελλϊδα δόλωςε ϐτι γνωρύζει κϊποιον εθνικϐ νϐμο που
απαγορεϑει τισ διακρύςεισ ςτην απαςχϐληςη βϊςει ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ,
και μϐλισ το 23% βϊςει ταυτϐτητασ φϑλου. Επιπροςθϋτωσ, μϐνο το 6% των
ςυμμετεχϐντων/ουςών απϐ την Ελλϊδα, κατόγγειλε το πιο πρϐςφατο περιςτατικϐ
βύασ με κύνητρο μύςοσ και το 2% αντύςτοιχο περιςτατικϐ παρενϐχληςησ ςτην
Αςτυνομύα. Ψςτϐςο, εύναι ςημαντικϐ να επιςημανθεύ η αξιϐλογη προςπϊθεια για τη
δημιουργύα ςχϋςησ εμπιςτοςϑνησ και την ενημϋρωςη/ ευαιςθητοπούηςη, που
πραγματοποιεύται απϐ φορεύσ με αρμοδιϐτητεσ που ςχετύζονται με την πρϐληψη και
την καταπολϋμηςη διακρύςεων λϐγω ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ ό ταυτϐτητασ
φϑλου.
υνοπτικϊ, το θεςμικϐ πλαύςιο για την προςταςύα και την προώθηςη τησ ύςησ
μεταχεύριςησ ανεξαρτότωσ ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ και ταυτϐτητασ φϑλου,
περιλαμβϊνει τουσ ακϐλουθουσ νϐμουσ:



Ο Νόμοσ 4538/2018 (ΥΕΚ Α΄ 85/16.5.2018) «Μϋτρα για την προώθηςη των Θεςμών τησ
Αναδοχόσ και Υιοθεςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ» ςτισ προϒποθϋςεισ για τουσ ανϊδοχουσ
γονεύσ (Ωρθρο 8) ορύζει ϐτι «κατϊλληλοι για να γύνουν ανϊδοχοι (..) εύναι οικογϋνειεσ
που αποτελούνται από ςυζύγουσ ό ϋχοντεσ ςυνϊψει ςύμφωνο ςυμβίωςησ, με ό χωρύσ
παιδιϊ, ό μεμονωμϋνα ϊτομα, ϊγαμα, ό διαζευγμϋνα, ό ςε χηρεύα, με ό χωρύσ παιδιϊ,
που μπορεύ να εύναι ςυγγενεύσ εξ αύματοσ οποιουδόποτε βαθμού με το ανόλικο τϋκνο
(ςυγγενικό αναδοχό)».



Ο Νόμοσ 4491/2017 (ΥΕΚ Α΄ 152/13.10.2017) «Νομικό αναγνώριςη τησ ταυτότητασ
φύλου - Εθνικόσ Μηχανιςμόσ Εκπόνηςησ, Παρακολούθηςησ και Αξιολόγηςησ των
Σχεδύων Δρϊςησ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ϊλλεσ διατϊξεισ», παρϋχει ςε
διεμφυλικϊ ϊτομα το δικαύωμα ςτην αναγνώριςη τησ ταυτϐτητασ φϑλου τουσ ωσ
ςτοιχεύου τησ προςωπικϐτητϊσ τουσ και το δικαύωμα ςτο ςεβαςμϐ τησ
προςωπικϐτητϊσ με βϊςη τα χαρακτηριςτικϊ φϑλου τουσ. Με τον νϐμο
ρυθμύζονται αφενϐσ οι προϒποθϋςεισ για την αναγνώριςη τησ ταυτϐτητασ φϑλου,
και αφετϋρου οι ςυνϋπειεσ ςτην προςωπικό κατϊςταςη και τισ οικογενειακϋσ και
ϊλλεσ ςχϋςεισ του προςώπου του οπούου το φϑλο επαναπροςδιορύζεται.



Ο Νόμοσ 4356/2015 (ΥΕΚ Α΄ 181/24.12.2015) «Σύμφωνο ςυμβύωςησ, ϊςκηςη
δικαιωμϊτων, ποινικϋσ και ϊλλεσ διατϊξεισ» επεκτεύνει τη δυνατϐτητα ςϑςταςησ
ςυμφώνου ςυμβύωςησ μεταξϑ δϑο ενόλικων προςώπων, ανεξϊρτητα από το φύλο
τουσ (μϋχρι το 2015 η ςϑςταςη ςυμφώνου ςυμβύωςησ ρυθμιζϐταν απϐ τον Ν.
3719/2008).



