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STRENGTHENING LGBTQI+'s 
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voiceit

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή 
του παρόντος εντύπου δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των 
δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία 
ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
εμπεριέχονται σε αυτό.

ANS
Anziani e non solo
società cooperativa sociale

LGBT CYPRUS

ΕΤΑΙΡΟΙ: 

ΤΗ ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΛΟΑΤΚΙ+ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ 

Funded by the European Union’s
Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ 
ΤΗ ΦΩΝΗ ΣΟΥ!

Αν είστε µέλος της κοινωνίας των 
πολιτών, κρατικός λειτουργός ή 

εκπρόσωπος κάποιου πολιτικού θεσµού, 
µείνετε συντονισµένοι και ενηµερωθείτε 

για το Πρόγραµµα Ενηµέρωσης 
για τα ΛΟΑΤΚΙ+ ∆ικαιώµατα.

Αν είσαι ΛΟΑΤΚΙ+ ή µέλος κάποιας 
ΛΟΑΤΚΙ+ οργάνωσης, µη διστάσεις 
να επικοινωνήσεις µαζί µας για να 

δηλώσεις συµµετοχή στο Πρόγραµµα 
Ενδυνάµωσης ΛΟΑΤΚΙ+ ∆ικαιωµάτων.

Όλες/οι οι ενδιαφερόµενες/οι 
έχουν το δικαίωµα να συµµετάσχουν 
στις ∆ραστηριότητες Ενδυνάµωσης 

(π.χ. αντιπαράθεση 
επιχειρηµάτων/debates, 

εργαστήρια/workshops διαδικτυακού 
ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβισµού, εργαστήρια 
ΛΟΑΤΚΙ+ Ακτιβισµού, Τεχνολογίας 

και Εικαστικών Τεχνών).



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟ VoiceIt...
Βασικό χαρακτηριστικό µίας βιώσιµης και 

δηµοκρατικής διακυβέρνησης είναι όλοι 

οι άνθρωποι να συµµετέχουν στις πολιτικές 

διαδικασίες και να εκφράζουν ελεύθερα τις 

απόψεις, τις αξίες, τα ενδιαφέροντα και τους 

προβληµατισµούς τους ανεξαρτήτως 

ηλικίας, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού 

προσανατολισµού, ικανοτήτων, εθνικού, 

πολιτισµικού ή θρησκευτικού υποβάθρου.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, 
ΤΟ ΕΡΓΟ VoiceIt 
ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ:

Να συµβάλει στη συµπερίληψη 
των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόµων στη διαδικασία 
λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Να αναπτύξει ένα κοινό όραµα για 
τη συµπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ 
στην πολιτική.

Να ευαισθητοποιήσει τα πολιτικά 
κόµµατα και λοιπούς φορείς σχετικά 
µε την προώθηση της ουσιαστικής 
ισότητας των φύλων που θα εστιάζει 
στα µέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Να αυξήσει τη συµµετοχή των 
ΛΟΑΤΚΙ+ στη διαδικασία λήψης 
πολιτικών αποφάσεων.

Να ενισχύσει τα εθνικά/διεθνή 
δίκτυα για ΛΟΑΤΚΙ+ άτοµα που 
ενδιαφέρονται να συµµετέχουν 
στη διαδικασία λήψης πολιτικών 
αποφάσεων.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
VoiceIt ΦΙΛΟΔΟΞΕΙ 
ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ 
ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ 
ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΤΟΜΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

Εκπόνηση εθνικών εκθέσεων που θα 
διερευνήσουν τις εσφαλµένες αντιλήψεις 
για τα δικαιώµατα και τις ανάγκες των 
ΛΟΑΤΚΙ+.

Σύσταση Οµάδων Εργασίας Εθνικής 
Προτεραιότητας που θα αναπτύξουν 
ένα κοινό όραµα για το προσεχές µέλλον 
των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωµάτων.

∆ηµιουργία ενός Προγράµµατος 
Ενηµέρωσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ ∆ικαιώµατα 
που θα απευθύνεται στην κοινωνία των 
πολιτών, σε κρατικούς λειτουργούς και 
εκπροσώπους πολιτικών θεσµών.

∆ηµιουργία ενός Προγράµµατος 
Ενδυνάµωσης ΛΟΑΤΚΙ+ ∆ικαιωµάτων 
που θα απευθύνεται σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτοµα, 
υποστηρικτές ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωµάτων και 
λοιπούς σχετικούς επαγγελµατίες.

∆ιοργάνωση Σεµιναρίων 
Ενηµέρωσης & Ενδυνάµωσης 
ΛΟΑΤΚΙ+ ∆ικαιωµάτων.

∆ιεξαγωγή ∆ραστηριοτήτων 
Ενδυνάµωσης για κάθε 
ενδιαφερόµενο άτοµο/φορέα.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
VoiceIt ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ 
ΩΣ ΕΞΗΣ:


