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Πρόγραμμα Ενημέρωσης για
τα ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα
1. Ενότητα 1: Εισαγωγή
Σύνοψη

Η παρούσα ενότητα έχει στόχο να εισάγει τα συμμετέχοντα άτομα στους στόχους
του έργου VoiceIt – Strengethening LGBTQI+ Voice in Politics και του
σεμιναρίου Ενημέρωσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα, καθώς και να παράσχει το
χώρο και το χρόνο στα συμμετέχοντα άτομα και τους/τις εκπαιδευτές/ριες να
γνωριστούν μεταξύ τους. Η άσκηση γνωριμίας θα συνεισφέρει στη δημιουργία
μιας ζεστής και χαλαρής ατμόσφαιρας και θα προετοιμάσει τα εμπλεκόμενα
άτομα για τις επόμενες ενότητες. Η διάρκεια της παρούσας ενότητας είναι 30
λεπτά.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, τα συμμετέχοντα άτομα θα:
● Έχουν κατανοήσει τους σκοπούς και τους στόχους του έργου και του
σεμιναρίου·
● Γνωρίζονται μεταξύ τους·
● Είναι προετοιμασμένα να συμμετάσχουν στις υπόλοιπες ενότητες του
σεμιναρίου·
● Έχουν θέσει τους κοινούς κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν όλα τα
εμπλεκόμενα άτομα καθόλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτικές μέθοδοι της παρούσας ενότητας
●
●

Διδακτική προσέγγιση με επίκεντρο το άτομο που λαμβάνει την εκπαίδευση·
Συμμετοχικές
δραστηριότητες:
άσκηση
γνωριμίας,
δημιουργία/συμφωνία
βασικών κανόνων.
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Εργαλεία ενότητας
●
●
●

Παρουσίαση powerpoint
Δραστηριότητα γνωριμίας
Ομαδική δραστηριότητα

Περιγραφή ενότητας
Μέρος #.1.: Παρουσίαση του έργου και του σεμιναρίου
Μέρος #.2.: Δραστηριότητα γνωριμίας
Μέρος #.3.: Διαμόρφωση βασικών κανόνων

1.1 Μέρος 1: Παρουσίαση του έργου και του σεμιναρίου

Οι διευκολύντριες/ές καλωσορίζουν τα συμμετέχοντα άτομα στο σεμινάριο και
τους παρουσιάζουν τους σκοπούς και τους στόχους του έργου και του
σεμιναρίου. Οι διευκολύντριες/ές μπορούν να χρησιμοποιήσουν παρουσίαση
powerpoint, διάρκειας 5-10 λετπών.

Το έργο VoiceIt - Strengthening LGBTQI+'s Voice in Politics έχει στόχο να
συμβάλει στη συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις διαδικασίες λήψης
πολιτικών αποφάσεων στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία, δημιουργώντας
ένα κοινό όραμα σχετικά με τη συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πολιτική,
ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων,
ενδυναμώνοντας τα εθνικά/διεθνή δίκτυα ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν
σε
αυτές
τις
διαδικασίες,
ευαισθητοποιώντας
σχετικά
ενδιαφερόμενα άτομα και το γενικό κοινό αναφορικά με παρανοήσεις για τα
ΛΟΑΤΚΙ+
δικαιώματα,
τις
εμπειρίες
διακρίσεων
και
τη
σημασία
της
συμπερίληψης μειονοτήτων σε διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων, καθώς
και μέσα από τη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης σχετικά με πολιτικές
μεταρρυθμίσεις για μια συμπεριληπτική κοινωνία για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άοτμα.
Για να επιτευχθούν
παρακάτω βήματα:

οι

παραπάνω

στόχοι,

ακολουθήθηκαν/ακολουθούνται

τα

1. Πραγματοποιήθηκε έρευνα (δευτερογενής και διαδικτυακή έρευνα) για να
διερευνηθούν το νομοθετικό πλαίσιο, τα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαιώματα

The content of this publication represents the views of the author only and
is its sole responsibility. The European Commission does not accept any
responsibility for use that may be made of the information it contains.

των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και οι πεποιθήσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, των
κυβερνητικών αξιωματούχων, των εκπροσώπων πολιτικών θεσμών και του
γενικού κοινού για αυτά. Η έρευνα στόχευε, επίσης, στην ανίχνευση
διακριτικών συμπεριφορών κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, στα εμπόδια που
αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα με μειονοτικό εθνικό και πολιτισμικό
υπόβαθρο, καθώς και στη χαρτογράφηση των μορφών της πολιτικής
συμμετοχής των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και των πιθανών αλλαγών πολιτικής
μεταρρύθμισης, σύμφωνα με τις τέσσερις ομάδες στόχους.
2. Σχηματίστηκε Ομάδα Εργασίας Προτεραιοτήτων σε κάθε χώρα, με στόχο τη
σύνθεση ενός Σχεδίου Δράσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινό όραμα για
την προώθηση και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και
τη σκιαγράφηση των προτεραιοτήτων, σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο. Το
σχέδιο δράσης θα κοινοποιηθεί στις σχετικές κυβερνητικές αρχές.
3. Πρόκειται να υλοποιηθούν Σεμινάρια Ενημέρωσης και Ενδυνάμωσης για τα
ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα – στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιείται και το
παρόν σεμινάριο. Τα Σεμινάρια Ενημέρωσης στοχεύουν στην καλύτερη
πληροφόρηση εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, κυβερνητικών
εκπροσώπων και εκπροσώπων πολιτικών θεσμών σχετικά με ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα
και δικαιώματα και στην ανάδειξη της σημασίας της συμπερίληψης της
ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων. Τα
Σεμινάρια Ενδυνάμωσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα έχουν στόχο την
ενδυνάμωση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και οργανισμών να συμμετέχουν ενεργά
στον πολιτικό διάλογο.
4. Τέλος, θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, ώστε να
ενημερωθεί το κοινό για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και τις συχνές
εσφαλμένες απόψεις σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τα δικαιώματά τους,
καθώς και για τη σημασία της συμπερίληψης μειονοτήτων στις διαδικασίες
λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Σεμινάρια Ενημέρωσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα
Στόχοι:
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•

•

Ενημέρωση
εκπροσώπων
της
κοινωνίας
των
πολιτών,
κυβερνητικών
εκπροσώπων και εκπροσώπων πολιτικών θεσμών σχετικά με:
o Τον σεξουαλικό προσανατολισμό,
o Την ταυτότητα φύλου,
o Ζητήματα ισότητας,
o Τα ανθρώπινα δικαιώματα,
o Την παραποιημένη και στερεοτυπική αποτύπωση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
και των δικαιωμάτων τους στα μέσα ενημέρωσης και στην πολιτική,
και
o Τη σημασία της συμπερίληψης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις
διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων.
Ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ώστε να μπορούν να προωθούν την
αποκτηθείσα γνώση άμεσα ή έμμεσα, λειτουργώντας ως πομποί στα
αντίστοιχα προσωπικά, κοινωνικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Σεμινάρια Ενδυνάμωσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα
Στόχοι:
• Ενδυνάμωση ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και οργανισμών ώστε να συμμετέχουν ενεργά
στον πολιτικό διάλογο,
• Ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους να εκφράσουν τη γνώμη και τους
προβληματισμούς τους,
• Ενδυνάμωση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων ώστε να ψηφίζουν, να εμπλακούν στον
ακτιβισμό και σε σχετικές συναντήσεις, καθώς και να συμμετέχουν
γενικότερα στη λήψη αποφάσεων.

1.2

Μέρος 2: Δραστηριότητα γνωριμίας

1.2.1

Δύο αλήθειες, ένα ψέμα

Διάρκεια: 15’
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Είδος
Δραστηριότητας:
Στόχοι:

Υλικά:

Οδηγίες:

Δράση γνωριμίας - διαδικτυακή (1η εναλλακτική)
- Τα συμμετέχοντα άτομα να γνωριστούν μεταξύ
τους
- Δημιουργία μιας άνετης ατμόσφαιρας
- Εισαγωγή του διαδραστικού στοιχείου του
σεμιναρίου
Δεν απαιτούνται
Ο/Η διευκολντής/ρια εξηγεί τη δραστηριότητα στα
συμμετέχοντα άτομα:
1. Αυτή είναι μια δραστηριότητα γνωριμίας για
το σπάσιμο του πάγου. Εξηγήστε ότι κάθε
συμμετέχον άτομο θα συστηθεί, αναφέροντας το
όνομά του, καθώς και δύο αλήθειες και ένα
ψέμα για τον εαυτό του. Τα υπόλοιπα άτομα θα
πρέπει να μαντέψουν ποιο είναι το ψέμα. Για
να είναι η δραστηριότητα πιο διασκεδαστική,
τα
συμμετέχοντα
άτομα
θα
πρέπει
να
προσπαθήσουν να κάνουν το ψέμα αληθοφανές.
2. Κάθε
φορά
που
ένα
συμμετέχον
άτομο
μοιράζεται τις τρεις δηλώσεις του με την
ολομέλεια, η ομάδα ψηφίζει ποιο πιστεύει ότι
ήταν το ψέμα, και το άτομο αποκαλύπτει αν η
υπόθεση
ήταν
σωστή
ή
λάθος.
Αυτό
επαναλαμβάνεται για όλα τα συμμετέχοντα
άτομα.
Στην περίπτωση που τα συμμετέχοντα άτομα διστάζουν
να ξεκινήσουν τη δραστηριότητα, προτείνεται να
ξεκινήσει
ο/η
διευκολυντής/ρια,
ώστε
να
δημιουργηθεί μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα.
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1.2.2

Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που σας έρχονται στο μυαλό;

Διάρκεια: 15’
Είδος
Δραστηριότητας:
Στόχοι:

Υλικά:

Οδηγίες:

Δράση γνωριμίας - διαδικτυακή (2η εναλλακτική)

- Τα συμμετέχοντα άτομα να γνωριστούν μεταξύ
τους
- Δημιουργία μιας άνετης ατμόσφαιρας
- Εισαγωγή του διαδραστικού στοιχείου του
σεμιναρίου
Zeetings
Ο/Η
διευκολυντής/ρια
προετοιμάζει
κάποιες
ερωτήσεις στο word cloud του zeetings, δίνοντας
τη δυνατότητα για τρεις απαντήσεις ανα ερώτηση.
1. Αυτή είναι μια δραστηριότητα γνωριμίας για
το σπάσιμο του πάγου, η οποία θα μας εισάγει
στο
θέμα
του
σεμιναρίου.
Στείλτε
τον
σύνδεσμο για το διαδικτυακό εργαλείο στα
συμμετέχοντα άτομα και ζητήστε τους να
απαντήσουν στις ερωτήσεις που εμφανίζονται
με τις τρεις λέξεις που τους έρχονται στο
μυαλό. Θα έχουν δύο λεπτά για κάθε ερώτηση.
2. Αφού έχει απαντηθεί μία ερώτηση, οι λέξεις
που
χρησιμοποιήθηκαν
περισσότερο
θα
εμφανιστούν
με
μεγαλύτερα
γράμματα
στο
κέντρο
του
‘συννέφου
λέξεων’.
Ο/Η
διευκολυντής/ρια περιμένει 2-3 λεπτά για
κάθε ερώτηση, ώστε να απαντηθεί από όλη την
ομάδα, και στη συνέχεια διαβάζει τις λέξεις
(από την μεγαλύτερη προς τη μικρότερη),
σχολιάζοντας και συνδέοντάς τη με το θέμα
του σεμιναρίου.
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Ερωτήσεις για το word cloud:
•
Ποιες τρεις λέξεις σας έρχονται στο μυαλό
όταν μιλάμε για ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα;
•
Ποιες τρεις λέξεις σας έρχονται στο μυαλό
όταν μιλάμε για συμμετοχή στην πολιτική;
•
Ποιες τρεις λέξεις σας έρχονται στο μυαλό
όταν μιλάμε για παρανοήσεις/εσφαλμένες
αντιλήψεις σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα;

1.3 Μέρος 3: Ορίζοντας τους βασικούς κανόνες
Διάρκεια: 5’
Είδος
Δραστηριότητας:
Στόχοι:

Υλικά:

Οδηγίες:

Διαδραστική δραστηριότητα - διαδικτυακή

- Τα συμμετέχοντα άτομα θα ορίσουν τους
βασικούς κανόνες που θα πρέπει να
ακολουθούνται με σεβασμό καθόλη τη
διάρκεια του σεμιναρίου
Διαδικτυακά εργαλεία: mural ή ideaboardz

Πριν
το
σεμινάριο,
ο/η
διευκολυντής/ρια
προετοιμάζει τα σχετικά διαδικτυακά εργαλεία
που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκαθίδρυση των
κανόνων,
δηλαδή
τα
διαδικτυακά
post-its
(τίτλος δραστηριότητας, μέρη, κλπ.) και έχει
έτοιμο
το
σύνδεσμο
που
θα
σταλεί
στα
συμμετέχοντα άτομα.
1. Ο/Η

διευκολυντής/ρια

στέλνει

το

σύνδεσμο
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του διαδικτυακού εργαλείου στα συμμετέχοντα
άτομα και τους ζητά να καταγράψουν στα
διαδικτυακά post-its έναν με δύο κανόνες
που θεωρούν σημαντικούς και θα πρέπει να
ακολουθηθούν, π.χ. σεβασμός διαφορετικών
απόψεων, χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας κλπ.
Τα συμμετέχοντα άτομα έχουν δύο λεπτά.
2. Ο/Η διευκολυντής/ρια διαβάζει τους βασικούς
κανόνες και ρωτά την ομάδα αν συμφωνεί
(3’).
3. Ο/Η διευκολυντής/ρια κάνει εξαγωγή των
κανόνων από το διαδικτυακό εργαλείο και
τραβά ένα screenshot το οποίο παραμένει στο
chat
της
διαδικτυακής
πλατφόρμας
που
χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση του
σεμιναρίου.
Στην περίπτωση που κάποιο άτομο δεν σέβεται έναν
από
τους
κανόνες,
ο/η
διευκολυντής/ρια
υπενθυμίζει τί έχει αποφασιστεί.

2. Ενότητα 2: Ποικοιλομορφία ως προς το
σεξουαλικό
προσανατολισμό
και
την
ταυτότητα φύλου, και στάσεις προς αυτήν
Σύνοψη

Η ενότητα “Ποικοιλομορφία ως προς το σεξουαλικό προσανατολισμό και την
ταυτότητα φύλου, και στάσεις προς αυτήν” εισάγει τα συμμετέχοντα άτομα σε
βασικές πληροφορίες σχετικά με το παραπάνω ζήτημα και προσφέρει ευκαιρίες
συζήτησης. Παράλληλα, τα ενθαρρύνει να αναστοχαστούν σχετικά με στάσεις
απέναντι στην ποικιλομορφία ως προς το σεξουαλικό προσανατολισμό και την
ταυτότητα φύλου, ενώ τα βοηθά να αμφισβητήσουν τις ετεροκανονικές στάσεις.
Παρέχει, επίσης, πληροφορίες για τους σχετικούς όρους και επιτρέπει την
κατάρριψη μύθων, χρησιμοποιώντας βιωματικές μεθόδους. Οι μικρές μελέτες

The content of this publication represents the views of the author only and
is its sole responsibility. The European Commission does not accept any
responsibility for use that may be made of the information it contains.

περίπτωσης θα δώσουν την ευκαιρία στα συμμετέχοντα άτομα να σκεφτούν και να
βρουν λύσεις (brainstorm) και τρόπους υποστήριξης συναδέλφων ή άλλων ατόμων
που υφίστανται έμφυλες διακρίσεις.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, τα συμμετέχοντα άτομα θα:
• Κατανοούν ότι καθένας/καθεμία/καθένα έχει ένα φύλο που αποδίδεται κατά
τη γέννηση, μια ταυτότητα φύλου, έκφραση φύλου και σεξουαλικό
προσανατολισμό, ενώ θα αναγνωρίζουν ότι καθένα από τα παραπάνω υπάρχει
σε ένα φάσμα.
• Αναγνωρίζουν τις δικές τους στάσεις απέναντι στην ποικιλομορφία ως
προς το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.
• Κατανοούν τον τρόπο που η γλώσσα και οι λέξεις μπορούν να
δημιουργήσουν και να διαιωνίσουν στίγμα για τα άτομα που έχουν
διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα φύλου από την
ετεροκανονικότητα.
• Εξοικειωθούν με όρους που σχετίζονται με την ποικιλομορφία ως προς το
σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.
• Μπορούν
να
απαντήσουν
κάποιες
ερωτήσεις
συναδέλφων
τους
που
σχετίζονται με την ποικιλομορφία ως προς το σεξουαλικό προσανατολισμό
και την ταυτότητα φύλου.
• Αναφέρουν κατάλληλες δράσεις για να διαχειριστούν τις διακρίσεις με
βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.
Εκπαιδευτικές μέθοδοι της παρούσας ενότητας
Η εκπαιδευτική στρατηγική για την ενότητα 2 περιλαμβάνει:
• Μεθόδους ενεργητικής μάθησης, όπου τα άτομα συμμετέχουν ενεργά στη
διαδικασία και αναστοχάζονται ως προς τα συναισθήματα, τις σκέψεις και
τις στάσεις τους.
• Διδακτική προσέγγιση με επίκεντρο το άτομο που λαμβάνει την εκπαίδευση
για την εισαγωγή σε όρους που σχετίζονται με την ποικιλομορφία ως προς
το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.
• Συμμετοχικές διαδικασίες, ώστε να αναγνωριστούν οι στάσεις απέναντι
στην ποικιλομορφία ως προς το σεξουαλικό προσανατολισμό και την
ταυτότητα φύλου.
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Εργαλεία ενότητας
Τα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτήν την ενότητα μπορεί
να περιλαμβάνουν:
• Παρουσίαση powerpoint/ πίνακα παρουσίασης (flipchart) για την
ποικιλομορφία ως προς το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα
φύλου.
• Ομαδική εργασία και αναστοχασμό σχετικά με ερωτήσεις που δεν τολμάμε
να ρωτήσουμε και στάσεις απένταντι στον σεξουαλικό προσανατολισμό και
την ταυτότητα φύλου.
Περιγραφή ενότητας
Η ενότητα έχει διάρκεια μία ώρα. Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείτε το
χρόνο, ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά η ενότητα και, επίσης, να
έχουν τα άτομα τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής.
Μέρος #.1.: Θεωρία – όροι σχετικά με την ποικιλομορφία
σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. -20 λεπτά

ως

προς

το

Μέρος #.2.: Εσφαλμένες απόψεις και στάσεις απέναντι στην ποικιλομορφία ως
προς το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. – 40 λεπτά

2.1 Μέρος #.1: Θεωρία – όροι σχετικά με την
ποικιλομορφία
ως
προς
το
σεξουαλικό
προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου

Περίληψη: Αυτή η δραστηριότητα βοηθά τα συμμετέχοντα άτομα να εξερευνήσουν

όρους που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα και το φύλο με έναν δομικό και
οπτικό τρόπο.

Ομάδα

στόχου:

οργανώσεις της κοινωνίας
αξιωματούχοι, εκπρόσωποι πολιτικών θεσμών

των

πολιτών,

κυβερνητικοί

Μέγεθος ομάδας: 10 άτομα

Διάρκεια: 20 λεπτά

The content of this publication represents the views of the author only and
is its sole responsibility. The European Commission does not accept any
responsibility for use that may be made of the information it contains.

Μαθησιακοί στόχοι:
•

•
•
•
•

Να εξερευνηθούν οι έννοιες των χαρακτηριστικών φύλου, της έκφρασης
φύλου, της ταυτότητας φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού.
Να αναπτύξουν τα συμμετέχοντα άτομα δεξιότητες κριτικής σκέψης.
Να
ενθαρρυνθούν
τα
συμμετέχοντα
άτομα
να
αμφισβητήσουν
τους
κοινωνικούς κανόνες ως προς το φύλο.
Να αναπτύξουν τα συμμετέχοντα άτομα τη γνώση τους για τις ΛΟΑΤΚΙ+
ταυτότητες και την ορολογία.
Να προωθηθεί η αποδοχή και η ενσυναίσθηση προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Προϋποθέσεις για την προετοιμασία των απαραίτητων υλικών:
πλατφόρμα (π.χ. ZOOM, computer και multimedia/powerpoint).

διαδικτυακή

Προετοιμασία: διασφαλείστε ότι όλα τα συμμετέχοντα άτομα είναι συνδεδεμένα
στη διαδικτυακή πλατφόρμα που χρησιμοποιείται, ώστε να μπορείτε να τα δείτε
και να έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν στη συζήτηση.
Χρονοδιάγραμμα:
Διάρκεια

Δραστηριότητα

Υλικά

2 λεπτά

Εισαγωγή

-

18 λεπτά

Ποικιλομορφία ως
προς το σεξουαλικό
προσανατολισμό και
την ταυτότητα φύλου

PowerPoint

Εισαγωγή (2 λεπτά)
Όλοι, όλες και όλα έχουμε κάποιες στάσεις ή απόψεις για τα θέματα που
σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα και το φύλο. Τα μέσα ενημέρωσης και η
πολιτική ατζέντα, καθώς και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
διαμορφώνουν τις στάσεις μας. Σήμερα, θα εξερευνήσουμε τους ορισμούς που
σχετίζονται με την σεξουαλικότητα και την ταυτότητα φύλου, και αργότερα θα
έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε τις δικές μας στάσεις και τους μύθους που
σχετίζονται με αυτές τις έννοιες.
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Σεξουαλικότητα και ταυτότητα φύλου (18 λεπτά)
Όπως αναφέραμε, καθόλη τη διάρκεια της ζωής μας λαμβάνουμε πολλά μηνύματα
για τις προσδοκίες της κοινωνίας για τα αγόρια, τους άντρες, τα κορίτσια
και τις γυναίκες. (Προσκαλέστε την ομάδα να δώσει κάποια παραδείγματα αυτών
των προσδοκιών: οι γυναίκες αναμένεται να φροντίζουν τα παιδιά και το
νοικοκυριό, ενώ οι άντρες αναμένεται να έχουν τεχνικές δεξιότητες, να
κερδίζουν χρήματα, να μην δείχνουν τα συναισθήματά τους, κλπ.).
Οι στάσεις, τα συναισθήματα και οι κοινωνικές συμπεριφορές για το φύλο που
αποδίδεται κατά τη γέννηση, οι οποίες κυριαρχούν με τη μορφή των προσδοκιών
σε έναν συγκεκριμένο πολιτισμό και μια συγκεκριμένη κοινωνία ονομάζονται
έμφυλα στερεότυπα.
Ωστόσο, στην πραγματικότητα, κατά τη γέννησή μας λαμβάνουμε μια σειρά
βιολογικών προσδιορισμών, τα χαρακτηριστικά φύλου. Τα χαρακτηριστικά φύλου
αναφέρονται
στα
γενετικά,
βιολογικά
και
ορμονικά
χαρακτηριστικά
(αναπαραγωγικά όργανα, ορμόνες και χρωμοσώματα), που καθιστούν ένα άτομο
αρσενικό, θυληκό ή intersex.
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Το γράφημα Gender Unicorn 1 δημιουργήθηκε για να απεικονίσει και να
περιγράψει τις διαφορετικές έννοιες γύρω από το φύλο και τη σεξουαλικότητα
και τις ταυτότητες που συνδέονται με κάθε μια από αυτές. Οι βασικές έννοιες
τις οποίες περιλαμβάνει είναι η ταυτότητα φύλου, η έκφραση φύλου, το φύλο
που αποδίδεται κατά τη γέννηση, η σεξουαλική και η ρομαντική έλξη.
Χαρακτηριστικά Φύλου & Φύλο που αποδίδεται κατά τη γέννηση
Ζητήστε από τα άτομα να επιλέξουν το σωστό ορισμό για το φύλο που
αποδίδεται κατά τη γέννηση. Διαβαστε τις επιλογές και δώστε χρόνο στα άτομα
να σκεφτούν. Tονίστε ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν αποτελεί κάποιο
τεστ, αλλά έναν διασκεδαστικό τρόπο να μάθουμε κάποιες καινούριες
1

Πηγή: transstudent.org/gender
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πληροφορίες ή να ξαναθυμηθούμε όσα γνωρίζουμε. Στη συνέχεια ζητήστε από ένα
άτομο να απαντήσει σχετικά με το φύλο που αποδίδεται κατά τη γέννηση:
1. Η κατηγοριοποίηση των ατόμων ως άντρες, γυναίκες ή ίντερσεξ στη βάση
ενός συνδυασμού ανατομικών χαρακτηριστικών, ορμονών και χρωμοσωμάτων.
2. Η συναισθηματική, ρομαντική ή/ και σεξουαλική έλξη που βιώνει ένα
άτομο προς άτομα συγκεκριμένου-ων φύλου-ων.
3. H προσωπική αίσθηση κάθε ατόμου ότι είναι άντρας, γυναίκα, κανένα από
τα δύο αυτά φύλα, ένας συνδυασμός των δύο αυτών φύλων, ή άλλο φύλο.
4. Ο τρόπος που ένα άτομο εκφράζεται μέσα από από τα ρούχα, το χτένισμα,
τις συμπεριφορές, τα ενδιαφέροντά του, κ.α.
Βασικά σημεία:
•

•

•

•
•

Τα
χαρακτηριστικά
του
φύλου
αφορούν
βιολογικά-ανατομικά
χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται με το φύλο και περιλαμβάνουν:
o τα πρωτεγενή χαρακτηριστικά του φύλου, δηλαδή τα εσωτερικά και
τα εξωτερικά αναπαταγωγικά όργανα, τις γονάδες, τα επίπεδα των
ορμονών του φύλου (οιστρογόνα, τεστοστερόνη) και τα φυλετικά
χρωμοσώματα,
o τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου, όπως η ανάπτυξη του
στήθους, η τριχοφυία, η κατανομή της μυικής μάζας και του λίπους
στο σώμα, κ.α.
Ο όρος ίντερσεξ αναφέρεται στα άτομα των οποίων τα χαρακτηριστικά
φύλου δεν ανήκουν αυστηρά στην αρσενική ή θηλυκή κατηγορία, ανήκουν
και στις δύο κατηγορίες ταυτόχρονα ή σε καμία από τις δύο.
Ανάλογα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά φύλου κάθε ατόμου, το
γεγονός ότι είναι ίντερσεξ μπορεί να γίνει εμφανές προγεννητικά, κατά
τη γέννηση, κατά την παιδική ή την εφηβική ηλικία, ή και αργότερα
στην ενήλικη ζωή του. Ορισμένα άτομα μπορεί να μη μάθουν ποτέ ότι
έχουν κάποια ίντερσεξ διαφοροποίηση.
Υπολογίζεται πως περίπου το 1,7% του πληθυσμού έχει κάποια ίντερσεξ
διαφοροποίηση.
Οι ίντερσεξ διαφοροποιήσεις κατηγοριοποιούνται ακόμη ως «διαταραχές
της ανάπτυξης του φύλου» και τα ίντερσεξ άτομα υποβάλλονται συχνά,
από βρεφική κιόλας ηλικία σε ιατρικές παρεμβάσεις «κανονικοποίησης»
(π.χ., ορμονοθεραπεία ή/και χειρουργικές επεμβάσεις) με στόχο τα
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•

•

χαρακτηριστικά του φύλου να προσαρμοστούν ώστε να «ταιριάξουν» όσο το
δυνατόν περισσότερο σε μια από τις δύο κυρίαρχες κατηγορίες.
Οι παρεμβάσεις «κανονικοποίησεις» όχι μόνο δεν έχει αποδειχθεί να
έχουν θετικά αποτελέσματα για την ψυχική και τη σωματική υγεία των
ατόμων, αλλά σε πολλές περιπτώσεις εχουν ως αποτέλσμα τα άτομα να
βιώνουν πόνο ή απώλεια της αίσθησης στο μέρος του σώματος που έχει
γίνει η επέμβαση, να έρχονται αντιμέτωπα με επιπλοκές ή άλλα ζητήματα
υγείας, αλλά και να αναγκάζονται να υποβληθούν σε επαναλαμβανόμενες
παρεμβάσεις.
Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν απαγορευτεί στη Μάλτα και την Πορτογαλία,
αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου, ενώ έχουν χαρακτηριστεί ως
βασανιστήρια από τον ΟΗΕ.

Ταυτότητα Φύλου
Ζητήστε από τα άτομα να επιλέξουν το σωστό ορισμό για την ταυτότητα φύλου.
Διαβαστε τις επιλογές και δώστε χρόνο στα άτομα να σκεφτούν. Στη συνέχεια
ζητήστε από ένα άτομο να απαντήσει. Η ταυτότητα φύλου είναι:
1. Η κατηγοριοποίηση των ατόμων ως άντρες, γυναίκες ή ίντερσεξ στη βάση
ενός συνδυασμού ανατομικών χαρακτηριστικών, ορμονών και χρωμοσωμάτων.
2. Η συναισθηματική, ρομαντική ή/ και σεξουαλική έλξη που βιώνει ένα
άτομο προς άτομα συγκεκριμένου-ων φύλου-ων.
3. H προσωπική αίσθηση κάθε ατόμου ότι είναι άντρας, γυναίκα, κανένα από
τα δύο αυτά φύλα, ένας συνδυασμός των δύο αυτών φύλων, ή άλλο φύλο.
4. Ο τρόπος που ένα άτομο εκφράζεται μέσα από από τα ρούχα, το χτένισμα,
τις συμπεριφορές, τα ενδιαφέροντά του, κ.α.
Βασικά σημεία:
• Η ταυτότητα φύλου αναφέρεται στην εσωτερική αίσθηση που έχει ένα άτομο
για το φύλο του.
• Η ταυτότητα φύλου των ατόμων αναμένεται να ταυτίζεται με το φύλο που
τους
αποδόθηκε
κατά
τη
γέννηση
βάσει
των
βιολογικών-ανατομικών
χαρακτηριστικών τους, ωστόσο αυτό δεν ισχύει για όλα τα άτομα.
• cisgender (ή cis): όρος που περιγράφει τα άτομα που η ταυτότητα φύλου
τους ταυτίζεται με το αποδοθέν φύλο τους.
• Τρανς: όρος που αναφέρεται στα άτομα των οποίων η ταυτότητα φύλου
διαφέρει από το φύλο που τους αποδόθηκε.
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•

•

•

Ένα άτομο μπορεί
φύλου (άντρας ή
βρίσκεται εκτός
βρίσκεται έξω από

να βιώνει την ταυτότητα φύλου του μέσα στο δίπολο του
γυναίκα) ή μπορεί να έχει μια ταυτότητα φύλου που
του διπόλου. Τα άτομα που η ταυτότητα φύλου τους
το δίπολο μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως non-binary.

Ο όρος non-binary, αποτελεί έναν όρο-ομπρέλα που περικλείει διάφορες
ταυτότητες φύλου εκτός του διπόλου, οι οποίες δεν αφορούν στην ίδια
ακριβώς εμπειρία, για παράδειγμα:
o Genderfluid: Ένα άτομο που βιώνει την ταυτότητα φύλου του ως
ρευστή
o Agender: η απουσία μιας ταυτότητα φύλου
o Bigender: Ένα άτομο που βιώνει την ταυτότητα του ως ένα
συνδυασμό δύο ταυτοτήτων φύλου
Άλλοι όροι που σχετίζονται με τις τρανς ταυτότητες
o Νομική
αναγνώριση
ταυτότητας
φύλου:
Η
νομική
διαδικασία
διόρθωσης του φύλου και του ονόματος στα επίσημα εγγραφα ενός
ατόμου.
o Φυλομετάβαση: Περιλαμβάνει όλα τα ιατρικά, κοινωνικά και νομικά
βήματα στα οποία μπορεί να προχωρήσει ένα άτομο ώστε να εκφράζει
καλυτερα την ταυτότητα φύλου του. Δεν θέλουν ή/και δεν μπορούν
όλα τα άτομα να ακουλουθήσουν τα ίδια βήματα φυλομετάβασης, ούτε
και με την ίδια σειρά. Οι αλλαγές στις οποίες θα προχωρήσει ή δε
θα προχωρήσει κάθε άτομο αποτελούν καθαρά προσωπικές επιλογές
και δεν ακυρώνουν την ταυτότητα φύλου του.

Έκφραση φύλου
Ζητήστε από τα άτομα να επιλέξουν το σωστό ορισμό για την έκφραση φύλου.
Διαβαστε τις επιλογές και δώστε χρόνο στα άτομα να σκεφτούν. Στη συνέχεια
ζητήστε από ένα άτομο να απαντήσει. Η έκφραση φύλου είναι:
1. Η κατηγοριοποίηση των ατόμων ως άντρες, γυναίκες ή ίντερσεξ στη βάση
ενός συνδυασμού ανατομικών χαρακτηριστικών, ορμονών και χρωμοσωμάτων.
2. Η συναισθηματική, ρομαντική ή/ και σεξουαλική έλξη που βιώνει ένα άτομο
προς άτομα συγκεκριμένου-ων φύλου-ων.
3. H προσωπική αίσθηση κάθε ατόμου ότι είναι άντρας, γυναίκα, κανένα από τα
δύο αυτά φύλα, ένας συνδυασμός των δύο αυτών φύλων, ή άλλο φύλο.
4. Ο τρόπος που ένα άτομο εκφράζεται μέσα από από τα ρούχα, το χτένισμα,
τις συμπεριφορές, τα ενδιαφέροντά του, κ.α.
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Βασικά σημεία:
•

•

•

•
•

Η έκφραση φύλου περιλαμβάνει τις συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά
εκείνα μέσα από τα οποία ένα άτομο εκφράζει το φύλο του: όπως π.χ. το
χτένισμα, το ντύσιμο, ο τρόπος με τον οποίο μιλάει ή κινείται, αλλά
και άλλες συμπεριφορές ή ενδιαφέροντα.
Αναμένεται από τα άτομα να εκφράζονται με τρόπο που ακολουθεί τις
κοινωνικές νόρμες για την ταυτότητα φύλου τους, ωστόσο αυτό δεν
συμβαίνει πάντα, γεγονός το οποίο δεν ακυρώνει την ταυτότητα φύλου των
ατόμων.
Οι προσδοκίες για την έκφραση φύλου και οι έμφυλες νόρμες
διαφοροποιούνται από κουλτούρα σε κουλτούρα. Συμπεριφορές ή εκφράσεις
που θεωρούνται αρρενωπές σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο μπορεί να γίνονται
αντιληπτές με διαφορετικό τρόπο σε άλλα πλάισια.
Οι έμφυλες νόρμες μεταβάλλονται επίσης με το πέρασμα του χρόνου.
Η έκφραση φύλου ενός ατόμου μπορεί να αλλάξει στη διάρκεια της ζωής
του ή και να είναι ρευστή. Ακόμη, η έκφραση φύλου ενός ατόμου μπορεί
να εξαρτάται από το πόσο ασφαλές αισθάνεται σε ένα πλαισιο.

Μοιραστείτε αυτά τα μηνύματα με τα συμμετέχοντα άτομα:
a. Κάθε άτομο έχει μία ή και παραπάνω εκφράσεις φύλου και, για τους
περισσότερους ανθρώπους, αυτή/ές επηρεάζονται από τους ρόλους του
φύλου.
b. Η έκφραση φύλου αποτελεί ένα φάσμα και, για πολλούς ανθρώπους, αλλάζει
με το χρόνο –ακόμη και εντός μίας ημέρας- και σε διαφορετικά πλαίσια.
Σεξουαλικός προσανατολισμός
Ζητήστε από τα άτομα να επιλέξουν το σωστό ορισμό για το σεξουαλικό
προσανατολισμό. Διαβαστε τις επιλογές και δώστε χρόνο στα άτομα να
σκεφτούν. Στη συνέχεια ζητήστε από ένα άτομο να απαντήσει. Ο σεξουαλικός
προσανατολισμός είναι:
1. Η κατηγοριοποίηση των ατόμων ως άντρες, γυναίκες ή ίντερσεξ στη βάση
ενός συνδυασμού ανατομικών χαρακτηριστικών, ορμονών και χρωμοσωμάτων.
2. Η συναισθηματική, ρομαντική ή/ και σεξουαλική έλξη που βιώνει ένα
άτομο προς άτομα συγκεκριμένου-ων φύλου-ων.
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3. H προσωπική αίσθηση κάθε ατόμου ότι είναι άντρας, γυναίκα, κανένα από
τα δύο αυτά φύλα, ένας συνδυασμός των δύο αυτών φύλων, ή άλλο φύλο.
4. Ο τρόπος που ένα άτομο εκφράζεται μέσα από από τα ρούχα, το χτένισμα,
τις συμπεριφορές, τα ενδιαφέροντά του, κ.α.
Βασικά σημεία:
•

•

•

•

•
•

•
•

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στην ρομαντική-συναισθηματική
και στη σεξουαλική έλξη την οποία βιώνει ένα άτομο για άλλα άτομα.
Τα δύο αυτά είδη έλξης δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται - ούτε όσον
αφορά το βαθμό στον οποίο ένα άτομο βιώνει κάθε είδος έλξης, ούτε όσον
αφορά το προς ποιά άτομα αισθάνεται έλξη.
φάσμα της ασεξουαλικότητας: ορισμένα άτομα δεν βιώνουν σεξουαλική έλξη
(ασέξουαλ) ή βιώνουν σεξουαλική έλξη σε περιορισμένο βαθμό (graysexual)
ή κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες (demisexual).
Φάσμα αρομαντισμού: ένα άτομο μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ως aromantic,
να μην βιώνει δηλαδή ρομαντική έλξη, να βιώνει ρομαντική έλξη σπάνια
(grayromantic) ή κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες (demiromantic).
Λεσβία: όρος που αναφέρεται σε γυναίκες οι οποίες έλκονται αποκλειστικά
από γυναίκες.
Γκέι (ή ομοφυλόφιλος-η): ο όρος γκέι αναφέρεται συχνότερα σε άνδρες οι
οποίοι αισθάνονται έλξη αποκλειστικά για άνδρες, ωστόσο χρησιμοποιείται
και απο γυναίκες.
αμφιφυλόφιλος-η-ο: άτομα τα οποία έλκονται από άτομα περισσότερων του
ενός φύλου.
πανσέξουαλ: άτομα τα οποία βιώνουν έλξη προς άτομα οποιασδήποτε
ταυτότητας φύλου ή αισθάνονται πως η ταυτότητα φύλου ενός ατόμου δεν
αποτελεί κριτήριο για το αν θα αισθανθούν έλξη.

Βασικά σημεία για όλες τις έννοιες:
•

Κάθε έννοια από τις παραπάνω προσεγγίζεται ξεχωριστά και είναι
ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως δεν
μπορούμε να γνωρίζουμε ή να υποθέσουμε τον τρόπο αυτοπροσδιορισμού ενός
ατόμου ως προς κάποια από αυτές βάσει κάποιας άλλης.

The content of this publication represents the views of the author only and
is its sole responsibility. The European Commission does not accept any
responsibility for use that may be made of the information it contains.

•

Τόσο το φύλο όσο και η έλξη προσεγγίζονται ως φάσμα: Κάθε άτομο μπορεί
να τοποθετήσει τον εαυτό του σε διαφορετικά σημεία του φάσματος, καθώς
και σε περισσότερες από μια γραμμές ταυτόχρονα.

Διαβάστε τον ορισμό των έμφυλων προτύπων.
Εξηγήστε ότι οι ρόλοι του φύλου αλλάζουν από πολιτισμό σε πολιτισμό. Για
παράδειγμα, ένα επάγγελμα που αντιμετωπίζεται συνήθως ως 'γυναικείο' σε μία
χώρα, μπορεί σε μια άλλη χώρα να μην είναι αποδεκτό ως τέτοιο.
Συζητήστε τον τρόπο που τα έμφυλα πρότυπα/ οι κανόνες του φύλου αλλάζουν
διαχρονικά.
Παρομοίως, η έκφραση φύλου ενός ατόμου μπορεί να αλλάξει, είτε λόγω της
αλλαγής των έμφυλων προτύπων, είτε λόγω προσωπικής ανακάλυψης ή ασφάλειας.
Σκεφτείτε το παράδειγμα ενός ατόμου που νιώθει άνετα να εκφράζει το φύλο
του όταν βρίσκεται με φιλικά άτομα, με τρόπο που αποδοκιμάζεται από την
κοινωνία. Όταν, όμως, βρίσκεται με συναδέλφους μπορεί να πιέζεται να
εκφράζει το φύλο του με έναν διαφορετικό τρόπο.
Ρωτήστε τα συμμετέχοντα άτομα αν έχουν ερωτήσεις ή σχόλια.

2.2 Μέρος #.2: Εσφαλμένες απόψεις και στάσεις
απέναντι
στην
ποικιλομορφία
ως
προς
το
σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα
φύλου

Περίληψη: Τα συμμετέχοντα άτομα θα εργαστούν σε ομάδες για να εντοπίσουν
περιπτώσεις εσφαλμένων απόψεων και στάσεων απέναντι στην ποικιλομορφία ως
προς τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου στα σενάρια που
θα παρουσιαστούν.

Ομάδα

στόχου: οργανώσεις της κοινωνίας
αξιωματούχοι, εκπρόσωποι πολιτικών θεσμών

των

πολιτών,

κυβερνητικοί

The content of this publication represents the views of the author only and
is its sole responsibility. The European Commission does not accept any
responsibility for use that may be made of the information it contains.

Μέγεθος ομάδας: 10 άτομα

Διάρκεια: 40 λεπτά (15 λεπτά για συζήτηση μικρών ομάδων και 25 λεπτά για

συζήτηση με την ολομέλεια)

Μαθησιακοί στόχοι:
Τα συμμετέχοντα άτομα:
• Θα εξερευνήσουν εις βάθος ρεαλιστικές μελέτες περίπτωσης και θα βιώσουν
τις πιθανές αντιδράσεις και τον επακόλουθο αντίκτυπο.
• Θα κατονομάσουν, θα συζητήσουν, και θα καταρρίψουν κοινές εσφαλμένες
απόψεις
σχετικά
με
την
ποικιλομορφία
ως
προς
τον
σεξουαλικό
προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.
• Θα καταγράψουν συγκεκριμένες δράσεις που μπορούν να υποστηρίξουν ένα
άτομο που βιώνει το στίγμα και τις διακρίσεις σχετικά με τον σεξουαλικό
προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.
Οδηγίες δραστηριότητας:
Προετοιμασία: Τα συμμετέχοντα άτομα χωρίζονται σε 3 ομάδες (3 breakout
rooms στο zoom) και κάθε μία καλείται να μελετήσει ένα από τα ακόλουθα
σενάρια. Θα πρέπει να τα διαβάσουν, να αναγνωρίσουν και να συζητήσουν τις
κύριες εσφαλμένες απόψεις που οδηγούν σε αρνητικές συμπεριφορές. Ζητήστε
από την κάθε ομάδα να ορίσει έναν/μία/ένα εκπρόσωπο που θα παρουσιάσει τα
κύρια σημεία.
1. Μια 22χρονη γυναίκα μπαίνει σε μία κλινική ως πελάτισσα, για πρώτη
φορά. Αναφέρει στη ρεσεψιόν ότι δεν έχει επισκεφτεί κάποιον γιατρό για
πάνω από 4 χρόνια και θα ήθελε να κάνει γενικές εξετάσεις. Στο έντυπο
εισαγωγής που της ζητάται να συμπληρώσει, επιλέγει το θηλυκό στην
ισχύουσα ταυτότητα φύλου και το αρσενικό στο βιολογικό φύλο που είχε
αποδοθεί κατά τη γέννηση. Το μικρό της όνομα είναι Μαριαλένα, αλλά στα
στοιχεία της στο σύστημα αναγράφεται το όνομα Μάρκος. Κατά τη διάρκεια
της αναμονής του ιατρού, πηγαίνει στις γυναικείες τουαλέτες. Μία άλλη
ασθενής βγαίνει από αυτές και αναφέρει στη ρεσεψιόν ότι νομίζει ότι
είδε έναν άντρα να τις χρησιμοποιεί. Το άτομο που βρισκόταν στη
ρεσεψιόν στέλνει μία νοσοκόμα στις τουαλέτες για να διαπιστώσει εάν
υπάρχει κάποιο πρόβλημα, η οποία επιστρέφει και αναφέρει ότι δεν
παρατήρησε κάτι. Η Μαριαλένα βγαίνει από τις τουαλέτες και περιμένει
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στην αίθουσα αναμονής. Λίγο αργότερα εμφανίζεται ένας νοσοκόμος που
κρατά έναν φάκελο ασθενούς και φωνάζει τον Μάρκο. Η Μαριαλένα κοιτά
τριγύρω αμήχανα. Ο νοσοκόμος ξανακαλεί τον Μάρκο. Η ασθενής που είχε
αναφέρει ότι είδε έναν άντρα στις γυναικείες τουαλέτες γελά
χλευαστικά. Η Μαριαλένα σηκώνεται και πηγαίνει στο νοσοκόμο, που την
οδηγεί στο εξεταστήριο. Η Μαριαλένα περιμένει ταραγμένη το γιατρό.
2.

3.

Ο Μάριος είναι ένας ανώτερος σύμβουλος τεχνικών ζητημάτων στην εταιρία
σας. Αυτοπροσδιορίζεται ως γκέι και μιλά ανοιχτά για τον εδώ και πολλά
χρόνια σύντροφό του, με τον οποίο συζεί. Στον ελεύθερο χρόνο του
παίζει τένις και διοργανώνει κοινωνικές εκδηλώσεις.
Ο Μάριος ανέλαβε πρόσφατα στη δουλειά ένα έργο σχετικά με τη νεολαία
που θα περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής υποστήριξης και ταξίδια σε
διαφορετικά παραρτήματα του οργανισμού. Λίγο μετά την ανάθεση του
σημαντικού αυτού νέου ρόλου, μια μικρή ομάδα υπαλλήλων του οργανισμού
ξεκίνησε να τον κουτσομπολεύει, εγείροντας ερωτήσεις σχετικά με το
κίνητρό του να αναλάβει αυτό το έργο. Η φήμη φαίνεται να ξεκίνησε από
ένα άτομο που πιστεύει ότι οι γκέι άντρες αποτελούν κίνδυνο για τα
παιδιά.
Η φήμη κλιμακώθηκε και ένας από τους υπεύθυνους του έργου ανέφερε
τελικά τον Μάριο στην ανώτερη διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει
να απομακρυνθεί από το έργο που σχετίζεται με τη νεολαία. Ο Μάριος
μαθαίνει αυτές τις κατηγορίες και νιώθει ταυτόχρονα θυμωμένος και
αποκαρδιωμένος.
Λαμβάνετε μέρος σε πάνελ συνέντευξης μαζί με τρεις συναδέλφους σας για
να ορίσετε νέο κοινοβουλευτικό εκρπόσωπο για το κόμμα σας. Μόλις
τελειώσατε με μία συνέντευξη ενός ατόμου που αποφοίτησε πρόσφατα από
ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Πολιτικές Επιστήμες και εργάζεται στα
γραφεία του κόμματός σας ως βοηθός προγραμμάτων χαμηλού επιπέδου.
Μένετε εντυπωσιαμένες/οι/α από τη συνέντευξη και ξέρετε ότι η δουλειά
του και το εργασιακό του ήθος έχουν κάνει θετική εντύπωση στους/στις
συναδέλφους σας.
Ωστόσο, μία από τους/τις συνεντευκτές/ριες επισημαίνει ότι ο υποψήφιος
δεν δείχνει αρκετό επαγγελματισμό επειδή είναι θηλυπρεπής και
“υπερβολικά συναισθηματικός”. Καταλήγει ότι ο υποψήφιος δε θα
εκπροσωπούσε σωστά το πολιτικό σας κόμμα. Οι υπόλοιποι/ες συμφωνούν
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και αποφασίζεται
υποψηφιότητα.

να

επανεστιάσετε

σε

άλλα

άτομα

που

έχουν

θέσει

Εξηγείστε ότι θα δημιουργηθούν μικρές ομάδες για να συζητηθούν οι τρεις
μελέτες περίπτωσης. Δώστε στην κάθε ομάδα 15 λεπτά να συζητήσει την
αντίστοιχη μελέτη περίπτωσης και δώστε τις ακόλουθες οδηγίες:
1. Διαβάστε τη μελέτη περίπτωσης και συζητήστε εάν ο χαρακτήρας βίωσε
διακρίσεις:
− Ποιες είναι οι κοινές εσφαλμένες απόψεις και στάσεις απέναντι στην
ποικιλομορφία ως προς την ταυτότητα φύλου και το σεξουαλικό
προσανατολισμό;
− Από που πιστεύετε ότι πηγάζει αυτό;
2. Συζητήστε το κατάλληλο σχέδιο δράσης και τον καλύτερο τρόπο που
μπορείτε να υποστηρίξετε τον χαρακτήρα.
− Δράσεις που μπορώ να κάνω προσωπικά για να υποστηρίξω τον χαρακτήρα
του σεναρίου.
− Δράσεις που μπορώ να ενθαρρύνω την οργάνωσή μου να αναλάβει για την
αντιμετώπιση των διακρίσεων.
Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα στην ολομέλεια. Δώστε στις άλλες
ομάδες την ευκαιρία να κάνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις ή σχόλια. Αυτό
επιτρέπει την ανταλλαγή ιδεών και την κοινή απόκτηση γνώσεων/την κοινή
μάθηση. Διασφαλίστε ότι όλες οι ομάδες παρακολουθούν η μία την άλλη κατά
την παρουσίαση, ώστε να μπορούν να μάθουν από την κάθε μελέτη περίπτωσης.
Δουλέψτε με τα συμμετέχοντα άτομα για να διαμορφώσετε τα κύρια σημεία και
τις ιδέες που απορρέουν από τη μελέτη περιπτώσεων:
• Οι αρνητικές συνέπειες επηρεάζουν όλα τα άτομα και συμβάλλουν, μεταξύ
άλλων, στη δημιουργία μιας αρνητικής ατμόσφαιρας.
• Κάθε άτομο μπορεί να υποστηρίξει έναν άνθρωπο, έναν/μία συνάδελφο,
έναν/μία φίλο/-η.
Επανέλθετε στα κύρια μηνύματα:
1. Κάθε άτομο έχει ένα φύλο που του έχει αποδοθεί κατά τη γέννηση, μία
ταυτότητα φύλου, μία έκφραση φύλου και έναν σεξουαλικό προσανατολισμό.
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Καθένα από τα παραπάνω υπάρχει σε ένα φάσμα και μπορεί να διαφέρει από
άτομο σε άτομο.
2. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τους κύριους όρους και τις κύριες
έννοιες που σχετίζονται με τα παραπάνω και να χρησιμοποιούμε πάντα
γλώσσα που δείχνει σεβασμό στο άτομο στο οποίο απευθυνόμαστε.
3. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις κοινές εσφαλμένες απόψεις σχετικά με
την ποικιλομορφία ως προς το σεξουαλικό προσανατολισμό και την
ταυτότητα φύλου και να είμαστε έτοιμες/οι/α να υποστηρίξουμε άλλα
άτομα, φίλους/ες, συναδέλφους.

2.3 Θεωρητικό υπόβαθρο Ενότητας 2
Ο όρος φύλο που αποδίδεται κατά τη γέννηση (βιολογικό φύλο) αναφέρεται στα
βιολογικά χαρακτηριστικά που ορίζουν το άτομο ως γυναίκα ή άντρα· τέτοια
χαρακτηριστικά είναι τα γεννητικά όργανα και οι γενετικές διαφορές, όπως τα
χρωμοσώματα. Από την άλλη, ο όρος κοινωνικό φύλο αναφέρεται στους κοινωνικά
προσδιορισμένους έμφυλους ρόλους (νόρμες) για τους άντρες και τις γυναίκες.
Ο όρος αυτός μπορεί να περιγραφεί ως μια κοινωνική κατασκευή που
διαμορφώνεται από τα έμφυλα στερεότυπα (Diamond, 2002). Ως κοινωνική
κατασκευή, το κοινωνικό φύλο διαφέρει από κοινωνία σε κοινωνία και μπορεί
να αλλάξει διαχρονικά (World Health Organization - WHO, 2018).
Ένα έμφυλο στερεότυπο είναι μια υπεργενικευμένη άποψη ή προκατάληψη σχετικά
με γνωρίσματα ή χαρακτηριστικά, ή τους ρόλους που κατέχουν ή θα έπρεπε να
κατέχουν, ή να εκτελούν οι άντρες και οι γυναίκες. Τα επιβλαβή έμφυλα
στερεότυπα ενδέχεται να περιορίσουν τη δυνατότητα των ατόμων να αναπτύξουν
τις ικανότητές τους, να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, να ακολουθήσουν την
επαγγελματική καριέρα που επιθυμούν και να κάνουν επιλογές για τη ζωή τους
(UNHR - OHCR, 2014).
Τα έμφυλα στερεότυπα που συνδυάζονται και
διασταυρώνονται με άλλα στερεότυπα έχουν έναν δυσανάλογα αρνητικό αντίκτυπο
σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, όπως τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (Human Rights
Report, 2nd Edition, Council of Europe, 2011).
Τα επιβλαβή έμφυλα στερεότυπα είναι στενά συνδεδεμένα με την έμφυλη βία, η
οποία αποτελεί ένα φαινόμενο που είναι βαθιά ριζωμένο στην έμφυλη ανισότητα
και εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραβιάσεις των
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις κοινωνίες. Η έμφυλη βία είναι η βία κατά
ενός προσώπου με βάση το φύλο του. Μπορεί να επηρεάσει cis-ετεροφυλόφιλα,
καθώς και ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, αφού τα τελευταία θεωρούνται τις περισσότερες
φορές ότι δεν ακολουθούν τις παραδοσιακές προσδοκίες και κοινωνικές νόρμες
της αρρενωπότητας, της θηλυκότητας και της ετεροφυλοφιλίας (National
Research Council and Institute of Medicine, 2003).
Το ακρωνύμιο ΛΟΑΤΚΙ+ αναλύεται σε λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι,
τρανς, κουίρ, ίντερσεξ και άλλα (+) φάσματα της σεξουαλικότητας και του
φύλου. Η έννοια του σεξουαλικού προσανατολισμού (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι,
αμφιφυλόφιλοι, ασέξουαλ, πανσέξουαλ, κλπ.) διαφέρει από την ταυτότητα φύλου
(τρανς), την έκφραση φύλου, και τα χαρακτηριστικά φύλου (ιντερσεξ)
(Theofilopoulos & Paganis, 2019).
Ο
σεξουαλικός
προσανατολισμός
ή
η
σεξουαλικότητα
αναφέρεται
στη
συναισθηματική και/ή ερωτική έλξη προς ένα άλλο άτομο και συνδυάζει τρία
στοιχεία: τη σεξουαλική έλξη, τη σεξουαλική συμπεριφορά και την σεξουαλική
ταυτότητα (Ryle, 2011).
Η ταυτότητα φύλου αναφέρεται στην αίσθηση και τον αυτοπροσδιορισμό ενός
ατόμου σχετικά με το κοινωνικό του φύλο, το οποίο μπορεί να συμπίπτει ή όχι
με το φύλο που έχει αποδοθεί κατά τη γέννηση. Η ταυτότητα φύλου διαφέρει
από
τον
σεξουαλικό
προσανατολισμό,
καθώς
ο
τελευταίος
αφορά
την
συναισθηματική, σωματική και σεξουαλική έλξη κάθε ατόμου που μπορεί να
είναι ετεροφυλόφιλο, ομοφυλόφιλο, αμφιφυλόφιλο, τρανς, κουίρ, ίντερσεξ,
πανσέξουαλ και ασέξουαλ.
Ακολούθως, μπορείτε να βρείτε ένα γλωσσάρι που περιλαμβάνει διαφορετικούς
όρους και ορισμούς σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Η ακριβής και η πολιτικά
ορθή χρήση των διάφορων όρων και ορισμών είναι καίριας σημασίας όταν
εργαζόμαστε με μια ποικιλόμορφη ομάδα ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
Μία έρευνα που διενεργήθηκε σε φοιτητές/ριες πανεπιστημίου εξέτασε τις
γνώσεις και τις στάσεις τους σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Τα
αποτελέσματα κατέδειξαν ότι τα συμμετέχοντα άτομα δεν ήταν εξοικειωμένα με
τους
σεξουαλικούς
ρόλους,
τις
σεξουαλικές
συμπεριφορές
και
την
πραγτματικότητα των ΛΟΑ νέων, καθώς και ότι οι στάσεις τους απέναντι στα
ομοφυλόφιλα και αμφιφυλόφιλα άτομα είναι ‘ούτε θετικές ούτε αρνητικές’. Τα
αποτελέσματα κατέδειξαν, επίσης, την ισχυρή σύνδεση μεταξύ γνώσης και
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στάσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εκπαιδευτικά προγράμματα (FrancoMorales, Correa-Molina, Michèle Venet&Perez-Bedoya, 2016).
Εξαιτίας των διαφόρων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα
ενδέχεται να βιώσουν υψηλό βαθμό δυσκολιών σωματικής και ψυχικής υγείας και
μειωμένη πρόσβαση στις ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Η Ατζέντα 2030
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη εργάζεται με στόχο έναν κόσμο που αντανακλά την
ισότητα με παγκόσμιο σεβασμό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δεσμεύοντας ότι
κανένας άνθρωπος δε θα μείνει πίσω. Παρότι δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά
στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στη σειρά των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που
έχουν τεθεί, οι στόχοι μπορεί να σχετίζονται με τις ανάγκες της κοινότητας.
Για παράδειγμα, η διασφάλιση της πρόσβασης σε μια συμπεριληπτική και δίκαιη
ποιοτική εκπαίδευσης (ΣΒΑ 4), προϋποθέτει την αντιμετώπιση του σχολικού
εκφοβισμού προς ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που φοιτούν σε σχολεία, ώστε να εξασφαλίζεται
για αυτά ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον. Η επίτευξη της ισότητας των
φύλων (ΣΒΑ 5) προϋποθέτει την επέκταση του ορισμού του (κοινωνικού) φύλου
ώστε να περιλαμβάνει όλο το φάσμα της ταυτότητας και έφρασης φύλου, καθώς
και την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων και της έμφυλης βίας, τα οποία
συχνά στοχοποιούν τα άτομα που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες του
φύλου. Τέλος, η διασφάλιση της υγιούς ζωής και η προώθηση της ευημερίας
όλων των ατόμων οποιασδήποτε ηλικίας (ΣΒΑ 3) δεν μπορεί να επιτευχθεί έως
ότου οι υπηρεσίες υγείας γίνουν περισσότερο συμπεριληπτικές και εξυπηρετούν
τα
άτομα
ισότιμα,
ανεξαρτήτως
ταυτότητας
φύλου
και
σεξουαλικού
προσανατολισμού.
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3. Ενότητα
3:
ΛΟΑΤΚΙ+
Αναπαραστάσεις

Δικαιώματα

και

Σύνοψη

Ο κύριος στόχος της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει στα συμμετέχοντα
άτομα τη γενική εικόνα ως προς το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τα
δικαιώματα
των
ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων
και
την
πραγματικότητα
που
ζουν,
δημιουργώντας ένα κοινό πλαίσιο κατανόησης της ανάγκης διασφάλισης και
προώθησης των δικαιωμάτων τους.
Μαθησιακά αποτελέσματα
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Μέσα από αυτήν την ενότητα, τα συμμετέχοντα άτομα θα:
• Μάθουν για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, καθώς και τις πολιτικές
και τους νόμους που σχετίζονται με αυτά, σε διεθνές και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
• Μάθουν για το εθνικό νομικό πλαίσιο και τις πολιτικές που σχετίζονται
με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
• Κατανοήσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα σε
διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής και τον αντίκτυπο που έχουν στη
ζωή τους.
• Διερευνήσουν
τρόπους
καλύτερης
υποστήριξης
και
προώθησης
των
δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
Εκπαιδευτικές μέθοδοι της παρούσας ενότητας
Η εκπαιδευτική στρατηγική για την ενότητα 3 περιλαμβάνει:
•
•