Ο Νόμοσ 4285/2014 (ΥΕΚ Α΄ 191/10.9.2014) «Τροποπούηςη του Ν. 927/1979 (Α' 139) και
προςαρμογό του ςτην απόφαςη - πλαύςιο 2008/913/ΔΕΥ τησ 28ησ Νοεμβρύου 2008, για
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την καταπολϋμηςη οριςμϋνων μορφών και εκδηλώςεων ρατςιςμού και ξενοφοβύασ
μϋςω του ποινικού δικαύου (L 328) και ϊλλεσ διατϊξεισ», ειςϊγει ςτην ελληνικό ϋννομη
τϊξη ϋνα νϋο νομοθετικϐ πλαύςιο για την καταπολϋμηςη τησ ρητορικόσ μύςουσ και
ορύζει –μεταξϑ ϊλλων- ποινϋσ (ϊρθρο 1) για ϐποιον/α «με πρόθεςη, δημόςια,
προφορικϊ ό δια του τύπου, μϋςω του διαδικτύου ό με οποιοδόποτε ϊλλο μϋςο ό
τρόπο, υποκινεύ, προκαλεύ, διεγεύρει ό προτρϋπει ςε πρϊξεισ ό ενϋργειεσ που μπορούν
να προκαλϋςουν διακρύςεισ, μύςοσ ό βύα κατϊ προςώπου ό ομϊδασ προςώπων, που
προςδιορύζονται με βϊςη τη φυλό, το χρώμα, τη θρηςκεύα, τισ γενεαλογικϋσ καταβολϋσ,
την εθνικό ό εθνοτικό καταγωγό, τον ςεξουαλικό προςανατολιςμό, την ταυτότητα
φύλου ό την αναπηρύα, κατϊ τρόπο που εκθϋτει ςε κύνδυνο τη δημόςια τϊξη ό ενϋχει
απειλό για τη ζωό, την ελευθερύα ό τη ςωματικό ακεραιότητα των ωσ ϊνω προςώπων».
Η ψόφιςη του ςυγκεκριμϋνου Νϐμου οδόγηςε και ςτην ειςαγωγό νϋου Ωρθρου (81Α)
ςτον Ποινικϐ Κώδικα υπϐ τον τύτλο «Ρατςιςτικϐ Ϊγκλημα» που προβλϋπει ποινϋσ
για εγκληματικϋσ πρϊξεισ που τελοϑνται «από µύςοσ λόγω τησ φυλόσ, του χρώματοσ,
τησ θρηςκεύασ, των γενεαλογικών καταβολών, τησ εθνικόσ ό εθνοτικόσ καταγωγόσ, του
ςεξουαλικού προςανατολιςμού, τησ ταυτότητασ φύλου ό τησ αναπηρύασ κατϊ του
παθόντοσ».



Σο Προεδρικό Διϊταγμα 132 (ΥΕΚ Α΄239/11.12.2012) ςυςτόνει Σμόματα και Γραφεύα
Αντιμετώπιςησ Ρατςιςτικόσ Βύασ ςτισ Τποδιευθϑνςεισ Κρατικόσ Αςφϊλειασ των
Διευθϑνςεων Αςφϊλειασ Αττικόσ και Θεςςαλονύκησ. Σο εν λϐγω Προεδρικϐ
Διϊταγμα δεν προβλϋπει την πρϐληψη και δύωξη εγκλημϊτων ςε βϊροσ προςώπων
ό ομϊδασ προςώπων λϐγω του ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ ό τησ ταυτϐτητασ
φϑλου τουσ. Ψςτϐςο, το 2014 με το Προεδρικϐ Διϊταγμα 178 (ΥΕΚ 281-τ.A/31-122014), τροποποιεύ την αποςτολό των εν λϐγω Σμημϊτων ωσ εξόσ: «η πρόληψη και
δύωξη αδικημϊτων που διαπρϊττονται ςε βϊροσ προςώπων ό ομϊδασ προςώπων
αποκλειςτικϊ και μόνο λόγω τησ φυλόσ, του χρώματοσ, τησ θρηςκεύασ, των
γενεαλογικών καταβολών, τησ εθνικόσ ό εθνοτικόσ καταγωγόσ, του ςεξουαλικού
προςανατολιςμού, τησ ταυτότητασ φύλου ό τησ αναπηρύασ τουσ».



