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Αναγνωρίσεις και Αποποίηση ευθύνης
Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου VoiceΙt: Ενισχύοντας
τη φωνή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Πολιτική και χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Πρόγραμμα REC 2014-2020) υπό τον αριθμό 849107.
Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις
του/της συγγραφέα και είναι ατομική του/της ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχει η
δημοσίευση αυτή.

Συγγραφείς

Μέλη Ομάδας Εργασίας Προτεραιοτήτων του έργου VoiceIt

Εταίροι του έργου
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1. Εισαγωγή
Το έργο ‘VoiceIt: Ενισχύοντας την φωνή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Πολιτική’
στοχεύει να συνεισφέρει στη συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις διαδικασίες
λήψης πολιτικών αποφάσεων στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία, δημιουργώντας
ένα κοινό όραμα σχετικά με την ένταξη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πολιτική,
αυξάνοντας τη συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στη λήψη πολιτικών αποφάσεων,
ενδυναμώνοντας τα εθνικά/διεθνή δίκτυα για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που ενδιαφέρονται
να συμμετάσχουν σε τέτοιες διαδικασίες, ευαισθητοποιώντας τους/τις/τα
ενδιαφερόμενους/ες/α και το κοινό σχετικά με λανθασμένες απόψεις όσον αφορά
τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, τις εμπειρίες διακρίσεων και τη σημασία της ένταξης
των μειονοτήτων στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων και δημιουργώντας
ένα σχέδιο δράσης για πολιτική μεταρρύθμιση για μια συμπεριληπτική κοινωνία
για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
Σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Κοινωνική Ανάπτυξη των
Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται
οι ακόλουθες δράσεις, για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι:
•

Έρευνα σχετικά με τη θεωρούμενη συχνότητα διαφόρων μορφών διακρίσεων
που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, την πραγματική συχνότητα των
διακρίσεων κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων με και χωρίς μειονοτικό εθνικό ή/και
πολιτισμικό υπόβαθρο, τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, τη συμπερίληψή
τους στην πολιτική και τις ανάγκες πολιτικής μεταρρύθμισης, όπως
αποτυπώθηκαν από κυβερνητικούς εκπροσώπους, εκπροσώπους πολιτικών
θεσμών, ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και το γενικό κοινό.

•

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των προαναφερθεισών ομάδων-στόχου σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της σύστασης Ομάδων Εργασίας στις
τρεις συμμετέχουσες χώρες του έργου, καθώς και μέσω της ανάπτυξης ενός
Σχεδίου Δράσης από καθεμία από αυτές, το οποίο αποτυπώνεται στο παρόν
έγγραφο. Ταυτόχρονα, οι τρεις συσταθείσες ομάδες συνεργάζονται στο
πλαίσιο διεθνικών δράσεων, ενισχύοντας την ομότιμη μάθηση, για την
ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και απόψεων για την προώθηση των Σχεδίων
Δράσης και την προώθηση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων.

•

Ανάπτυξη ενός Προγράμματος Ενημέρωσης και Ενδυνάμωσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+
Δικαιώματα και υλοποίηση πέντε Σεμιναρίων Ενημέρωσης που απευθύνονται
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σε εκπροσώπους πολιτικών θεσμών, κοινωνίας των πολιτών και κρατικούς
λειτουργούς, δέκα Σεμιναρίων Ενδυνάμωσης που απευθύνονται σε ΛΟΑΚΤΙ+
άτομα και άτομα που εργάζονται σε φορείς σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+
δικαιώματα, καθώς και δέκα Δραστηριότητες Ενδυνάμωσης που απευθύνονται
σε όλες τις προαναφερθείσες ομάδες-στόχου. Τα Σεμινάρια έχουν στόχο την
ενίσχυση της ενημέρωσης σχετικών ενδιαφερομένων, σχετικά με την ισότητα
των φύλων, τη συμμετοχή στην πολιτική και τη σημασία της συμπερίληψης
μειονοτήτων στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων, αλλά και την
ενδυνάμωση για την ενίσχυση της συμμετοχής σε αυτές.
•

Καμπάνιες και ημερίδες ευαισθητοποίησης του γενικού κοινού, αλλά και
σχετικών ενδιαφερομένων, σχετικά με τις κυρίαρχες εσφαλμένες απόψεις
για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και άτομα, τις διακρίσεις που βιώνουν και τη
σημασία της συμπερίληψης μειονοτήτων στις διαδικασίες λήψης πολιτικών
αποφάσεων.