•

Μεθόδους ενεργητικής μάθησης, όπου τα άτομα συμμετέχουν ενεργά στη
διαδικασία.
Διδακτική προσέγγιση με επίκεντρο το άτομο που λαμβάνει την εκπαίδευση
για την εισαγωγή στο εθνικό και διεθνές νομικό πλαίσιο για τα
δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
Συμμετοχικές διαδικασίες, ώστε τα συμμετέχοντα άτομα να αναγνωρίσουν
και να αναστοχαστούν σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και να αναγνωρίσουν τρόπους καλύτερης υποστήριξης των
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Εργαλεία ενότητας
Τα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτήν την ενότητα
περιλαμβάνουν:
• Παρουσίαση powerpoint.
• Post-its και πίνακα παρουσίασης (flipchart) ή παρόμοια διαδικτυακά
εργαλεία (όπως το IdeaBoardz) για τη συλλογή των απαντήσεων των
συμμετεχόντων ατόμων.
• Ομαδική συζήτηση.
Περιγραφή ενότητας
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Η ενότητα έχει διάρκεια μία ώρα συνολικά. Είναι πολύ σημαντικό να
παρακολουθείτε το χρόνο, ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά και,
επίσης, να έχουν τα άτομα τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής.
Μέρος #1: Εθνικό και Διεθνές νομικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων - 25 λεπτά
Μέρος #2: Η κατάσταση
Δικαιώματα – 35 λεπτά

των

ΛΟΑΤΚΙ+

ατόμων:

Δυσκολίες

και

Ανθρώπινα

3.1 Μέρος #1: Εθνικό και Διεθνές νομικό πλαίσιο
για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
Περίληψη: Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι διεκολύντριες/ές θα προετοιμάσουν
και θα παρουσιάσουν το νομικό πλαίσιο σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Ομάδα

στόχου: οργανώσεις της κοινωνίας
αξιωματούχοι, εκπρόσωποι πολιτικών θεσμών

των

πολιτών,

κυβερνητικοί

Μέγεθος ομάδας: 10 άτομα
Διάρκεια: 25 λεπτά
Μαθησιακοί στόχοι:
•

•

Να εμπλουτίσουν τα συμμετέχοντα άτομα τη γνώση τους σχετικά με τα
ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, τις πολιτικές και τους νόμους σε διεθνές και
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Να εμπλουτίσουν τα συμμετέχοντα άτομα τη γνώση τους σχετικά με το
εθνικό νομικό πλαίσιο και τις πολιτικές για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα.
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Προϋποθέσεις για την προετοιμασία των απαραίτητων υλικών: διαδικτυακή
πλατφόρμα (π.χ. ZOOM) ηλεκτρονικός υπολογιστής και πολυμέσα/powerpoint.
Προετοιμασία: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα συμμετέχοντα άτομα είναι συνδεδεμένα
στην πλατφόρμα, ώστε να μπορείτε να έχετε οπτική επαφή, επιτρέποντας την
πιο άμεση και ενεργή συμμετοχή τους στη συζήτηση.
Χρονοδιάγραμμα:
Δραστηριότητα

Διάρκεια

Εισαγωγή

2 λεπτά

23 λεπτά

Υλικά

-

Εθνικό και Διεθνές νομικό πλαίσιο για τα
δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

PowerPoint

Εισαγωγή (2 λεπτά)
Εθνικό και Διεθνές νομικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων (23 λεπτά)
Προετοιμάστε μία παρουσίαση με πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο σχετικά με
τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Κάντε τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Στις πηγές μπορούν να περιλαμβάνονται:
• Η Οικουμενική Διακύρηξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
• Ο Χάρτης της Ε.Ε. για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα
• Ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
• Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης
• Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Για την παρουσίαση της
μπορούν να αξιοποιηθούν:

κατάστασης

των

ΛΟΑΤΚΙ+

δικαιωμάτων

στην

Ελλάδα
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•

•

•

Ο Χάρτης της ILGA-Europe «Rainbow Europe» καθώς και το αντίστοιχο
ευρετήριο, όπου οι χώρες της Ευρώπης κατατάσσονται βάσει της
προστασίας που προσφερουν σε θεσμικό/νομικό επίπεδο στα ΛΟΑΤΚΙ+
άτομα.
Ο Xάρτης της Transgender Europe για τα τρανς δικαιώματα καθώς και
το αντίστοιχο ευρετήριο που προσφέρουν αναλυτικές πληροφορίες για
την προστασία των τρανς δικαιωμάτων στην Ευρώπη και την Κεντρική
Ασία.
Η ετήσια ανασκόπηση της ILGA-Europe (Annual Review).

Ο Χάρτης της ILGA-Europe «Rainbow Map» για το 2020
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O Xάρτης της TGEU για την προϋπόθεση στείρωσης για το 2020

The content of this publication represents the views of the author only and
is its sole responsibility. The European Commission does not accept any
responsibility for use that may be made of the information it contains.

Ο Χάρτης της TGEU για την προϋπόθεση ψυχιατρικής διάγνωσης για το 2020

Για την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο θα γίνει
αναφορά στη σχετική νομοθεσία καθώς και στα κενά που υπάρχουν αναφορικά με:
•
•
•
•
•

•

Το σύμφωνο συμβίωσης και τον γάμο για ομόφυλα ζευγάρια
Την αναγνώριση της ομόφυλης και της τρανς γονεϊκότητας
Τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου
Την προστασία των ίντερσεξ ατόμων από ιατρικές παρεμβάσεις
«κανονικοποίησης»
Την προστασία από διακρίσεις, εγκλήματα μίσους και ρητορική μίσους
στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των
χαρακτηριστικών φύλου
Άλλα ζητήματα που αφορούν ή/και συμπεριλαμβάνουν ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα

The content of this publication represents the views of the author only and
is its sole responsibility. The European Commission does not accept any
responsibility for use that may be made of the information it contains.

3.2 Μέρος #.2: Η κατάσταση των ΛΟΑΤΚΙ+
Δυσκολίες και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ατόμων:

Περίληψη: Η ακόλουθη δραστηριότητα στοχεύει να εισαγάγει τα συμμετέχοντα
άτομα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα σε διάφορες πτυχές
της καθημερινής τους ζωής, ως αποτέλεσμα της ελλιπούς νομικής προστασίας
και των αρνητικών κοινωνικών στάσεων απέναντί τους, υπογραμμίζοντας τη
σημασία των δράσεων και των πολιτικών μεταρρυθμίσεων προς μία πιο
συμπεριληπτική κοινωνία, όπου τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα θα απολαμβάνουν ίση
προστασία των δικαιωμάτων τους.
Ομάδα
στόχου:
οργανώσεις
της
κοινωνίας
αξιωματούχοι, εκπρόσωποι πολιτικών θεσμών

των

πολιτών,

κυβερνητικοί

Μέγεθος ομάδας: 10 άτομα
Διάρκεια: 35 λεπτά
Μαθησιακοί στόχοι:
• Να αυξηθεί η κατανόηση των συμμετεχόντων ατόμων σχετικά με τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στους διάφορους τομείς
της καθημερινής ζωής και ο αντίκτυπος που έχουν στη ζωή τους.
• Να εξερευνήσουν τα συμμετέχοντα άτομα τρόπους καλύτερης υποσήριξης και
προώθησης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
Προϋποθέσεις για την προετοιμασία των απαραίτητων υλικών: διαδικτυακή
πλατφόρμα (π.χ. ZOOM) ηλεκτρονικός υπολογιστής και πολυμέσα/powerpoint.

Οδηγίες για τη δραστηριότητα:
Μέρος I: Εργασία σε μικρές ομάδες
Διάρκεια: 10 λεπτά
Τα συμμετέχοντα άτομα θα εργαστούν σε μικρές ομάδες (2-3 ατόμων) για να
αναγνωρίσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα σε διάφορους
τομείς της καθημερινής ζωής (π.χ., εργασία, εκπαίδευση, στέγαση, υπηρεσίες
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υγείας, εκπροσώπηση στα μέσα ενημέρωσης, κλπ.), καθώς και τους τρόπους
ενίσχυσης της προστασίας των δικαιωμάτων τους.

Μέρος II: Συζήτηση
Διάρκεια: 15 λεπτά
Όλες οι ομάδες θα μοιραστούν τις σκέψεις τους με την ολομέλεια και θα
συζητήσουν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τις
πιθανές δράσεις και πολιτικές μεταρρύθμισης που χρειάζονται.
Οι διευκολυντές/ριες θα φτιάξουν δύο λίστες και θα καταγράψουν τις ιδέες
των συμμετεχόντων ατόμων. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση
διαδικτυακών εργαλείων (όπως το IdeaBoardz), τις ιδιότητες που προσφέρουν
κάποιες διαδικτυακές πλατφόρμες (για παράδειγμα το Zoom έχει έναν
ενσωματωμένο
πίνακα
ιδεών),
ή
το
chat
της
πλατφόρμας
που
θα
χρησιμοποιηθεί.

Μέρος III: Παρουσίαση
Διάρκεια: 10 λεπτά
Προετοιμάστε μία παρουσίαση με πληροφορίες και ερευνητικά δεδομένα σχετικά
με την κατάσταση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, καθώς και με σχετικές πολιτικές
συστάσεις. Στην περίπτωση που υπάρχουν σχετικά δεδομένα, μπορούν να γίνουν
συγκρίσεις ανάμεσα στην κατάσταση σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ.
σχετικά με τα επίπεδα των διακρίσεων, της ρητορικής και των εγκλημάτων
μίσους).
Πιθανές πηγές μπορούν να περιλαμβάνουν:
•

Δεδομένα σχετικά με τις διακρίσεις, τα εγκλήματα και τη ρητορική
μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων από διεθνείς και Ευρωπαϊκούς φορείς (π.χ.,

The content of this publication represents the views of the author only and
is its sole responsibility. The European Commission does not accept any
responsibility for use that may be made of the information it contains.

•

•

από την έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 2, από αναφορές του OSCE/ODIHR, από το Ευρωβαρόμετρο, κ.α.).
Δεδομένα σχετικά με τις διακρίσεις, τα εγκλήματα και τη ρητορική
μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων από εθνικούς φορείς (π.χ., επίσημες
αναφορές της Αστυνομίας, τις ετήσιες αναφορές του Δικτύου Καταγραφής
Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, αναφορές του Συνηγόρου του Πολίτη,
αναφορές ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων όπως η Colour Youth 3, κ.α.). Ακόμη,
μπορούν να συμπεριληφθούν δεδομένα από την έρευνα του έργου VoiceIt
αναφορικά με τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην
Ελλάδα και δεδομένα σχετικά με τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα από άλλες πηγές (π.χ. ακαδημαικές έρευνες, αναφορές
ΜΚΟ, κλπ.).
Παρουσίαση των συστάσεων πολιτικής του έργου VoiceIt, καθώς και
συστάσεων από άλλες πηγές.

3.3 Θεωρητικό υπόβαθρο Ενότητας 3

Προστασία δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων – Διεθνές επίπεδο & Ηνωμένα Έθνη:
•

•

Η Οικουμενική Διακύρηξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζει ότι κάθε
άνθρωπος είναι υποκείμενο των ίδιων δικαιωμάτων και ελευθεριών “χωρίς
καμία απολύτως διάκριση” (UN General Assembly 1948).
Τα τελευταία χρόνια, διάφορα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχουν εστιάσει στον σεξουαλικό προσανατολισμό και
την έκφραση φύλου, και συγκεκριμένα στην προστασία από τις διακρίσεις
και τη βία, παράγοντας δύο αναφορές των Ηνωμένων Εθνών το 2011 (UN
Human Rights Council 2011) και το 2014 (UN Human Rights Council 2014)
και διορίζοντας έναν Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα για το σεξουαλικό
προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου το 2016 (UN Human Rights
Council 2016).

Τα αποτελέσματα της έρευνας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μπορούν να αξιοποιηθούν για τη παρουσίαση της κατάστασης στην Ελλάδα, συγκριτικά με το
μέσο όρο όλων των χωρών της Ευρώπης https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbtisurvey-results
2

3

http://pestosemas.gr/
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•

Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που τέθηκε σε εφαρμογή το
2015, περιλαμβάνει μια σειρά 17 “στόχων” που θα πρέπει να επιτευχθούν
έως το 2030, και έχει στόχο να “μην μείνει κανένας/καμία/κανένα πίσω”
(UN General Assembly 2015). Παρότι δεν γίνεται ειδική μνεία στα
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) δεν μπορούν να
επιτευχθούν χωρίς την αντιμετώπιση των διακρίσεων και της ανισότητας
που βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα παγκοσμίως. Για παράδειγμα:
o Η εξάλειψη της φτώχειας (ΣΒΑ 1) απαιτεί την αντιμετώπιση των
μορφών διακρίσεων που επηρεάζουν τη δυνατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων να εξασφαλίζουν τον βιοπορισμό τους και να έχουν πρόσβαση
σε βασικές υπηρεσίες.
o Η διασφάλιση της καλής υγείας και της ευημερίας για όλα τα άτομα
οποιασδήποτε ηλικίας (ΣΒΑ 3) δεν μπορεί να επιτευχθεί μέχρι οι
υπηρεσίες
υγείας
να
γίνουν
πιο
συμπεριληπτικές
και
να
εξυπηρετούν όλα τα άτομα ισότιμα, ανεξάρτητα από την ταυτότητα
φύλου ή τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.
o Η διασφάλιση της πρόσβασης στη συμπεριληπτική και ισότιμη
ποιοτική εκπαίδευση (ΣΒΑ 4) προϋποθέτει την αντιμετώπιση του
σχολικού εκφοβισμού κατά ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητών και μαθητριών, ώστε να
έχουν ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον.
o Η ισότητα των φύλων (ΣΒΑ 5) απαιτεί την επέκταση του ορισμού του
φύλου ώστε να περιλαμβάνει όλο το φάσμα της ταυτότητας και της
έκφρασης φύλου, και να αντιμετωπίζονται οι έμφυλες διακρίσεις
και βία, που συχνά στοχοποιούν άτομα που δεν συμμορφώνονται με
τους κανόνες του φύλου.
o Η μείωση των ανισοτήτων (ΣΒΑ 10) απαιτεί την εξάλειψη των νόμων
και των πρακτικών που ενέχουν διακρίσεις και την επέκταση των
δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων να φτάσουν στην ολοκληρωμένη
ισότητα.
o Η ανάπτυξη συμπεριληπτικών, ασφαλών, ανθεκτικών και βιώσιμων
πόλεων και κοινοτήτων (ΣΒΑ 11) απαιτεί την αντιμετώπιση των
υψηλών δεικτών αστεγίας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων – που είναι συχνά
αποτέλεσμα της απόρριψής τους από την οικογένεια, και των
διακρίσεων στην στέγαση και την εργασία.
o Η προώθηση ειρηνικών και συμπεριληπτικών κοινωνιών για τη
βιώσιμη ανάπτυξη, παρέχοντας πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλα τα
άτομα
και
οικοδομώντας
αποτελεσματικούς,
υπεύθυνους
και
συμπεριληπτικούς θεσμούς (ΣΒΑ 16) προϋποθέτει τα κράτη να είναι
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υπεύθυνα απέναντι στις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, καθώς η
αστυνομική βία εναντίον των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, η
αποτυχία των
συστημάτων
επιβολής
του
νόμου
και
της
δικαιοσύνης
να
προστατέψουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα από τη βία και να αποδόσουν τις
ευθύνες στους δράστες, και η επιβολή κρατικών κυρώσεων στα
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα είναι κοινά ζητήματα σε όλον τον κόσμο.
Προστασία δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων – Ευρωπαϊκό επίπεδο:
•

•

•

•

•

Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπεγράφη το
1957, ορίζει ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι αρμόδιο για τη λήψη
δράσεων “για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής ή
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισμού” (Μέρος II, Άρθρο 19) (European Union
2007).
Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, που επικυρώθηκε το 2000,
απαγορεύει τις διακρίσεις με οποιαδήποτε βάση, κάνοντας ειδική μνεία
στον σεξουαλικό προσανατολισμό (Τίτλος III: Ισότητα- άρθρο 21)
(European Union 2012). Η Οδηγία για την Ισότητα στην Εργασία, που
υιοθετήθηκε από την ΕΕ το 2000, προϋποθέτει ότι όλα τα Κράτη θα
εφαρμόσουν τη νομοθεσία που απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση τον
σεξουαλικό προσανατολισμό στην εργασία (European Union 2000).
Το 2010, η “Σύσταση CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη
μέλη σχετικά με μέτρα καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση τον
σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου” του Συμβουλίου της
Ευρώπης συμφωνήθηκε και από τα 47 κράτη μέλη, και η πορεία υλοποίησής
της έχει αξιολογηθεί δύο φορές έκτοτε (Council of Europe: Committee
of Ministers 2010).
Υπάρχουν, συμπληρωματικά, μια σειρά άλλων Ευρωπαϊκών Οδηγιών σχετικά
με την ταυτότητα φύλου, το άσυλο και την εργασία, καθώς και Ευρωπαϊκά
Κοινοβουλευτικά Ψηφίσματα και εκθέσεις σχετικά με την ομοφοβία, τα
θεμελιώδη δικαιώματα και τη βία, μεταξύ άλλων θεμάτων.
Το 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα Ψήφισμα για τα
δικαιώματα
των
ίντερσεξ
ατόμων
(European
Parliament,
2018)
αποδοκιμάζοντας τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
βιώνουν πολλά ίντερσεξ άτομα και αναλύοντας τί χρειάζεται να γίνει
για την εξάλειψη των διακρίσεων και την προστασία της σωματικής
ακαιρεότητας των ίντερσεξ ατόμων.
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•

•

•

•

•

Το 2017, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης
κάλεσε τα κράτη μέλη του Συμβουλίου να απαγορεύσουν τις περιττές
χειρουργικές επεμβάσεις ‘κανονικοποίησης του φύλου’, τις στειρώσεις
και άλλες θεραπείες που πραγματοποιούνται σε ίντερσεξ παιδιά χωρίς
την ενημερωμένη συγκατάθεση των γονέων, καθώς και να παρέχουν επαρκή
ιατρικοφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη στα ίντερσεξ
άτομα.
Το Άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ απαγορεύει κάθε
μορφή
διάκρισης
με
βάση
οποιοδήποτε
χαρακτηριστικό,
συμπεριλαμβανομένων του φύλου, της φυλής, του χρώματος, της εθνοτικής
καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, των γενετικών χαρακτηριστικών, της
γλώσσας, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, των πολιτικών φρονημάτων ή
κάθε άλλης γνώμης, της ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, της
περιουσίας, της γέννησης, της αναπηρίας, της ηλικίας και του
σεξουαλικού προσανατολισμού.
Το Άρθρο 10 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταπολεμά κάθε διάκριση
λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, κατά τον καθορισμό
και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της. Η Ευρωπαϊκή
νομοθεσία προστατεύει την ταυτότητα φύλου σε έναν περιορισμένο βαθμό
κάτω από την προστασία του προστατευόμενου χαρακτηριστικού του φύλου
– για παράδειγμα, σχετικά με τις επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού φύλου.
Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ίση Μεταχείριση στην Εργασία
2000/78/ΕΚ απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό
προσανατολισμό μόνο στο πλαίσιο της εργαίας, της απασχόλησης και της
εκπαίδευσης. Ωστόσο, τα περισσότερα Κράτη Μέλη έχουν επεκτείνει την
προστασία
του
σεξουαλικού
προσανατολισμού,
και
σε
κάποιες
περιπτώσεις, της ταυτότητας φύλου, ώστε να καλύπτουν κάποια ή όλα τα
πεδία που εφαρμόζονται στην Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου περί
εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής
ή εθνοτικής τους καταγωγής. Τα πεδία αυτά περιλαμβάνουν την κοινωνική
ασφάλιση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την εκπαίδευση, και την
πρόσβαση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της
στέγασης.
Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει επίσης τις διακρίσεις με βάση το
φύλο στην εργασία και στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες (Οδηγία
2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
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Εφαρμογή της Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Αναδιατύπωση) και
η Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου για την Ίση Μεταχείριση Ανδρών
και Γυναικών στην Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες και την Παροχή
Αυτών), καλύπτοντας εν μέρει και τα τρανς άτομα.
Η βία και τα εγκλήματα που έχουν κίνητρο τον νομιζόμενο σεξουαλικό
προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου του θύματος επηρεάζουν το
δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια (Άρθρο 1 του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων), το δικαίωμα στη ζωή (Άρθρο 2 του Χάρτη) και στην
ακαιρεότητα του προσώπου (Άρθρο 3 του Χάρτη). Τα εγκλήματα με κίνητρο
τις προκαταλείψεις, γνωστά ως εγκλήματα μίσους, επηρεάζουν όχι μόνο
τα άτομα που στοχοποιούνται, αλλά και τις κοινότητες στις οποίες
ανήκουν, καθώς και την ευρύτερη κοινωνία. Αυτή η μορφή βίας και
παρενόχλησης υπονομεύουν τόσο την πραγματική ασφάλεια των ατόμων, όσο
και τα επίπεδα ασφάλειας όπως τα αντιλαμβάνονται. Εξαιτίας του
αντικτύπου τους, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία αναγνωρίζει ότι τα εγκλήματα
μίσους χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή – για παράδειγμα, στο πλαίσιο
της Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Θυμάτων.

Προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο:
Εγκλήματα και Ρητορική Μίσους (Ν. 4285/2014):
Ο Ν. 4285/2014 αποτελεί ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 2008 στο εθνικό
δίκαιο, ενώ σε μεταγενέστερη τροποποίηση προστέθηκαν και τα χαρακτηριστικά
φύλου (Ν. 4356/2015).
Ως έγκλημα μίσους ορίζεται μία πράξη η οποία, βάσει του ποινικού κώδικα,
χαρακτηρίζεται ως έγκλημα και το θύμα έχει επιλεγεί από τον θύτη (και) λόγω
χαρακτηριστικών
φυλής,
χρώματος,
εθνικής
ή
εθνοτικής
καταγωγής,
γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού,
ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. Τα εγκλήματα μίσους επιφέρουν
αυστηρότερες ποινές στους δράστες.
Ως ρητορική μίσους ορίζεται –σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία- η δημόσια
υποκίνηση σε μίσος ή βία, ειδικότερα όσον αφορά τον δημόσιο λόγο που
υποκινεί, διεγείρει, προκαλεί ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που
μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά ατόμου ή ομάδας, με
βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική
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ή εθνοτική καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή
την αναπηρία κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη ή ενέχει
απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωµατική ακεραιότητα του ατόμου ή της
ομάδας. Η νομοθεσία καλύπτει όλα τα μέσα εκφοράς δημόσιου λόγου
(προφορικού, έντυπου, διαδικτυακού ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο)
καθώς και τις περιπτώσεις που ο λόγος στοχεύει σε φθορά ή βλάβη περιουσίας
ατόμων που ανήκουν στις παραπάνω ομάδες. Ακόμη, η νομοθεσία προβλέπει
αυστηρότερες ποινές για δημόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους.
Τόσο τα εγκλήματα μίσους όσο και η ρητορική μίσους διερευνώνται και
διώκονται αυταπάγγελτα, ενώ τα άτομα που θέλουν να καταθέσουν μηνυτήρια
αναφορά απαλλάσσονται από τα σχετικά παράβολα.
Σύμφωνο Συμβίωσης για Ομόφυλα Ζευγάρια (N. 4356/2015): Το σύμφωνο συμβίωσης
επεκτάθηκε και για τα ομόφυλα ζευγάρια το Δεκέμβρο του 2015, έχοντας
προηγηθεί καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων για τη μη συμπερίληψη των ομόφυλων ζευγαριών στην αρχική
θέσπιση του συμφώνου συμβίωσης (2008). Με κοινή υπουργική απόφαση (2016),
το
σύμφωνο
συμβίωσης
εξομοιώνεται
με
το
γάμο
ως
προς
τις
κοινωνικοασφαλιστικές προβλέψεις. Το σύμφωνο συμβίωσης, ωστόσο, δεν
καλύπτει ζητήματα γονεϊκότητας για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Με το νόμο N. 4356/2015 καταργήθηκε επίσης το άρθρο 347 του Ποινικού Κώδικα
σύμφωνα με το οποίο ορίζονταν διαφορετικά ηλιακά όρια συναίνεσης για
ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια.
Ίση Μεταχείριση και Καταπολέμηση των Διακρίσεων (Ν. 4443/2016): Ο νόμος
αυτός αποτελεί ενσωμάτωση της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ίση
μεταχείριση των προσώπων και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Ο παρών νόμος
εστιάζει στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, περιλαμβάνει, ωστόσο,
και άλλα πεδία όπως: συναλλακτική διάθεση αγαθών και υπηρεσιών, κοινωνική
προστασία, κοινωνικές παροχές και εκπαίδευση. Η νομοθεσία της ίσης
μεταχείρισης καλύπτει ρητά τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα μόνο στο εργασιακό πλαίσιο και
το πλαίσιο παροχής αγαθών/υπηρεσιών, δεν επεκτείνεται όμως στους τομείς της
κοινωνικής προστασίας, των κοινωνικών παροχών και της εκπαίδευσης, όπως
επεκτείνεται για άλλες κοινωνικές ομάδες. Αν και υπάρχει πρόβλεψη για την
επέκταση της προστασίας από τις διακρίσεις βάσει του σεξουαλικού
προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου και των χαρακτηριστικών φύλου και στα
υπόλοιπα πεδία μέσω προεδρικού διατάγματος, αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί.
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Σημαντική πρόβλεψη του νόμου αυτού είναι και αντιστροφή του βάρους
απόδειξης, ορίζοντας δηλαδή πως το βάρος της απόδειξης για την μη
διακριτική μεταχείριση του ατόμου το φέρει το αντίδικο μέρος, ή η διοικούσα
αρχή, και όχι το άτομο που υπέστει την εν δυνάμει διάκριση.
Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου (Ν.4491/2017): Με το ν. 4491/2017 τα
τρανς άτομα στην Ελλάδα μπορούν να διορθώνουν το όνομα και το φύλο στα
επίσημα έγγραφά τους χωρίς την προϋπόθεση ψυχιατρικής διάγνωσης ή άλλων
ιατρικών παρεμβάσεων (π.χ. ορμονοθεραπείας ή/και χειρουργικών επεμβάσεων
επαναπροσδιορισμού
φύλου).
Αν
και
η
αποϊατρικοποίηση
της
νομικής
αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου ήταν ένα σημαντικό βήμα ο νόμος έχει
αρκετές ελλείψεις και σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Ενδεικτικά:
•
•

•

•
•

Η διαδικασία που προβλέπεται είναι δικαστική, αυξάνοντας το κόστος
της και το χρόνο αναμονής.
Ηλικιακοί περιορισμοί: η διαδικασία είναι προσβάσιμη σε ενήλικα
άτομα
και
ανήλικα
άτομα
17
ετών
με
τη
συγκατάθεση
των
γονών/κηδεμόνων τους, ενώ ανήλικα άτομα 15 έως 17 ετών μπορούν να
διορθώσουν τα νομικά τους έγγραφα με τη συγκατάθεση των
γονών/κηδεμόνων
τους
και
ύστερα
από
θετική
γνωμάτευση
διεπιστημονικής
επιτροπής
(αποτελούμενης
από:
παιδοψυχίατρο,
ψυχίατρο,
ενδοκρινολόγο,
παιδοχειρουργό,
ψυχολόγο,
κοινωνικό
λειτουργό και παιδίατρο), πρόβλεψη που έρχεται σε πλήρη αντίθεση
με την αποϊατρικοποίηση της διαδικασίας που ισχύει για τα άτομα
άνω των 17 ετών.
Έγγαμα άτομα & Τρανς γονείς: Άτομα τα οποία έχουν συνάψει γάμο δεν
μπορούν να προχωρήσουν σε διόρθωση των εγγράφων τους, λόγω της μη
αναγνώρισης του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Συνεπώς ένα
άτομο εξαναγκάζεται να προβεί σε διάλυση του υπάρχοντος γαμου
προκειμένου να έχει πρόσβαση στη διαδικασία. Επιπλέον, για τα
άτομα που έχουν αποκτήσει παιδιά πριν προβουν σε νομική αναγνώριση
ταυτότητας φύλου, δεν υπάρχει η δυνατότητα για διόρθωση του
ονόματος και του φύλου στο πιστοποιητικό γέννησης των παιδιών
τους.
Έλλειψη τρίτης ή κενής επιλογής φύλου για άτομα εκτός του διπόλου.
Για τη διόρθωση όλων των υπόλοιπων εγγράφων ενός ατόμου προυπόθεση
αποτελει η διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, που αποκλείει
από τη διαδικασία άτομα των οποίων η ληξιαρχική πράξη γέννησης δεν
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έχει εκδοθεί στην Ελλάδα (είτε έχουν ελληνική υπηκοότητα, είτε
όχι). Ως προς την πρόσβαση ατόμων που δεν έχουν γεννηθεί στην
Ελλάδα στη διαδικασία της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας
φύλου, έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια αποφάσεις Ειρηνοδικείων
σε σχετικές υποθέσεις, όπου το αίτημα για δίορθωση των στοιχείων
του ατόμου έχει γίνει δεκτό.
Αναδοχή (Ν. 4538/2018): Στο νομοσχέδιο για τους θεσμούς της αναδοχής
συμπεριλαμβάνονται τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, συνεπώς
και τα ομόφυλα ζευγάρια, στις προϋποθέσεις για υποψήφιους ανάδοχους γονείς.
Αυτή αποτελεί και τη μόνη μορφή αναγνώρισης γονεϊκότητας σε ομόφυλα
ζευγάρια.
Η επίδραση των διακρίσεων στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα
Η συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από το πρότζεκτ “What we know”
(2019) για την επίδραση των διακρίσεων στην υγεία των ΛΟΑΤ ατόμων
αναδεικνύει ότι:
•

•

•

•

Οι διακρίσεις αυξάνουν το ρίσκο για μειωμένη ψυχική και σωματική
υγεία στα ΛΟΑΤ άτομα, συμπεριλαμβάνοντας: κατάθλιψη, αγχώδεις
διαταραχές, αυτοκτονικότητα, μετατραυματικό στρες, χρήση ουσιών και
καρδιαγγειακές παθήσεις.
Οι διακρίσεις συνδέονται με προβλήματα υγείας ακόμα και σε άτομα που
δεν έχουν βιώσει τα ίδια διάκριση, καθώς η ύπαρξη των διακρίσεων, του
στίγματος και της προκατάληψης δημιουργούν ένα εχθρικό κοινωνικό
περιβάλλον το οποίο εξαντλεί τους μηχανισμούς διαχείρισης των ατόμων
και εντείνει το μειονοτικό στρες.
Το μειονοτικό στρες* – συμπεριλαμβάνοντας το εσωτερικευμένο στίγμα,
τη χαμηλή αυτοπεποίθηση, την αναμονή της απορριψης και το φόβο της
διάκρισης – βοηθά να γίνουν κατανοητές οι προκλήσεις υγείας που
αντιμετωπίζοτυν τα ΛΟΑΤ άτομα.
Οι διακρίσεις στη βάση διασταυρούμενων ταυτοτήτων όπως το φύλο, η
φυλή ή το κοινωνικοοικονομικό στάτους μπορουν να εντείνουν την
αρνητική επίδραση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή
ταυτότητας φύλου.
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•

Οι παραγοντες που λειτουργουν προστατευτικά απέναντι στην ανρητική
επίδραση των διακρίσεων είναι: η υποστήριξη από την οικογένεια και
την κοινότητα, η πρόσβαση σε επιβεβαιωτικές υπηρεσίες υγείας και
κοινωνικές υπηρεσίες, και η εγκαθίδρυση θετικού κοινωνικού κλίματος,
συμπεριληπτικών
πρακτικών
και
πολιτικών
που
καταπολεμούν
τις
διακρίσεις.

*το μοντέλο του μειονοτικού στρες διατυπώθηκε αρχικά από τον Meyer (1995),
ως ένας τρόπος να εξηγηθούν οι αυξημένες προκλήσεις ψυχικής υγείας που
αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤ άτομα σε σχέση με τα cis-ετεροφυλόφιλα άτομα.
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό οι διαφορές αυτές υπάρχουν όχι επειδή οι ΛΟΑΤ
ταυτότητες είναι καθεαυτές παθολογικές (μια υπόθεση που είχε υιοθετηθεί
παλαιότερα) αλλά είναι αποτέλεσμα του αυξημένου ψυχοκοινωνικού στρες που
βιώνουν τα άτομα λόγω του ότι φέρουν μια κοινωνικά στιγματισμένη ταυτότητα.
Το μειονοτικό στρες είναι, σύμφωνα με το Meyer (2003), ένα ξεχωριστό είδος
στρες που βιώνουν τα άτομα που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες και διαφέρει
από άλλα στρεσογόνα γεγονότα ζωής που είναι κοινά για όλα τα άτομα (π.χ.
μεγάλες αλλαγές ζωής, απώλεια/πένθος, κ.α.). Έρευνες έχουν δείξει ότι το
μειονοτικό στρες συνδέεται με αυξημένες προκλήσεις ψυχικης υγείας, όπως
κατάχρηση ουσιών, διαταραχές διάθεσης, και αυτοκτονικότητα. Το μειονοτικό
στρες είναι χρόνιο καθώς συνδέεται άμεσα με κοινωνικοπολιτικές δομές οι
οποίες παραμένουν περισσότερο ή λιγότερο σταθερές, και βασίζεται όχι μόνο
σε ατομικό αλλά σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο (Testa et al., 2015).
Διακρίσεις και εμπόδια
•

•
•

Στην έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης το 2019, 43% δήλωσε ότι έχει βιώσει διάκριση μέσα στους 12
μήνες πριν την έρευνα σε όλους τους τομείς που περιλάμβανε η
έρευνα – ποσοστό μεγαλυτερο από το 2012 (37%). Η διαφορά είναι πιο
εντονη για τα τρανς άτομα (2012: 43%; 2019: 60%).
Το ποσοστό των ατόμων που βίωσε διάκριση σε καφέ, εστιατόρια, μπαρ
ή κλαμπ αυξήθηκε από 18% το 2012, σε 26% το 2019.
Το 2019, τα περισσότερα ΛΟΑΤ άτομα (58%) είχαν βιώσει τα τελευταία
5 χρόνια παρενόχληση με τη μορφή προσβολών ή απειλών στην εργασία,

The content of this publication represents the views of the author only and
is its sole responsibility. The European Commission does not accept any
responsibility for use that may be made of the information it contains.

•

•
•
•
•

στο δρόμο, στα ΜΜΜ, σε μαγαζιά, στο ίντερνετ ή οπουδήποτε αλλού,
συμπεριλαμβανομένης σεξουαλικής παρενόχλησης.
Το 33% πιστεύει σίγουρα ή μάλλον ότι η εθνική κυβέρνηση
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την προκατάληψη κατά των ΛΟΑΤ ατόμων.
Το ποσοστό για τα τρανς άτομα είναι 24%.
19% έχει βιώσει διάκριση στο πλαισιο της εκπαίδευση.
16% έχει βιώσει διάκριση σε υπηρεσίες υγείας ή κοινωνικές
υπηρεσίες
19% έχει βιώσει διάκριση από προσωπικό σχολείου ή πανεπιστημίου.
Μόνο δύο κράτη-μέλη απαγορεύουν τις ιατρικές παρεμβάσεις σε
ίντερσεξ βρέφη χωρίς συγκατάθεση. Οι γονείς συνήθως δεν είναι
επαρκώς ενημερωμένοι για τις συνεπειες της απόφασης τους. Τα
περισσότερα ίντερσεξ άτομα (62%) αναφερουν πως δεν έδωσαν τη
συγκατάθεση τους -και ούτε τους ζητήθηκε-, εκείνα ή οι γονείς τους
πριν την πρώτη χειρουργική επέμβαση. Περίπου τα μισά άτομα (49%)
δεν είχαν δώσει πλήρως ενημερωμένη συναινεση για ορμονοθεραπεία ή
άλλου τύπου ιατρικες παρεμβάσεις.
(FRA, 2020a)

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται κάποια από τα δεδομένα της έρευνας για
τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που πραγματοποιήθηκε από το FRA για την Ελλάδα, την Κύπρο
και την Ιταλία, σε σύγκριση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο:
Ποσοστό ατόμων που δήλωσε ότι αποφεύγει συχνά ή
πάντα να κρατάει από το χέρι τον/την/το
σύντροφό του/της ιδίου φύλου
Ποσοστό ατόμων που ένιωσε ότι βίωσε διακρίσεις
στην εργασία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου
έτους που πραγματοποιήθηκε η έρευνα
Ποσοστό ατόμων που ένιωσε ότι βίωσε διακρίσεις
σε τουλάχιστον έναν τομέα της ζωής του κατά τη
διάρκεια
του
προηγούμενου
έτους
που
πραγματοποιήθηκε η έρευνα
Ποσοστό ατόμων που παρενοχλήθηκε κατά τη
διάρκεια
του
προηγούμενου
έτους
που
πραγματοποιήθηκε η έρευνα

GR
74%

CY
IT
78% 62%

EU
61%

32%

28% 23%

21%

51%

49% 40%

42%

33%
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Ποσοστό ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητών/τριών (15-17 ετών) που
δήλωσε ότι αποκρύπτει τη ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητά του
στο σχολείο
Ποσοστό ατόμων που δήλωσε ότι η προκατάληψη και
η έλλειψη ανοχής έχουν αυξηθεί

43%

47% 28%

30%

18%

16% 41%

36%

(FRA, 2020b, 2020c, 2020d)

Περιστατικά Βίας κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων για το διάστημα 2015-2019, βάσει των
καταγραφών του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας:

Έτος

2015
2016
2017
2018
2019

Αριθμός
περιστατικών
βίας κατά
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
185
57
47
27
44

Σύνολο
καταγεγραμμένων
περιστατικών
βίας
273
95
102
117
100

Ποσοστό
περιστατικών
βίας κατά
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
67,76%
60%
46,07%
23,08%
44%

(ΔΚΠΡΒ, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
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4. Ενότητα 4: Συμμετοχή στην πολιτική –
δημιουργώντας
ένα
ασφαλές
και
συμπεριληπτικό
περιβάλλον
για
τα
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τη συμμετοχή τους
στην πολιτική
Σύνοψη

Η ενότητα 4 στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων ατόμων σχετικά
με τις συνθήκες που εμποδίζουν τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και
συμπεριληπτικού περιβάλλοντος για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, καθώς και τη συμμετοχή
τους στην πολιτική σε εθνικό επίπεδο.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Μέσα από την παρούσα ενότητα τα συμμετέχοντα άτομα θα:
● Αυξήσουν τη γνώση τους σχετικά με κάποιες κύριες έννοιες που θα τα
βοηθήσουν να κατανοήσουν τη σημασία διαμόρφωσης ενός ασφαλούς και
συμπεριληπτικού περιβάλλοντος για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, καθώς και της
σημασίας βελτίωσης της πολιτικής τους συμμετοχής σε εθνικό επίπεδο.
Αυτό είναι συνδεδεμένο με το πλαίσιο των ανθρωπίνων αναγκών και
δικαιωμάτων του κάθε ατόμου.
● Αυξήσουν τη γνώση τους σχετικά με υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα για
την πολιτική συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
• Αναστοχαστούν σχετικά με τρόπους μείωσης του αποκλεισμού των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων, βρίσκοντας τρόπους αντιμετώπισης των εμποδίων της ενεργούς
συμμετοχής και της εμπλοκής στην πολιτική, προώθησης της κοινωνικής
υποστήριξης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων για την εξάλειψη των διακρίσεων,
προώθησης συμπεριληπτικών πρακτικών και αλλαγών στο κοινωνικό και
επαγγελματικό τους περιβάλλον, και εγκαθίδρυσης μιας κουλτούρας
συμπερίληψης και σεβασμού για όλους τους ανθρώπους.
• Κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της πολιτικής συμμετοχής των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων, συμπεριλαμβανομένων και των τρόπων εμπλοκής και των δυσκολιών
που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
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Εκπαιδευτικές μέθοδοι της παρούσας ενότητας
Η εκπαιδευτική στρατηγική για την ενότητα 4 περιλαμβάνει:
• Διδακτική
προσέγγιση με επίκεντρο το άτομο που λαμβάνει την
εκπαίδευση για την παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου, δευτερογενή
ερευνητικά δεδομένα και τα αποτελέσματα της έρευνας VoiceIt σχετικά
με τη συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πολιτική ζωή.
• Διάδραση μεταξύ των συμμετεχόντων ατόμων, όπου τα άτομα θα μπορούν αν
συζητήσουν ενεργά τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν.
• Συμμετοχικές διαδικασίες, ώστε να αναστοχαστούν τα συμμετέχοντα άτομα
ως προς τις νεοπροσληφθείσες πληροφορίες.
Εργαλεία ενότητας
•

•

Προετοιμάστε
μία
παρουσίαση
powerpoint
που
θα
περιλαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με το θεωρητικό υπόβαθρο, δευτερογενή δεδομένα
(European Union Agency for Fundamental Rights – FRA2020) και δεδομένα
από την Αναφορά Συστάσεων Πολιτικής του έργου VoiceIt (Doufexi
Kaplani Maria Elli, Monica-Leigh Carter Maggie 2020), καθώς και από
την Εθνική Έκθεση.
Χρησιμοποιήστε μία πλατφόρμα που επιτρέπει τη διάδραση και τον
διαχωρισμό των συμμετεχόντων ατόμων σε ομάδες.