Η εθνικό νομοθεςύα για την Ίςη Μεταχεύριςη περιλαμβϊνει τρεισ Νϐμουσ, οι οπούοι
αντύςτοιχα ενςωματώνουν ςχετικϋσ ευρωπαώκϋσ Οδηγύεσ. Πρϐκειται για του Νϐμουσ
4443/2016 (ΥΕΚ Α'232/9.12.2016), 3896/2010 (ΥΕΚ Α' 207/08.12.2010) και 3769/2009
(ΥΕΚ 105/Α'/1.7.2009). Η νομοθεςύα για την άςη Μεταχεύριςη περιϋχει οριςμοϑσ για
ϋννοιεσ ϐπωσ: «ϊμεςη διϊκριςη», «ϋμμεςη διϊκριςη», «παρενόχληςη», «διϊκριςη λόγω
ςχϋςησ», «διϊκριςη λόγω νομιζόμενων χαρακτηριςτικών», «πολλαπλό διϊκριςη» κ.ϊ.,
διαςφαλύζει την ύςη μεταχεύριςη ςτην απαςχϐληςη και την εργαςύα ανεξαρτότωσ
ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ, ταυτϐτητασ ό χαρακτηριςτικών φϑλου και ορύζει
τον υνόγορο του Πολύτη ωσ αρμϐδιο φορϋα παρακολοϑθηςησ και προώθηςησ τησ
εφαρμογόσ τησ αρχόσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ.
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Βαςικϋσ ημερομηνύεσ

Ιανουϊριοσ
27 Διεθνόσ Ημϋρα μνόμησ
για τα θύματα του
Ολοκαυτώματοσ απϐ το
ναζιςτικϐ καθεςτώσ κατϊ
το Β΄ Παγκϐςμιο Πϐλεμο.
τα θϑματα
περιλαμβϊνονται
ομοφυλϐφιλοι/εσ.

Υεβρουϊριοσ
Μόνασ ΛΟΑΣΚΙ ιςτορύασ,
του κινόματοσ των
δικαιωμϊτων των
ομοφυλόφιλων.

Μϊρτιοσ
6 Πανελλόνια Ημϋρα κατϊ
τησ ςχολικόσ βύασ και του
εκφοβιςμού.

8 Παγκόςμια Ημϋρα για τα
δικαιώματα των Γυναικών.

21 Παγκόςμια Ημϋρα κατϊ
του Ρατςιςμού.

31 Διεθνόσ Ημϋρα Σρανσ
Μϊιοσ
17 Διεθνόσ ημϋρα ενϊντια
ςτην Ομοφοβύα και την
Σρανςφοβύα. τισ 17 Μϊη
1990 η ομοφυλοφιλύα
ϋπαψε να θεωρεύται
αςθϋνεια απϐ τον
Παγκϐςμιο Οργανιςμϐ
Τγεύασ.

22 Η ημϋρα του Φϊρβεώ
Μιλκ (Harvey Milk). τη
μνόμη του ακτιβιςτό
Φϊρβεώ Μιλκ που
δολοφονόθηκε το 1978.
Δεύτε την ταινύα: Milk, του
ςκηνοθϋτη Gus Van Sant,
με τον Sean Penn ςτο ρϐλο
του Harvey Milk (2008).

Ιούνιοσ

Ορατότητασ. Ημϋρα
γιορτόσ για τα τρανσ ϊτομα
και ανϊδειξησ των
διακρύςεων που
αντιμετωπύζουν.