1.1 Η Ομάδα
Voiceit

Εργασίας

Προτεραιοτήτων

του

έργου

Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 3 του έργου συστάθηκε Ομάδα Εργασίας
Προτεραιοτήτων, με στόχο την ενίσχυση της εθνικής συνεργασίας ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
και οργανισμών, κυβερνητικών εκπροσώπων, εκπροσώπων πολιτικών θεσμών και της
κοινωνίας των πολιτών, προς μία πιο συμπεριληπτική πολιτική σκηνή και
κοινωνία.
Στο πλαίσιο της εργασίας της στο έργο, η Ομάδα Εργασίας συζήτησε και κατέγραψε
τις προτεραιότητες όσον αφορά τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, τις διεκδικήσεις και τη
συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πολιτική. Το παρόν έγγραφο αποτελεί το
Σχέδιο Δράσης της Ομάδας, το οποίο συμπεριλαμβάνει τις προτεινόμενες
ενέργειες για την άρση των εμποδίων, την ενίσχυση της αποδοχής και της
ευαισθητοποίησης σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων,
στις οποίες μπορούν να εμπλακούν οργανώσεις και φορείς που ασχολούνται με
σχετικά ζητήματα, κρατικοί λειτουργοί που έχουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης
του θεσμικού πλαισίου για την προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στις διαδικασίες λήψης πολιτικών
αποφάσεων, καθώς και σχετικά ενδιαφερόμενα άτομα που μπορούν να εφαρμόσουν
κάποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν στην επαγγελματική και προσωπική
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τους ζωή. Παράλληλα, το παρόν έγγραφο συμπεριλαμβάνει τις δράσεις στις οποίες
θα εμπλακεί η ίδια η Ομάδα, με στόχο την ανάπτυξη ευαισθητοποίησης και την
άσκηση πίεσης για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και τη
συμπερίληψή τους σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής.
Μία από τις κύριες αρχές της Ομάδας Εργασίας αποτελεί η πεποίθηση ότι κάθε
μεμονωμένο άτομο μπορεί να συνεισφέρει στην αλλαγή και στην ανάπτυξη μιας
πιο συμπεριληπτικής κοινωνίας, μέσα από την καθημερινή του πρακτική, σε
προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η εργασία με
τα προσωπικά στερεότυπα που φέρει το εκάστοτε άτομο και η χρήση
συμπεριληπτικής γλώσσας στις διάφορες δράσεις της καθημερινότητας μπορεί να
αποτελέσει την αρχή της συμπερίληψης.

1.2 Στόχος του Σχεδίου δράσης του έργου VoiceIt
Στόχος του παρόντος Σχεδίου Δράσης είναι η διαμόρφωση προτάσεων με στόχο την
άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην καθημερινή τους
ζωή, αλλά και κατά την πολιτική συμμετοχή και διεκδίκηση των δικαιωμάτων
τους, την ενίσχυση της κατανόησης και της συμπερίληψης, και την προώθηση της
συμμετοχής των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πολιτική.
Το παρόν έγγραφο αποτυπώνει το κοινό όραμα που σχηματίστηκε από τα μέλη της
Ομάδας Εργασίας, μετά από συζητήσεις σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν
άτομα που φέρουν πολλαπλές μειονοτικές ταυτότητες, αλλά και μέσω της
συνεργασίας για την ανάπτυξη των προτάσεων και των δράσεων της ομάδας.
Μετά τη διαμόρφωση του Σχεδίου και την ανατροφοδότηση από εκπροσώπους των
Ομάδων Εργασίας της Κύπρου και της Ιταλίας, το έγγραφο θα κοινοποιηθεί σε
σχετικούς κυβερνητικούς φορείς, ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών, κρατικούς λειτουργούς και σχετικά ενδιαφερόμενα άτομα.

2. Προτάσεις
Μετά από συζητήσεις της Ομάδας Προτεραιοτήτων σχετικά με τα δικαιώματα των
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, τις διακρίσεις που βιώνουν καθημερινά και την επίδραση των
πολλαπλών μειονοτικών ταυτοτήτων στα άτομα, και λαμβάνοντας υπόψιν την
υπάρχουσα κατάσταση, τις εξελίξεις στην ελληνική κοινωνία σχετικά με τα
ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, τις διάφορες εκφάνσεις της ρητορικής του μίσους, τη
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διατομεακότητα, καθώς και τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα, γίνονται οι
ακόλουθες προτάσεις:
Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση
•

Διαρκής και έμπρακτη συμμετοχή των κυβερνητικών εκπροσώπων, της
κοινωνίας των πολιτών, των εκπροσώπων πολιτικών θεσμών και του κάθε
ατόμου γενικότερα στη διάχυση πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση
σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, τις διακρίσεις που βιώνουν
σε διάφορες πτυχές της καθημερινής τους ζωής και τις ανάγκες τους.

•

Πραγματοποίηση ενημερωτικών δράσεων από οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών, αλλά και από το τμήμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της εκάστοτε
κυβέρνησης και άλλων κρατικών φορέων, σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα,
αλλά και με την πρόοδο σχετικά με αυτά.

•

Συμμετοχή του κάθε ατόμου σε σχετικές δράσεις, διατύπωση των ιδεών του
και κατάθεση των εμπειριών του σχετικά με την προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Έρευνα
•

Πραγματοποίηση ερευνών σχετικά με ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα, για την αποτύπωση
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν και των αναγκών τους.