Περιγραφή ενότητας
Η ενότητα έχει διάρκεια μία ώρα. Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείτε το
χρόνο, ώστε να την υλοποιήσετε αποτελεσματικά και να δώσετε την ευκαιρία
στα συμμετέχοντα άτομα να κάνουν μικρά διαλειμματα.
Εισαγωγή: 2 λεπτά

Μέρος

#.1: Θεωρία

(5 λεπτά) και εύρηματα (10 λεπτά) – Προσκαλέστε
έναν/μία/ένα πολιτικό που ανήκει στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα να μιλήσει για τη
στρατηγική που ακολούθησε για να ξεπεράσει τα εμπόδια στην πολιτική
συμμετοχή (10 λεπτά)
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Μέρος #.2: Συζητήσεις μέσω break out rooms (15 minutes) τελική συζήτηση
στην ολομέλεια (15 λεπτά)

Κλείσιμο και αποχαιρετισμός: 3 λεπτά

4.1 Μέρος
#.1:
Θεωρία,
εύρηματα
σχετικού ενδιαφερομένου ατόμου

και

ομιλία

Σύνοψη: Τα συμμετέχοντα άτομα μαθαίνουν το θεωρητικό υπόβαθρο και τα
δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πολιτική σε εθνικό
πλαίσιο, ενώ παρουσιάζεται η ιστορία ενός προτύπου.
Το θεωρητικό υπόβαθρο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Η έννοια της ασφάλειας:
•

Η ασφάλεια ανήκει στις βασικές ανάγκες στην Πυραμίδα των Αναγκών
του Μάσλοου (ή Ιεράρχηση των Αναγκών): η σωματική και η ψυχολογική
ασφάλεια είναι όντως απαραίτητες για κάθε άνθρωπο, ώστε να
απολαμβάνει μια αξιοπρεπή ζωή και πλήρη συμμετοχή. Η Ιεράρχηση των
Αναγκών του Μάσλοου είναι μια θεωρία ενθάρρυνσης στην ψυχολογία,
που περιλαμβάνει ένα μοντέλο πέντε επιπέδων ανθρώπινων αναγκών, τα
οποία αποτυπώνονται συχνά ως επίπεδα ιεράρχησης μέσα σε μία
πυραμίδα. Οι ανάγκες είναι: φυσιολογικές ανάγκες, ασφάλεια,
αίσθηση του ανήκειν και αγάπη, αυτοεκτίμηση, και αυτοπραγμάτωση
(Maslow, 1943).
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Ασφάλεια και Σιγουριά
Η ασφάλεια είναι μία κατάσταση κατά την οποία το άτομο είναι προστατευμένο
από οποιαδήποτε βλάβη ή άλλα μη επιθυμητά αποτελέσματα, που προκαλούνται
από ακούσια αποτυχία.
Η σιγουριά είναι μία κατάσταση κατά την οποία το άτομο είναι προστατευμένο
από οποιαδήποτε βλάβη ή άλλα μη επιθυμητά αποτελέσματα, που προκαλούνται
από εκκούσιες ανθρώπινες δράσεις ή συμπεριφορές.
Συμβουλές για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος
για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην εργασία, στον φιλικό κύκλο, κλπ:
• Χρησιμοποιήστε συμπεριληπτική γλώσσα
• Διατηρήστε την εμπιστευτικότητα
• Γιορτάστε την ενότητα και τα επιτεύγματα

Πηγή: https://www.rw.org.au/creating-safe-environments-for-lgbtiq-people/

Η Χάρτα Διαφορετικότητας βελτιώνει τη διαχείριση της ποικιλομορφίας:
• Υπογράφοντας την Χάρτα, ο εκάστοτε οργανισμός δεσμεύεται στην
προώθηση της ποικιλομορφίας και των ίσων ευκαιριών για το προσωπικό
του.
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•

•

Οι
Χάρτες
Ποικιλομορφίας
ανά
ευρωπαϊκή
χώρα:
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamentalrights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversitymanagement/diversity-charters-eu-country_en
Η
Χάρτα
Διαφορετικότητας
για
την
Ελλάδα:
https://diversitycharter.gr/

Ξεκινήστε τον πρώτο γύρο συζητήσεων: Πως διαμορφώνουμε ένα ασφαλές και
συμπεριληπτικό περιβάλλον για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στο ελληνικό πλαίσιο; Τα
συμμετέχοντα άτομα συζητούν το θέμα και η συζήτηση συντονίζεται από την/τον
διευκολύντρια/ή.

Πολιτική συμμετοχή:
Συμμετοχή (Fraser, 2010).
Η Nancy Fraser εντοπίζει τη συμμετοχή σε τρεις διαστάσεις:
1. Κατανομή πόρων
2. Αναγνώριση της ταυτότητας
3. Πολιτική συμμετοχή.
Αναφέρει ότι ούτε η αναδιανομή, ούτε η αναγνώριση μπορούν από μόνες τους να
οδηγήσουν στην επίτευξη της κοινωνικής συμπερίληψης και της ισότητας της
συμμετοχής (ως μια μορφή κοινωνικής δικαιοσύνης), χωρίς την πολιτική
συμμετοχή.
“Η δικαιοσύνη προϋποθέτει κοινωνικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε όλα τα
μέλη της κοινωνίας να διαντιδρούν μεταξύ τους ως ομότιμα. Για να είναι,
ωστόσο, δυνατή η ισότητα της συμμετοχής, πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον
τρεις προϋποθέσεις:
1. Πρώτον, η διανομή των υλικών πόρων πρέπει να είναι τέτοια που να
διασφαλίζει την ανεξαρτησία και τη ‘φωνή’ των συμμετεχόντων ατόμων.
2. Δεύτερον, η ταξινόμηση των κοινωνικών τάξεων πρέπει να εκφράζει ίσο
σεβασμό προς όλα τα συμμετέχοντα άτομα και να διασφαλίζει τις ισότιμες
ευκαιρίες επίτευξης της κοινωνικής εκτίμησης.
3. Το σύνταγμα της κοινωνίας πρέπει να είναι τέτοιο που να αποδίδει
ισότιμη πολιτική φωνή σε όλα τα κοινωνικά δρώντα άτομα. Αυτή η
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κατάσταση αποκλείει τους κανόνες εκλογικών αποφάσεων και των μέσων
ενημέρωσης που στερούν συστηματικά από κάποια άτομα τις ίσες ευκαιρίες
επιρροής σε αποφάσεις που τα επηρεάζουν.
Επίσημη και ανεπίσημη συμμετοχή στην πολιτική:
Επίσημη συμμετοχή
Συμμετοχή σε επίσημες πολιτικές και εκλογικές
διαδικασίες και δομές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
• Ψήφο
• Ιδιότητα μέλους ενός πολιτικού κόμματος
• Θέση υποψήφιου/ας για μια πολιτική θέση στις
εκλογές
• Παρακολούθηση εκλογών

Ανεπίσημη συμμετοχή
Παραδείγματα
ανεπίσημης
συμμετοχής:
• Ακτιβισμός
• Διαδηλώσεις
• Καμπάνιες

Η βελτίωση της επίσημης και ανεπίσης πολιτικής συμμετοχής των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων είναι αναγκαία και ύψιστης σημασίας, καθώς τα δικαιώματά τους δεν
μπορούν κατοχυρωθούν χωρίς την ενεργό τους συμμετοχή και φωνή. Το έργο
VoiceIt – Strengthening LGBTQI+’s Voice in Politics, κάτω από την
Προτεραιότητα ‘Καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό
προσανατολισμό στην κοιννωνία και προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων’ του Προγράμματος Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει να συμβάλλει σε αυτό.
Ερευνητικά δεδομένα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο:
Η πρόσφατη έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στην οποία συμμετείχαν 104.000 ΛΟΑΤΙ άτομα από 30 χώρες (FRA,
2020), δε φαίνεται να καταδεικνύει κάποια σημαντική βελτίωση αναφορικά με
τα δικαιώματα της κοινότητας, παρά την πιο ανοιχτή στάση που φαίνεται να
έχει το γενικό κοινό, εάν συγκριθεί με τα αποτελέσματα της έρευνας που
διενεργήθηκε το 2012 (FRA, 2013). Στην πραγματικότητα, οι διακρίσεις
εκτείνονται από την πρόσβαση στην εργασία στα οικογενειακά δικαιώματα και
τα χαμηλά επίπεδα πολιτικής συμμετοχής (VoiceIt Policy Report, 2020).
Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα συνεχίζουν να βιώνουν
πολλαπλές μορφές διακρίσεων. Τα άτομα που συμμετείχαν στις έρευνες του
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν τη δυνατότητα
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να
διαλέξουν
από
τις
κατηγορίες
‘λεσβία’,
‘ομοφυλόφιλος’,
‘αμφιφυλόφιλος/η/ο’, ‘τρανς’ και ‘ίντερσεξ’ και γι αυτό χρησιμοποιείται το
ακρωνύμιο ΛΟΑΤΙ.
40% των συμμετεχόντων ατόμων στις προαναφερθείσες έρευνες του Οργανισμού
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι νιώθει ότι η
προκατάληψη και η έλλειψη ανεκτικότητας εναντίον των ΛΟΑΤΙ ατόμων έχουν
μειωθεί τα πέντε χρόνια που προηγούνταν της έρευνας, ενώ το 36% δήλωσε ότι
αυξήθηκαν. Από τα άτομα που δήλωσαν ότι μειώθηκε, ο πιο κοινός λόγος που
αναφέρθηκε ήταν η ορατότητα και η συμμετοχή των ΛΟΑΤΙ ατόμων στην
καθημερινή κοινωνική ζωή (71%). Για τα άτομα που δήλωσαν ότι οι
προκαταλήψεις και η έλλειψη ανεκτικότητας αυξήθηκαν, ο πιο κοινός λόγος
ήταν η αρνητική στάση και ο αρνητικός λόγος των πολιτικών και/ή των
πολιτικών κομμάτων (FRA, 2020).
Ερευνητικά αποτελέσματα της έρευνας VoiceIt:
Η διαδικτυακή έρευνα του έργου VoiceIt διενεργήθηκε στην Ελλάδα, την Κύπρο
και την Ιταλία την περίοδο του Ιανουαρίου-Απριλίου 2020 και απευθυνόταν σε
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, κυβερνητικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους πολιτικών θεσμών και
το γενικό κοινό.
Η πλειονότητα των συμμετεχόντων/ουσών συμφώνησε ότι η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα δεν
εκπροσωπείται ισότητα στην πολιτική ζωή στην Ελλάδα, π.χ. σε πολιτικά
κόμματα, θεσμούς και οργανισμούς.
Η συντριπτική πλειονότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που συμμετείχε στην έρευνα
συμφώνησε ότι δεν υπάρχουν αρκετά ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που συμμετέχουν
στην πολιτική στην Ελλάδα, ενώ το 14,60% παρέμεινε αβέβαιο. Ομοίως, το
μεγαλύτερο μέρος του κοινού συμφώνησε ότι δεν υπάρχουν αρκετά ανοιχτά
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που ασχολούνται με την πολιτική, ενώ το 25,86% ανέφερε το
αντίθετο. Οι περισσότεροι/ες κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι
πολιτικών θεσμών ανέφεραν, επίσης, ότι δεν υπάρχουν αρκετά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα
στην πολιτική. 10 κυβερνητικοί αξιωματούχοι και τέσσερις εκπρόσωποι
πολιτικών θεσμών πίστευαν το αντίθετο, ενώ εννέα και τέσσερα άτομα από τις
προαναφερθείσες ομάδες αντιστοίχως παρέμειναν αβέβαια.
Η πλειονότητα του δείγματος δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για
τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να ασχοληθούν με την πολιτική. Υπήρχαν κάποια ΛΟΑΤΚΙ+
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άτομα (19,71%) και συμμετέχοντες/ουσες από το γενικό κοινό (21,98%) που
ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν.
Μόνο 17 (12,41%) από τα 137 ΛΟΑΤΚΙ+ συμμετέχοντα άτομα φάνηκαν να πιστεύουν
ότι μπορούν να εμπλακούν σε πολιτικές διαδικασίες χωρίς κίνδυνο να βιώσουν
διακρίσεις και το 70,07% ανέφερε ότι δεν αισθάνεται ότι μπορεί. Κάποιος/α/ο
δήλωσε ότι οι διακρίσεις μπορεί να προέρχονται από άτομα με τις ίδιες
πολιτικές θέσεις με τη δική τους. Ένα άλλο άτομο που συμμετείχε σχολίασε
ότι «η πολιτική στην Ελλάδα εμπεριέχει πολύ "ματσισμό" και συντηρητισμό.
Ακόμη και από τα αριστερά κόμματα». Μία άλλη συμμετέχουσα ανέλυσε περαιτέρω
τα προνόμια των διαφορετικών ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτοτήτων: «Είμαι μια cis high femme
αμφιφυλόφιλη γυναίκα, ως εκ τούτου είμαι πιο προνομιούχα από τους/τις τρανς
και τα άτομα που δεν συμμορφώνονται με το φύλο που τους έχει αποδοθεί κατά
τη γέννηση, feminine γκέι/αμφιφυλόφιλους άνδρες και τις αρρενωπές
λεσβίες/αμφιφυλόφιλες
γυναίκες,
αλλά
εξακολουθώ
να
είμαι
λιγότερο
προνομιούχα από ό,τι οι cis φαινομενικά ετεροφυλόφιλοι άνδρες».

Ομάδα
στόχου:
οργανώσεις
της
κοινωνίας
αξιωματούχοι, εκπρόσωποι πολιτικών θεσμών

των

πολιτών,

κυβερνητικοί

Μέγεθος ομάδας: 10 άτομα
Διάρκεια: 27 λεπτά
Μαθησιακοί στόχοι:
•

•

Να διευρύνουν τα συμμετέχοντα άτομα τη γνώση τους για κάποιους
κύριους όρους που συμβάλλουν στην κριτική αντιμετώπιση της
σημασίας
δημιουργίας
ενός
ασφαλούς
και
συμπεριληπτικού
περιβάλλοντος για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, καθώς και της βελτίωσης της
ολοκληρωμένης πολιτικής τους συμμετοχής στο ενθικό πλαίσιο. Αυτό
συνδέεται με το πλαίσιο των ανθρωπίνων αναγκών και των
δικαιωμάτων κάθε ατόμου.
Να ευαισθητοποιηθούν τα συμμετέχοντα άτομα σχετικά με υπάρχοντα
δεδομένα για την πολιτική συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
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Προϋποθέσεις για την προετοιμασία των απαραίτητων υλικών: διαδικτυακή
πλατφόρμα (π.χ. ZOOM) ηλεκτρονικός υπολογιστής και πολυμέσα/powerpoint.
Προετοιμασία: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα συμμετέχοντα άτομα είναι συνδεδεμένα
στην πλατφόρμα, ώστε να μπορείτε να έχετε οπτική επαφή, επιτρέποντας την
πιο άμεση και ενεργή συμμετοχή τους στη συζήτηση.
Χρονοδιάγραμμα:
Δραστηριότητα

Διάρκεια

Εισαγωγή

2 λεπτά

15 λεπτά

10 λεπτά

Θεωρητικό υπόβαθρο και παρουσίαση των ερευνητικών
δεδομένων
Ιστορία του προτύπου που συμμετέχει στην πολιτική

Υλικά

-

PowerPoint

-

Οδηγίες για τη δραστηριότητα:
•
•

•

Εισαγωγή και καλωσόρισμα. Εξηγείστε το στόχο της συγκεκριμένης
ενότητας (2 λεπτά).
Παρουσιάστε σε μορφή powerpoint:
o Θεωρητικό υπόβαθρο (5 λεπτά)
o Ερευνητικά δεδομένα (μέγιστο 10 λεπτά)
Ιστορία του προτύπου που συμμετέχει στην πολιτική σχετικά με τη
συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πολιτκή (10 λεπτά): θέματα που
μπορούν να συζητηθούν είναι η αντιμετώπιση των εμποδίων και η
στρατηγική του ατόμου.
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4.2 Μέρος #.2: Συζητήσεις μέσω break out rooms

Σύνοψη: Τα συμμετέχοντα άτομα αναστοχάζονται και συζητούν για το θεωρητικό
υπόβαθρο, ώστε να εμβαθύνουν στους τρόπους προαγωγής της πολιτικής
συμμετοχής των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε εθνικό επίπεδο.
Ομάδα
στόχου:
οργανώσεις
της
κοινωνίας
αξιωματούχοι, εκπρόσωποι πολιτικών θεσμών

των

πολιτών,

κυβερνητικοί

Μέγεθος ομάδας: 10 άτομα
Διάρκεια: 30 λεπτά
Μαθησιακοί στόχοι:
• Να
συζητήσουν τα συμμετέχοντα άτομα τρόπους μείωσης του
αποκλεισμού των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, βρίσκοντας τρόπους αντιμετώπισης
των εμποδίων της ενεργούς συμμετοχής και της εμπλοκής στην
πολιτική, προώθησης της κοινωνικής υποστήριξης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
για την εξάλειψη των διακρίσεων, προώθησης συμπεριληπτικών
πρακτικών και αλλαγών στο κοινωνικό και επαγγελματικό τους
περιβάλλον, και εγκαθίδρυσης μιας κουλτούρας συμπερίληψης και
σεβασμού για όλους τους ανθρώπους.
• Μέσα από τις συζητήσεις τα συμμετέχοντα άτομα θα κατανοήσουν
καλύτερα την έννοια της πολιτικής συμμετοχής των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων,
συμπεριλαμβανομένων και των τρόπων εμπλοκής και των δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
Προϋποθέσεις για την προετοιμασία των απαραίτητων υλικών: διαδικτυακή
πλατφόρμα (π.χ. ZOOM) ηλεκτρονικός υπολογιστής και πολυμέσα/powerpoint.
Προετοιμασία: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα συμμετέχοντα άτομα είναι συνδεδεμένα
στην πλατφόρμα, ώστε να μπορείτε να έχετε οπτική επαφή, επιτρέποντας την
πιο άμεση και ενεργή συμμετοχή τους στη συζήτηση.
Χρονοδιάγραμμα:
Διάρκεια

Δραστηριότητα

Υλικά
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15 λεπτά

15 λεπτά

Break-out Rooms
Συζήτηση με την
ολομέλεια

-

Οδηγίες για τη δραστηριότητα:
1. Break-out rooms (15 λεπτά):
Η ολομέλεια χωρίζεται σε break out rooms και ανατίθεται σε κάθε ομάδα ένα
θέμα προς συζήτηση:
Τρόποι μείωσης της κοινωνικής απόστασης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων,
βρίσκοντας τρόπους αντιμετώπισης των εμποδίων της ενεργούς
συμμετοχής και της εμπλοκής στην πολιτική.
• Τρόποι προώθησης της κοινωνικής υποστήριξης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων για
την εξάλειψη των διακρίσεων.
• Τρόποι προώθησης σαφών συμπεριληπτικών πρακτικών και αλλαγών στο
κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον.
• Τρόποι μετάδοσης μιας κουλτούρας συμπερίληψης και σεβασμού για όλα
τα άτομα.
Σε κάθε break-out room υπάρχει και ένας/μία διευκολυντής/ρια από τον
οργανισμό που επιβλέπει το χρόνο και διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των
συμμετεχόντων ατόμων, καθώς και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφάλειας
και σεβασμού. Η ομάδα κάθε break-out room θα επιλέξει ένα άτομο που θα την
εκπροσωπήσει στην ολομέλεια και θα παρουσιάσει τα κύρια σημεία της
συζήτησης.
•

2. Απολογισμός και
διευκολύντρια/ή

συζήτηση:

(15

λεπτά)

συντονίζεται

από

την/τον

3. Συμπεράσματα/κλείσιμο
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Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης
για τα ΛΟΑΤΚΙ+
Δικαιώματα
5. Ενότητα 1: Εισαγωγή
Σύνοψη

Η παρούσα ενότητα έχει στόχο να εισάγει τα συμμετέχοντα άτομα στους στόχους
του έργου VoiceIt – Strengethening LGBTQI+ Voice in Politics και του
σεμιναρίου Ενημέρωσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα, καθώς και να παράσχει το
χώρο και το χρόνο στα συμμετέχοντα άτομα και τους/τις εκπαιδευτές/ριες να
γνωριστούν μεταξύ τους. Η άσκηση γνωριμίας θα συνεισφέρει στη δημιουργία
μιας ζεστής και χαλαρής ατμόσφαιρας και θα προετοιμάσει τα εμπλεκόμενα
άτομα για τις επόμενες ενότητες. Η διάρκεια της παρούσας ενότητας είναι 30
λεπτά.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, τα συμμετέχοντα άτομα θα:
● Έχουν κατανοήσει τους σκοπούς και τους στόχους του έργου και του
σεμιναρίου·
● Γνωρίζονται μεταξύ τους·
● Είναι προετοιμασμένα να συμμετάσχουν στις υπόλοιπες ενότητες του
σεμιναρίου·
● Έχουν θέσει τους κοινούς κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν όλα τα
εμπλεκόμενα άτομα, καθόλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτικές μέθοδοι της παρούσας ενότητας
●

Διδακτική προσέγγιση με επίκεντρο το άτομο που λαμβάνει την εκπαίδευση·
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●

Συμμετοχικές
δραστηριότητες:
βασικών κανόνων.