Μόνασ υπερηφϊνειασ ςτη
μνόμη των διαδηλώςεων
ςτο Stonewall. Η
υπερηφϊνεια αποτελεύ τη
θετικό απϊντηςη απϋναντι
ςτισ διακρύςεισ και τη βύα
που υφύςτανται ϊτομα
λϐγω του ςεξουαλικοϑ
τουσ προςανατολιςμοϑ και τησ ταυτϐτητασ φϑλου τουσ.
τϐχοσ εύναι η διεκδύκηςη τησ ορατϐτητασ, τησ
αξιοπρϋπειασ, τησ ιςϐτητασ, τησ ςυγκρϐτηςησ τησ
ΛΟΑΣΚΙ κοινϐτητασ και ο εορταςμϐσ τησ ςεξουαλικόσ
ποικιλομορφύασ και τησ ρευςτϐτητασ του φϑλου.
Τπερηφϊνεια ωσ το αντύθετο του ςτύγματοσ και τησ
ντροπόσ.
27 Διεθνόσ Ημϋρα Ομοφυλοφιλικόσ Τπερηφϊνειασ.
Ημϋρα μνόμησ για τισ διαδηλώςεισ ςτο Stonewall. Οι
διαδηλώςεισ αποτϋλεςαν μια ςειρϊ απϐ αυθϐρμητεσ και
βύαιεσ ςυγκροϑςεισ μελών τησ ομοφυλϐφιλησ κοινϐτητασ
και τησ αςτυνομύασ που ϋλαβαν χώρα τισ πρωινϋσ ώρεσ
τησ 28ησ Ιοϑνη 1969 ςτο μπαρ Stonewall ςτο Greenwich
Village τησ Νϋασ Τϐρκησ. Αποτελεύ αναφορϊ ςτο κύνημα
τησ απελευθϋρωςησ των ομοφυλοφύλων και τησ
διεκδύκηςησ δικαιωμϊτων για τα ΛΟΑΣΚΙ ϊτομα ενϊντια
ςε θεςμοϑσ που αντιμετώπιζαν την ομοφυλοφιλύα ωσ
ϋγκλημα ό ωσ παρϋκκλιςη και διαςτροφό.
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Ιούλιοσ
22 Ευρωπαώκό Ημϋρα για τα Θύματα Εγκλημϊτων Μύςουσ. Καθιερώθηκε ςτισ 29
επτεμβρύου 2014 απϐ την Κοινοβουλευτικό υνϋλευςη του υμβουλύου τησ Ευρώπησ
για να τιμόςει τη μνόμη των 77 νϋων ανθρώπων που ςκοτώθηκαν ςτο νηςύ Ουτϐγια
τησ Νορβηγύασ απϐ το νεοναζιςτό Ωντερσ Μπρϋιβικ ςτισ 22 Ιουλύου του 2011.

επτϋμβριοσ

Οκτώβριοσ

4 Παγκόςμια Ημϋρα εξουαλικόσ Τγεύασ. Μϋρα

26 Ημϋρα ευαιςθητοπούηςησ για

ευαιςθητοπούηςησ για τη ςεξουαλικό υγεύα και τα
ςεξουαλικϊ δικαιώματα του ανθρώπου ςτα οπούα
περιλαμβϊνονται: η ςεξουαλικό ελευθερύα, η
ςεξουαλικό αυτονομύα, η ακεραιϐτητα και
αςφϊλεια του ςώματοσ, η ςεξουαλικό ιςϐτητα, η
ςυναιςθηματικό και ςεξουαλικό ϋκφραςη, η
ςεξουαλικό αγωγό και ιατρικό φροντύδα κ.λπ.

τα intersex ϊτομα. Η επιλογό τησ
ημερομηνύασ ςηματοδοτεύ την
πρώτη δημϐςια εκδόλωςη τησ
intersex Kοινϐτητασ των ΗΠΑ, το
1996.

23 Παγκόςμια Ημϋρα Αμφιςεξουαλικότητασ.
Νοϋμβριοσ

Δεκϋμβριοσ

8 Ημϋρα Αλληλεγγύησ για τα ιντερςϋξ ϊτομα

1 Παγκόςμια Ημϋρα κατϊ του

(μεςοφυλικϊ ϊτομα). Εύναι η μϋρα των γενεθλύων
τησ Herculine Barbin (1838) τα απομνημονεϑματα
τησ οπούασ εξϋδωςε ο Υουκώ.

AIDS. Μϋρα ευαιςθητοπούηςησ
για τον HIV.

20 Ημϋρα τρανσ μνόμησ. Ξεκύνηςε να γιορτϊζεται
ςτισ ΗΠΑ το 1999 για να τιμόςει τη μνόμη τησ
τρανσ Ρύτα Φϋςτερ (Rita Hester) που
δολοφονόθηκε ϊγρια το 1998 ςτη Μαςαχουςϋτη.

25 Διεθνόσ Ημϋρα για την Εξϊλειψη τησ Βύασ κατϊ
των Γυναικών.
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