•

Πραγματοποίηση
ερευνών,
λαμβάνοντας
υπόψιν
την
έννοια
της
διατομεακότητας και τη συλλογή επιπρόσθετων δεδομένων σχετικά με τα
παρακάτω ζητήματα:
o ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα με μειονοτικό εθνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο
o Τρανς άτομα και σεξεργασία
o Εξοικείωση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων με τα δικαιώματά τους

•

Έρευνα για την ανάκτηση περισσότερων δεδομένων σχετικά με τις
διακρίσεις στην εργασία – διακρίσεις στην πρόσβαση στην εργασία και
στον εργασιακό χώρο -, για την κάλυψη των κενών των ελλιπών ερευνητικών
δεδομένων.
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•

Διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών και της
εμπειρίας τους από την επικοινωνία και την επαφή τους με δημόσιους
φορείς (υγείας, ποινικού συστήματος, πρόνοιας).

Διεκδίκηση δικαιωμάτων
•

Κάλυψη των κενών που υπάρχουν στον νόμο κατά των διακρίσεων και
συμπερίληψη της ταυτότητας φύλου στους επιβαρυντικούς παράγοντες, και
με ιδιαίτερη έμφαση στο επίκαιρο ζήτημα της ισότητας στο γάμο.

•

Αποποινικοποίηση της σεξεργασίας, στην οποία στρέφονται αρκετά τρανς
άτομα είτε επειδή το επιθυμούν, είτε λόγω των διακρίσεων που βιώνουν
κατά την πρόσβαση στην εργασία.

•

Νομική προστασία μη δυϊκών και ίντερσεξ ατόμων.

•

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη για τη διαδικασία της φυλομετάβασης.

•

Διεκδίκηση της ορατότητας στο δικαίωμα στην γονεϊκότητα με την ενίσχυση
και προώθηση των θεσμών εναλλακτικής φροντίδας παιδιών σε ΛΟΑΤΚΙ+
ζευγάρια.

•

Ανάπτυξη του δημοσίου διαλόγου σχετικά με την εμπειρία, εν γένει, της
γονεϊκότητας όλων των οικογενειακών σχημάτων χωρίς προκαταλήψεις,
στίγμα, φόβο και αποκλεισμό.

Υποστηρικτικές υπηρεσίες
•

Προσωρινή παροχή κρατικών χρηματοδοτήσεων σε υποστηρικτικές υπηρεσίες
που καλύπτουν κενά της κρατικής μέριμνας, όπως η γραμμή 11528, με
απώτερο σκοπό την ενίσχυση του ίδιου του κρατικού μηχανισμού με την
δημιουργία των αναγκαίων δομών.

•

Εκπαίδευση κρατικών και ιδιωτικών υπαλλήλων υποστηρικτικών υπηρεσιών
σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και ζητήματα, για την καλύτερη
διαχείριση περιστατικών.

Εκπαίδευση
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•

Ένταξη της σεξουαλικής αγωγής και συμπεριληπτικής γλώσσας στα σχολικά
μαθήματα για την εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με τη ΛΟΑΤΚΙ+
ορολογία, τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα και δικαιώματα. Η παρακολούθηση του
σχετικού μαθήματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να γίνεται με τη
σύμφωνη γνώμη των γονέων, ακολουθώντας το παράδειγμα των θρησκευτικών.

Συνεργασία φορέων
•

Συνεργασία μεταξύ των φορέων που ασχολούνται με ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα για
την εκπόνηση ερευνών και τη μαζική διεκδίκηση δικαιωμάτων.

•

Προώθηση εκείνων των συνεργασιών με κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, με
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που επηρεάζουν τη διαμόρφωση και
λήψη αποφάσεων για το κείμενο νομικό και θεσμικό περιβάλλον και πλαίσιο.

3. Δράσεις της Ομάδας Εργασίας
Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας του έργου VoiceIt θέτουν τους ακόλουθους στόχους
οι οποίοι αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης τους:
•

Ενίσχυση της ενημέρωσης των πολιτών, μέσω καμπανιών στα προσωπικά δίκτυα
των μελών της ομάδας, για την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2021.

•

Ενίσχυση της διεθνικής συνεργασίας και ανταλλαγή καλών πρακτικών, μέσα
από την επικοινωνία με τις Ομάδες Εργασίας που έχουν διαμορφωθεί στο
πλαίσιο του έργου VoiceIt στην Κύπρο και την Ιταλία, κατά την περίοδο
Απριλίου-Οκτωβρίου 2021.

•

Συνεργασία και συντονισμός με άλλες οργανώσεις και φορείς, καθώς και
άλλα προγράμματα για την ανταλλαγή ιδεών και την εναρμόνιση και
συντονισμό των δράσεων και των διεκδικήσεων, κατά την περίοδο ΙουλίουΟκτωβρίου 2021.

•

Τροφοδότηση της νέοσυσταθείσας Επιτροπής για τη σύνταξη Εθνικής
Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ με ερευνητικό υλικό, κατά την
περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2021.
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•

Προώθηση του Σχεδίου Δράσης σε κρατικούς λειτουργούς και εκπροσώπους
πολιτικών θεσμών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2021.
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Συντονιστής του έργου
Διεύθυνση: Οδός Σκουφά 75,Αθήνα 10680
Email: voiceit@kmop.eu
Διεύθυνση Ιστοσελίδας: https://www.kmop.gr/

Εταίροι του έργου
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