άσκηση

γνωριμίας,

δημιουργία/συμφωνία

Εργαλεία ενότητας
● Παρουσίαση powerpoint
● Δραστηριότητα γνωριμίας
● Ομαδική δραστηριότητα
Περιγραφή ενότητας
Μέρος #.1.: Παρουσίαση του έργου και του σεμιναρίου
Μέρος #.2.: Δραστηριότητα γνωριμίας
Μέρος #.3.: Διαμόρφωση βασικών κανόνων

5.1 Μέρος
1: Παρουσίαση
σεμιναρίου

του

έργου

και

του

Οι διευκολύντριες/ές καλωσορίζουν τα συμμετέχοντα άτομα στο σεμινάριο και
τους παρουσιάζουν τους σκοπούς και τους στόχους του έργου και του
σεμιναρίου. Οι διευκολύντριες/ές μπορούν να χρησιμοποιήσουν παρουσίαση
powerpoint, διάρκειας 5-10 λετπών.
Το έργο VoiceIt - Strengthening LGBTQI+'s Voice in Politics έχει στόχο να
συμβάλει στη συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις διαδικασίες λήψης
πολιτικών αποφάσεων στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία, δημιουργώντας
ένα κοινό όραμα σχετικά με τη συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πολιτική,
ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων,
ενδυναμώνοντας τα εθνικά/διεθνή δίκτυα ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν
σε
αυτές
τις
διαδικασίες,
ευαισθητοποιώντας
σχετικά
ενδιαφερόμενα άτομα και το γενικό κοινό αναφορικά με παρανοήσεις για τα
ΛΟΑΤΚΙ+
δικαιώματα,
τις
εμπειρίες
διακρίσεων
και
τη
σημασία
της
συμπερίληψης μειονοτήτων σε διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων, καθώς
και μέσα από τη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης σχετικά με πολιτικές
μεταρρυθμίσεις για μια συμπεριληπτική κοινωνία για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άοτμα.
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Για να επιτευχθούν
παρακάτω βήματα:

οι

παραπάνω

στόχοι,

ακολουθήθηκαν/ακολουθούνται

τα

1. Πραγματοποιήθηκε έρευνα (δευτερογενής και διαδικτυακή έρευνα) για να
διερευνηθούν το νομοθετικό πλαίσιο, τα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαιώματα
των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και οι πεποιθήσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, των
κυβερνητικών αξιωματούχων, των εκπροσώπων πολιτικών θεσμών και του
γενικού κοινού για αυτά. Η έρευνα στόχευε, επίσης, στην ανίχνευση
διακριτικών συμπεριφορών κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, στα εμπόδια που
αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα με μειονοτικό εθνικό και πολιτισμικό
υπόβαθρο, καθώς και στη χαρτογράφηση των μορφών της πολιτικής
συμμετοχής των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και των πιθανών αλλαγών πολιτικής
μεταρρύθμισης, σύμφωνα με τις τέσσερις ομάδες στόχους.
2. Σχηματίστηκε Ομάδα Εργασίας Προτεραιοτήτων σε κάθε χώρα, με στόχο τη
σύνθεση ενός Σχεδίου Δράσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινό όραμα για
την προώθηση και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και
τη σκιαγράφηση των προτεραιοτήτων, σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο. Το
σχέδιο δράσης θα κοινοποιηθεί στις σχετικές κυβερνητικές αρχές.
3. Πρόκειται να υλοποιηθούν Σεμινάρια Ενημέρωσης και Ενδυνάμωσης για τα
ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα – στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιείται και το
παρόν σεμινάριο. Τα Σεμινάρια Ενημέρωσης στοχεύουν στην καλύτερη
πληροφόρηση εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, κυβερνητικών
εκπροσώπων και εκπροσώπων πολιτικών θεσμών σχετικά με ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα
και δικαιώματα και στην ανάδειξη της σημασίας της συμπερίληψης της
ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων. Τα
Σεμινάρια Ενδυνάμωσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα έχουν στόχο την
ενδυνάμωση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και οργανισμών να συμμετέχουν ενεργά
στον πολιτικό διάλογο.
4. Τέλος, θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, ώστε να
ενημερωθεί το κοινό για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και τις συχνές
εσφαλμένες απόψεις σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τα δικαιώματά τους,
καθώς και για τη σημασία της συμπερίληψης μειονοτήτων στις διαδικασίες
λήψης πολιτικών αποφάσεων.
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Σεμινάρια Ενημέρωσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα
Στόχοι:
•

•

Να ενημερώσει εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, κυβερνητικούς
εκπροσώπους και εκπροσώπους πολιτικών θεσμών σχετικά με:
o Τον σεξουαλικό προσανατολισμό,
o Την ταυτότητα φύλου,
o Ζητήματα ισότητας,
o Τα ανθρώπινα δικαιώματα,
o Την παραποιημένη και στερεοτυπική αποτύπωση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
και των δικαιωμάτων τους στα μέσα ενημέρωσης και στην πολιτική,
και
o Τη σημασία της συμπερίληψης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις
διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων.
Να αναπτύξει τις δεξιότητές τους ώστε να μπορούν να προωθούν την
αποκτηθείσα γνώση άμεσα ή έμμεσα, λειτουργώντας ως πομποί στα
αντίστοιχα προσωπικά, κοινωνικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Σεμινάρια Ενδυνάμωσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα
Στόχοι:
• Να ενδυναμώσουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και οργανισμούς να συμμετέχουν ενεργά
στον πολιτικό διάλογο,
• Να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους να εκφράσουν τη γνώμη και τους
προβληματισμούς τους,
• Να ενδυναμωθούν ώστε να ψηφίζουν, να εμπλακούν στον ακτιβισμό και σε
σχετικές συναντήσεις, καθώς και να συμμετέχουν γενικότερα στη λήψη
αποφάσεων.

5.2 Μέρος 2: Δραστηριότητα γνωριμίας
5.2.1

Δύο αλήθειες, ένα ψέμα
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Διάρκεια: 15’
Είδος
Δραστηριότητας:
Στόχοι:

Υλικά:

Οδηγίες:

Δράση γνωριμίας - διαδικτυακή (1η εναλλακτική)
- Τα συμμετέχοντα άτομα να γνωριστούν μεταξύ
τους
- Δημιουργία μιας άνετης ατμόσφαιρας
- Εισαγωγή του διαδραστικού στοιχείου του
σεμιναρίου
Δεν απαιτούνται
Ο/Η διευκολντής/ρια εξηγεί τη δραστηριότητα στα
συμμετέχοντα άτομα:
1. Αυτή είναι μια δραστηριότητα γνωριμίας για
το σπάσιμο του πάγου. Εξηγήστε ότι κάθε
συμμετέχον άτομο θα συστηθεί, αναφέροντας το
όνομά του, καθώς και δύο αλήθειες και ένα
ψέμα για τον εαυτό του. Τα υπόλοιπα άτομα θα
πρέπει να μαντέψουν ποιο είναι το ψέμα. Για
να είναι η δραστηριότητα πιο διασκεδαστική,
τα
συμμετέχοντα
άτομα
θα
πρέπει
να
προσπαθήσουν να κάνουν το ψέμα αληθοφανές.
2. Κάθε
φορά
που
ένα
συμμετέχον
άτομο
μοιράζεται τις τρεις δηλώσεις του με την
ολομέλεια, η ομάδα ψηφίζει ποιο πιστεύει ότι
ήταν το ψέμα, και το άτομο αποκαλύπτει αν η
υπόθεση
ήταν
σωστή
ή
λάθος.
Αυτό
επαναλαμβάνεται για όλα τα συμμετέχοντα
άτομα.
Στην περίπτωση που τα συμμετέχοντα άτομα διστάζουν
να ξεκινήσουν τη δραστηριότητα, προτείνεται να
ξεκινήσει
ο/η
διευκολυντής/ρια,
ώστε
να
δημιουργηθεί μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα.
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5.2.2

Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που σας έρχονται στο μυαλό;

Διάρκεια: 15’
Είδος
Δραστηριότητας:
Στόχοι:

Υλικά:

Οδηγίες:

Δράση γνωριμίας - διαδικτυακή (2η εναλλακτική)

- Τα συμμετέχοντα άτομα να γνωριστούν μεταξύ
τους
- Δημιουργία μιας άνετης ατμόσφαιρας
- Εισαγωγή του διαδραστικού στοιχείου του
σεμιναρίου
Zeetings
Ο/Η διευκολυντής/ρια προετοιμάζει κάποιες
ερωτήσεις στο word cloud του zeetings, δίνοντας
τη δυνατότητα για τρεις απαντήσεις ανα ερώτηση
στο κάθε συμμετέχον άτομο.
1. Αυτή είναι μια δραστηριότητα γνωριμίας για
το σπάσιμο του πάγου, για να μας εισάγει στο
θέμα του σεμιναρίου. Στείλτε τον σύνδεσμο
για το διαδικτυακό εργαλείο στα συμμετέχοντα
άτομα και ζητήστε τους να απαντήσουν στις
ερωτήσεις που εμφανίζονται με τις τρεις
λέξεις που τους έρχονται στο μυαλό. Θα έχουν
δύο λεπτά.
2. Αφού έχει απαντηθεί μία ερώτηση, οι λέξεις
που
χρησιμοποιήθηκαν
περισσότερο
θα
εμφανιστούν
με
μεγαλύτερα
γράμματα
στο
κέντρο
του
‘συννέφου
λέξεων’.
Ο/Η
διευκολυντής/ρια περιμένει 2-3 λεπτά για
κάθε ερώτηση, ώστε να απαντηθεί από όλη την
ομάδα, και στη συνέχεια διαβάζει τις λέξεις
(από την μεγαλύτερη προς τη μικρότερη),
σχολιάζοντας και συνδέοντάς τη με το θέμα
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του σεμιναρίου.
Ερωτήσεις για το word cloud:
•
Ποιες τρεις λέξεις σας έρχονται στο μυαλό
όταν μιλάμε για ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα;
•
Ποιες τρεις λέξεις σας έρχονται στο μυαλό
όταν μιλάμε για συμμετοχή στην πολιτική;
•
Ποιες τρεις λέξεις σας έρχονται στο μυαλό
όταν μιλάμε για παρανοήσεις/εσφαλμένες
αντιλήψεις σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα;

5.3 Μέρος 3: Ορίζοντας τους βασικούς κανόνες
Διάρκεια: 5’
Είδος
Δραστηριότητας:
Στόχοι:

Υλικά:

Οδηγίες:

Διαδραστική δραστηριότητα - διαδικτυακή

- Τα συμμετέχοντα άτομα θα ορίσουν τους
βασικούς
κανόνες
που
θα
πρέπει
να
ακολουθούνται
με
σεβασμό
καθόλη
τη
διάρκεια του σεμιναρίου
Διαδικτυακά εργαλεία: mural ή ideaboardz

Πριν
το
σεμινάριο,
ο/η
διευκολυντής/ρια
προετοιμάζει τα σχετικά διαδικτυακά εργαλεία
που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκαθίδρυση των
κανόνων,
δηλαδή
τα
διαδικτυακά
post-its
(τίτλος δραστηριότητας, μέρη, κλπ.) και έχει
έτοιμο
το
σύνδεσμο
που
θα
σταλεί
στα
συμμετέχοντα άτομα.
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1. Ο/Η διευκολυντής/ρια στέλνει το σύνδεσμο
του διαδικτυακού εργαλείου στα συμμετέχοντα
άτομα και τους ζητά να καταγράψουν στα
διαδικτυακά post-its έναν με δύο κανόνες
που θεωρούν σημαντικούς και θα πρέπει να
ακολουθηθούν, π.χ. σεβασμός διαφορετικών
απόψεων, χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας κλπ.
Τα συμμετέχοντα άτομα έχουν δύο λεπτά.
2. Ο/Η διευκολυντής/ρια διαβάζει τους βασικούς
κανόνες και ρωτά την ομάδα αν συμφωνεί
(3’).
3. Ο/Η διευκολυντής/ρια κάνει εξαγωγή των
κανόνων από το διαδικτυακό εργαλείο και
τραβά ένα screenshot το οποίο παραμένει στο
chat
της
διαδικτυακής
πλατφόρμας
που
χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση του
σεμιναρίου.
Στην περίπτωση που κάποιο άτομο δεν σέβεται έναν
από
τους
κανόνες,
ο/η
διευκολυντής/ρια
υπενθυμίζει τί έχει αποφασιστεί.

6. Ενότητα 2: Στάσεις απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+
άτομα & τα ΛΟΑΚΤΙ+ δικαιώματα
Σύνοψη

Ο κύριος στόχος της παρούσας ενότητας είναι να εξοικειωθούν τα συμμετέχοντα
άτομα με το νομικό πλαίσιο των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων σε διεθνές, Ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο, να αναγνωρίσουν τις ανάγκες πολιτικής μεταρρύθμισης και
να κατανοήσουν καλύτερα την πολιτική συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Μέσα από αυτήν την ενότητα τα συμμετέχοντα άτομα θα:
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•
•
•

Εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τα
δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Αναγνωρίσουν τα κενά και τις ανάγκες πολιτικής μεταρρύθμισης για την
προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
Κατανοούν καλύτερα την πολιτική συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων,
συμπεριλαμβανομένων των τρόπων που εμπλέκονται στην πολιτική και των
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι της παρούσας ενότητας
Το εκπαιδευτικό πλάνο για την ενότητα 3 περιλαμβάνει:
• Ενεργές μεθόδους εκμάθησης, όπου τα άτομα συμμετέχουν ενεργά στη
διαδικασία.
• Διδακτική προσέγγιση με επίκεντρο το άτομο που λαμβάνει την
εκπαίδευση για την εισαγωγή στο εθνικό και διεθνές νομοθετικό
πλαίσιο για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
Εργαλεία ενότητας
Τα εκπαιδευτικά εργαλεία της ενότητας περιλαμβάνουν:
• Παρουσίαση Powerpoint
• Διαδικτυακά post-its και πίνακα παρουσιάσεων ή παρεμφερή εργαλεία
(π.χ. IdeaBoardz) για τη συλλογή των απαντήσεων των συμμετεχόντων
ατόμων
• Ομαδική συζήτηση και αναστοχασμό
Περιγραφή ενότητας
Η ενότητα έχει διάρκεια μία ώρα. Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείτε το
χρόνο, ώστε να την υλοποιήσετε αποτελεσματικά και να δώσετε την ευκαιρία
στα συμμετέχοντα άτομα να κάνουν μικρά διαλειμματα.
Μέρος #1: ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην πολιτική – Τρόποι & προκλήσεις πολιτικής
συμμετοχής - 25 λεπτά
Μέρος #2: Εθνικό & Διεθνές Νομικό Πλαίσιο σχετικά με τα δικαιώματα των
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων - 35 λεπτά
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6.1 Μέρος #1: ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην πολιτική
Τρόποι & προκλήσεις πολιτικής συμμετοχής

–

Σύνοψη: Τα συμμετέχοντα άτομα θα αναστοχαστούν και θα συζητήσουν για τα
εμπόδια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα όταν
(προσπαθούν να) συμμετέχουν στις πολιτικές διαδικασίες, ενώ παράλληλα θα
διερευνηθούν τρόποι τέτοιας συμμετοχής. Την ομαδική συζήτηση θα ακολουθήσει
μια σύντομη παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
Ομάδα στόχου: ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, άτομα που προασπίζονται τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα
και σχετικοι/ες επαγγελματίες της κοινωνίας των πολιτών.
Μέγεθος ομάδας: 10 άτομα

Διάρκεια: 35 λεπτά
Μαθησιακοί στόχοι:
•
•

Η αύξηση της κατανόησης των συμμετεχόντων ατόμων σχετικά με την
πολιτική συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
Η αύξηση της κατανόησης των συμμετεχόντων ατόμων σχετικά με τους
τρόπους εμπλοκής των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πολιτική και των
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.

Υλικά:
διαδικτυακή
πολυμέσα/powerpoint).

πλατφόρμα

(π.χ.

ZOOM,

υπολογιστής

και

Προετοιμασία: βεβαιωθείτε ότι όλα τα συμμετέχοντα άτομα είναι συνδεδεμένα
στην πλατφόρμα.

Οδηγίες για τη δραστηριότητα:

Μέρος I: Εργασία σε ομάδες
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Διάρκεια: 10 λεπτά
Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε μικρές ομάδες (2-3 άτομα) και ζητήστε τους
να σκεφτούν για τη συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πολιτκή: Ποια είναι τα
κύρια εμπόδια και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα όταν
(προσπαθούν να) συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων; Τι
είδους αλλαγές χρειάζονται για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων και την συμμετοχή τους στην πολιτική;

Μέρος II: Συζήτηση
Διάρκεια: 15 λεπτά
Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει στην ολομέλεια τα σημεία που συζητήθηκαν. Για να
υποστηρίξουν τη συζήτηση, οι διευκολύντριες/ές θα καταγράψουν τις ιδέες των
συμμετεχόντων ατόμων. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση διαδικτυακών
εργαλείων (π.χ. IdeaBoardz 4), με τα γνωρίσματα που προσφέρουν οι
διαδικτυακές πλατφόρμες (για παράδειγμα, το Zoom έχει ενσωματωμένο έναν
πίνακα ιδεών), ή με τη συνομιλία της πλατφόρμας.

Μέρος III: Παρουσίαση
Διάρκεια: 10 λεπτά
Προετοιμάστε μια σύντομη παρουσίααση με πληροφορίες και ερευνητικά δεδομένα
για την πολιτική συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων: τρόποι πολιτικής συμμετοχής,
δυσκολίες που αντιμετωπίζονται, κλπ.
Πιθανές πηγές μπορούν να περιλαμβάνουν:

4
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Διεθνή και ευρωπαϊκά ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις διακρίσεις, τη
ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους (π.χ., LGBTI survey 5 του FRA,
αναφορές από τον OSCE/ODIHR, Ευρωβαρόμετρο, κλπ.).
Δεδομένα σχετικά με τις διακρίσεις, τα εγκλήματα και τη ρητορική
μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων από εθνικούς φορείς (π.χ., επίσημες
αναφορές της Αστυνομίας, τις ετήσιες αναφορές του Δικτύου Καταγραφής
Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, αναφορές του Συνηγόρου του Πολίτη,
αναφορές ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων όπως η Colour Youth 6, κ.α.). Ακόμη,
μπορούν να συμπεριληφθούν δεδομένα από την έρευνα του έργου VoiceIt
αναφορικά με τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην
Ελλάδα.
Δεδομένα για την πολιτική συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων: αποτελέσματα
της έρευνας VoiceIt.
Συστάσεις πολιτικής: Μπορούν να παρουσιαστούν οι προτάσεις της
Αναφοράς Συστάσεων Πολιτικής του έργου VoiceIt, μαζί με προτάσεις από
άλλες πηγές.

6.2 Μέρος #2: Εθνικό & Διεθνές Νομικό Πλαίσιο
σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

Σύνοψη: Θα παρουσιαστεί στα συμμετέχοντα άτομα το υπάρχον εθνικό
διεθνές νομοθετικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

και

Ομάδα στόχου: ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, άτομα που προασπίζονται τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα
και σχετικοι/ες επαγγελματίες της κοινωνίας των πολιτών.
Μέγεθος ομάδας: 10 άτομα

Διάρκεια: 25 λεπτά
Μαθησιακοί στόχοι:
5

Τα αποτελέσματα της έρευνας του FRA μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γίνει σύγκριση
της κατάστασης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results
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Η ενίσχυση της γνώσης των συμμετεχόντων ατόμων για τα δικαιώματα των
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, τις πολιτικές και τους νόμους σε διεθνές και Ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Η ενίσχυση της γνώσης των συμμετεχόντων ατόμων για το εθνικό νομικό
πλαίσιο και τις πολιτικές για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα.
Η υποστήριξη των συμμετεχόντων ατόμων να αναγνωρίσουν τα κενά και τις
ανάγκες πολιτικής μεταρρύθμισης για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Προϋποθέσεις για την προετοιμασία των απαραίτητων υλικών: διαδικτυακή
πλατφόρμα (π.χ. ZOOM) ηλεκτρονικός υπολογιστής και πολυμέσα/powerpoint.
Προετοιμασία: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα συμμετέχοντα άτομα είναι συνδεδεμένα
στην πλατφόρμα, ώστε να μπορείτε να έχετε οπτική επαφή, επιτρέποντας την
πιο άμεση και ενεργή συμμετοχή τους στη συζήτηση.
Οδηγίες για τη δραστηριότητα:
Προετοιμάστε μια παρουσίαση με πληροφορίες για το νομοθετικό πλαίσιο
σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε διεθνές/Ευρωπαϊκό επίπεδο
και
κάντε
τις
απαραίτητες
διευκρινίσεις.
Στις
πηγές
μπορούν
να
περιλαμβάνονται:
• Η Οικουμενική Διακύρηξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
• Ο Χάρτης της Ε.Ε. για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα
• Ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
• Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης
• Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Για την παρουσίαση της κατάστασης των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων στην Ελλάδα
μπορούν να αξιοποιηθούν:
• Ο Χάρτης της ILGA-Europe «Rainbow Europe» καθώς και το αντίστοιχο
ευρετήριο, όπου οι χώρες της Ευρώπης κατατάσσονται βάσει της
προστασίας που προσφερουν σε θεσμικό/νομικό επίπεδο στα ΛΟΑΤΚΙ+
άτομα.
• Ο Xάρτης της Transgender Europe για τα τρανς δικαιώματα καθώς και
το αντίστοιχο ευρετήριο που προσφέρουν αναλυτικές πληροφορίες για
την προστασία των τρανς δικαιωμάτων στην Ευρώπη και την Κεντρική
Ασία.
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Η ετήσια ανασκόπηση της ILGA-Europe (Annual Review).

Ο Χάρτης της ILGA-Europe «Rainbow Map» για το 2020
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O Xάρτης της TGEU για την προϋπόθεση στείρωσης για το 2020

Ο Χάρτης της TGEU για την προϋπόθεση ψυχιατρικής διάγνωσης για το 2020
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Για την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο θα γίνει
αναφορά στη σχετική νομοθεσία καθώς και στα κενά που υπάρχουν αναφορικά με:
• Το σύμφωνο συμβίωσης και τον γάμο για ομόφυλα ζευγάρια
• Την αναγνώριση της ομόφυλης και της τρανς γονεϊκότητας
• Τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου
• Την
προστασία των ίντερσεξ ατόμων από ιατρικές παρεμβάσεις
«κανονικοποίησης»
• Την προστασία από διακρίσεις, εγκλήματα μίσους και ρητορική μίσους
στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των
χαρακτηριστικών φύλου από διακρίσεις
• Άλλα ζητήματα που αφορούν ή/και συμπεριλαμβάνουν ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα

6.3 Θεωρητικό υπόβαθρο Ενότητας 2

Προστασία δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων – Διεθνές επίπεδο & Ηνωμένα Έθνη:
•

•

•

Η Οικουμενική Διακύρηξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζει ότι κάθε
άνθρωπος είναι υποκείμενο των ίδιων δικαιωμάτων και ελευθεριών “χωρίς
καμία απολύτως διάκριση” (UN General Assembly 1948).
Τα τελευταία χρόνια, διάφορα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχουν εστιάσει στον σεξουαλικό προσανατολισμό και
την έκφραση φύλου, και συγκεκριμένα στην προστασία από τις διακρίσεις
και τη βία, παράγοντας δύο αναφορές των Ηνωμένων Εθνών το 2011 (UN
Human Rights Council 2011) και το 2014 (UN Human Rights Council 2014)
και διορίζοντας έναν Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα για το σεξουαλικό
προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου το 2016 (UN Human Rights
Council 2016).
Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που τέθηκε σε εφαρμογή το
2015, περιλαμβάνει μια σειρά 17 “στόχων” που θα πρέπει να επιτευχθούν
έως το 2030, και έχει στόχο να “μην μείνει κανένας/καμία/κανένα πίσω”
(UN General Assembly 2015). Παρότι δεν γίνεται ειδική μνεία στα
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) δεν μπορούν να
επιτευχθούν χωρίς την αντιμετώπιση των διακρίσεων και της ανισότητας
που βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα παγκοσμίως. Για παράδειγμα:
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Η εξάλειψη της φτώχειας (ΣΒΑ 1) απαιτεί την αντιμετώπιση των
μορφών διακρίσεων που επηρεάζουν τη δυνατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων να εξασφαλίζουν τον βιοπορισμό τους και να έχουν πρόσβαση
σε βασικές υπηρεσίες.
Η διασφάλιση της καλής υγείας και της ευημερίας για όλα τα άτομα
οποιασδήποτε ηλικίας (ΣΒΑ 3) δεν μπορεί να επιτευχθεί μέχρι οι
υπηρεσίες
υγείας
να
γίνουν
πιο
συμπεριληπτικές
και
να
εξυπηρετούν όλα τα άτομα ισότιμα, ανεξάρτητα από την ταυτότητα
φύλου ή τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.
Η διασφάλιση της πρόσβασης στη συμπεριληπτική και ισότιμη
ποιοτική εκπαίδευση (ΣΒΑ 4) προϋποθέτει την αντιμετώπιση του
σχολικού εκφοβισμού κατά ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητών και μαθητριών, ώστε να
έχουν ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον.
Η ισότητα των φύλων (ΣΒΑ 5) απαιτεί την επέκταση του ορισμού του
φύλου ώστε να περιλαμβάνει όλο το φάσμα της ταυτότητας και της
έκφρασης φύλου, και να αντιμετωπίζονται οι έμφυλες διακρίσεις
και βία, που συχνά στοχοποιούν άτομα που δεν συμμορφώνονται με
τους κανόνες του φύλου.
Η μείωση των ανισοτήτων (ΣΒΑ 10) απαιτεί την εξάλειψη των νόμων
και των πρακτικών που ενέχουν διακρίσεις και την επέκταση των
δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων να φτάσουν στην ολοκληρωμένη
ισότητα.
Η ανάπτυξη συμπεριληπτικών, ασφαλών, ανθεκτικών και βιώσιμων
πόλεων και κοινοτήτων (ΣΒΑ 11) απαιτεί την αντιμετώπιση των
υψηλών δεικτών αστεγίας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων – που είναι συχνά
αποτέλεσμα της απόρριψής τους από την οικογένεια, και των
διακρίσεων στην στέγαση και την εργασία.
Η προώθηση ειρηνικών και συμπεριληπτικών κοινωνιών για τη
βιώσιμη ανάπτυξη, παρέχοντας πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλα τα
άτομα
και
οικοδομώντας
αποτελεσματικούς,
υπεύθυνους
και
συμπεριληπτικούς θεσμούς (ΣΒΑ 16) προϋποθέτει τα κράτη να είναι
υπεύθυνα απέναντι στις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, καθώς η
αστυνομική βία εναντίον των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, η
αποτυχία των
συστημάτων
επιβολής
του
νόμου
και
της
δικαιοσύνης
να
προστατέψουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα από τη βία και να αποδόσουν τις
ευθύνες στους δράστες, και η επιβολή κρατικών κυρώσεων στα
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα είναι κοινά ζητήματα σε όλον τον κόσμο.
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Προστασία δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων – Ευρωπαϊκό επίπεδο:
•

•

•

•

•

•

Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπεγράφη το
1957, ορίζει ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι αρμόδιο για τη λήψη
δράσεων “για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής ή
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισμού” (Μέρος II, Άρθρο 19) (European Union
2007).
Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, που επικυρώθηκε το 2000,
απαγορεύει τις διακρίσεις με οποιαδήποτε βάση, κάνοντας ειδική μνεία
στον σεξουαλικό προσανατολισμό (Τίτλος III: Ισότητα- άρθρο 21)
(European Union 2012). Η Οδηγία για την Ισότητα στην Εργασία, που
υιοθετήθηκε από την ΕΕ το 2000, προϋποθέτει ότι όλα τα Κράτη θα
εφαρμόσουν τη νομοθεσία που απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση τον
σεξουαλικό προσανατολισμό στην εργασία (European Union 2000).
Το 2010, η “Σύσταση CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη
μέλη σχετικά με μέτρα καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση τον
σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου” του Συμβουλίου της
Ευρώπης συμφωνήθηκε και από τα 47 κράτη μέλη, και η πορεία υλοποίησής
της έχει αξιολογηθεί δύο φορές έκτοτε (Council of Europe: Committee
of Ministers 2010).
Υπάρχουν, συμπληρωματικά, μια σειρά άλλων Ευρωπαϊκών Οδηγιών σχετικά
με την ταυτότητα φύλου, το άσυλο και την εργασία, καθώς και Ευρωπαϊκά
Κοινοβουλευτικά Ψηφίσματα και εκθέσεις σχετικά με την ομοφοβία, τα
θεμελιώδη δικαιώματα και τη βία, μεταξύ άλλων θεμάτων.
Το 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα Ψήφισμα για τα
δικαιώματα
των
ίντερσεξ
ατόμων
(European
Parliament,
2018)
αποδοκιμάζοντας τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
βιώνουν πολλά ίντερσεξ άτομα και αναλύοντας τί χρειάζεται να γίνει
για την εξάλειψη των διακρίσεων και την προστασία της σωματικής
ακαιρεότητας των ίντερσεξ ατόμων.
Το 2017, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης
κάλεσε τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να απαγορεύσουν τις
περιττές χειρουργικές επεμβάσεις ‘κανονικοποίησης του φύλου’, τις
στειρώσεις και άλλες θεραπείες που πραγματοποιούνται σε ίντερσεξ
παιδιά χωρίς την ενημερωμένη συγκατάθεση των γονέων, καθώς και να
παρέχουν
επαρκή
ιατρικοφαρμακευτική
περίθαλψη
και
ψυχολογική
υποστήριξη στα ίντερσεξ άτομα.
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Το Άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ απαγορεύει κάθε
μορφή διάκρισης, συμπεριλαμβανομένου του φύλου, της φυλής, του
χρώματος, της εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, των
γενετικών χαρακτηριστικών, της γλώσσας, της θρησκείας ή των
πεποιθήσεων, των πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, της
ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, της περιουσίας, της γέννησης,
της αναπηρίας, της ηλικίας και τους σεξουαλικού προσανατολισμού.
Το Άρθρο 10 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταπολεμά κάθε διάκριση
λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, κατά τον καθορισμό
και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της. Η Ευρωπαϊκή
νομοθεσία προστατεύει την ταυτότητα φύλου σε έναν περιορισμένο βαθμό
κάτω από την προστασία του προστατευόμενου χαρακτηριστικού του φύλου
– για παράδειγμα, σχετικά με τις επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού φύλου.
Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ίση Μεταχείριση στην Εργασία
2000/78/ΕΚ απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό
προσανατολισμό μόνο στο πλαίσιο της εργαίας, της απασχόλησης και της
εκπαίδευσης. Ωστόσο, τα περισσότερα Κράτη Μέλη έχουν επεκτείνει την
προστασία του σεξουαλικού προσανατολισμού, και σε κάποιες περιπτώσεις
της ταυτότητας φύλου, ώστε να καλύπτουν κάποια ή όλα τα πεδία που
εφαρμόζονται στην Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου περί εφαρμογής της
αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής. Τα πεδία αυτά περιλαμβάνουν την κοινωνική ασφάλιση
και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την εκπαίδευση, και την πρόσβαση
και παροχή αγαθών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης.
Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει, επίσης, τις διακρίσεις με βάση το
φύλο στην εργασία και στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες (Οδηγία
2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
Εφαρμογή της Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Αναδιατύπωση) και
η Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου για την Ίση Μεταχείριση Ανδρών
και Γυναικών στην Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες και την Παροχή
Αυτών), καλύπτοντας εν μέρει και τα τρανς άτομα.
Η βία και τα εγκλήματα που έχουν κίνητρο τον νομιζόμενο σεξουαλικό
προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου του θύματος επηρεάζουν το
δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια (Άρθρο 1 του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων), το δικαίωμα στη ζωή (Άρθρο 2 του Χάρτη) και στην
ακαιρεότητα του προσώπου (Άρθρο 3 του Χάρτη). Τα εγκλήματα με κίνητρο
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τις προκαταλείψεις, γνωστά ως εγκλήματα μίσους, επηρεάζουν όχι μόνο
τα άτομα που στοχοποιούνται, αλλά και τις κοινότητες στις οποίες
ανήκουν, καθώς και την ευρύτερη κοινωνία. Αυτή η μορφή βίας και
παρενόχλησης υπονομεύουν τόσο την πραγματική ασφάλεια των ατόμων, όσο
και τα επίπεδα ασφάλειας όπως τα αντιλαμβάνονται. Εξαιτίας του
αντικτύπου τους, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία αναγνωρίζει ότι τα εγκλήματα
μίσους χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή – για παράδειγμα, στο πλαίσιο
της Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Θυμάτων.
Προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο:
Εγκλήματα και Ρητορική Μίσους (Ν. 4285/2014):
Ο Ν. 4285/2014 αποτελεί ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 2008 στο εθνικό
δίκαιο, ενώ σε μεταγενέστερη τροποποίηση προστέθηκαν και τα χαρακτηριστικά
φύλου (Ν. 4356/2015).
Ως έγκλημα μίσους ορίζεται μία πράξη η οποία, βάσει του ποινικού κώδικα,
χαρακτηρίζεται ως έγκλημα και το θύμα έχει επιλεγεί από τον θύτη (και) λόγω
χαρακτηριστικών φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής γενεαλογικών
καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας ή
χαρακτηριστικών φύλου. Τα εγκλήματα μίσους επιφέρουν αυστηρότερες ποινές
στους δράστες.
Ως ρητορική μίσους ορίζεται –σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία- η δημόσια
υποκίνηση σε μίσος ή βία, και ειδικότερα αφορά τον δημόσιο λόγο που
υποκινεί, διεγείρει, προκαλεί ή προτρέπει
σε πράξεις ή ενέργειες που
μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά ατόμου ή ομάδας, με
βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική
ή εθνοτική καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή
την αναπηρία κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη ή ενέχει
απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωµατική ακεραιότητα του ατόμου ή της
ομάδας. Η νομοθεσία καλύπτει όλα τα μέσα εκφοράς δημόσιου λόγου
(προφορικού, έντυπου, διαδικτυακού ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο)
καθώς και τις περιπτώσεις που ο λόγος στοχεύει σε φθορά ή βλάβη περιουσίας
ατόμων που ανήκουν στις παραπάνω ομάδες. Ακόμη, η νομοθεσία προβλέπει
αυστηρότερες ποινές για δημόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους.
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Τόσο τα εγκλήματα μίσους όσο και η ρητορική μίσους διερευνώνται και
διώκονται αυταπάγγελτα, ενώ τα άτομα που θέλουν να καταθέσουν μηνυτήρια
αναφορά απαλλάσσονται από τα σχετικά παράβολα.
Σύμφωνο Συμβίωσης για Ομόφυλα Ζευγάρια (N. 4356/2015): Το σύμφωνο συμβίωσης
επεκτάθηκε και για τα ομόφυλα ζευγάρια το Δεκέμβρο του 2015, έχοντας
προηγηθεί καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων για τη μη συμπερίληψη των ομόφυλων ζευγαριών στην αρχική
θέσπιση του συμφώνου συμβίωσης (2008). Με κοινή υπουργική απόφαση (2016),
το
σύμφωνο
συμβίωσης
εξομοιώνεται
με
το
γάμο
ως
προς
τις
κοινωνικοασφαλιστικές προβλέψεις. Το σύμφωνο συμβίωσης ωστόσο δεν καλύπτει
ζητήματα γονεϊκότητας για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Με το νόμο N. 4356/2015 καταργήθηκε, επίσης, το άρθρο 347 του Ποινικού
Κώδικα σύμφωνα με το οποίο ορίζονταν διαφορετικά ηλιακά όρια συναίνεσης για
ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια.
Ίση Μεταχείριση και Καταπολέμηση των Διακρίσεων (Ν. 4443/2016): Ο νόμος
αυτός αποτελεί ενσωμάτωση της αντίστοιχης Ευρωπαικής Οδηγίας για την ίση
μεταχείριση των προσώπων και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Ο παρών νόμος
εστιάζει στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, περιλαμβάνει, ωστόσο,
και άλλα πεδία όπως: συναλλακτική διάθεση αγαθών και υπηρεσιών, κοινωνική
προστασία, κοινωνικές παροχές και εκπαίδευση. Η νομοθεσία της ίσης
μεταχείρισης καλύπτει ρητά τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα μόνο στο εργασιακό πλαίσιο και
το πλαίσιο παροχής αγαθών/υπηρεσιών, δεν επεκτείνεται όμως στους τομείς της
κοινωνικής προστασίας, των κοινωνικών παροχών και της εκπαίδευσης, όπως
επεκτείνεται για άλλες κοινωνικές ομάδες. Αν και υπάρχει πρόβλεψη για την
επέκταση της προστασίας από τις διακρίσεις βάσει του σεξουαλικού
προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου και των χαρακτηριστικών φύλου και στα
υπόλοιπα πεδία μέσω προεδρικού διατάγματος, αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί.
Σημαντική πρόβλεψη του νόμου αυτού είναι και η αντιστροφή του βάρους
απόδειξης, ορίζοντας δηλαδή πως το βάρος της απόδειξης για την μη
διακριτική μεταχείριση του ατόμου το φέρει το αντίδικο μέρος, ή η διοικούσα
αρχή, και όχι το άτομο που υπέστει εν δυνάμει διάκριση.
Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου (Ν.4491/2017):
Με το ν. 4491/2017 τα
τρανς άτομα στην Ελλάδα μπορούν να διορθώνουν το όνομα και το φύλο στα
επίσημα έγγραφά τους χωρίς την προϋπόθεση ψυχιατρικής διάγνωσης ή άλλων
ιατρικών παρεμβάσεων (π.χ. ορμονοθεραπείας ή/και χειρουργικών επεμβάσεων
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επαναπροσδιορισμού
φύλου).
Αν
και
η
αποϊατρικοποίηση
της
νομικής
αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου ήταν ένα σημαντικό βήμα ο νόμος έχει
αρκετές ελλείψεις και σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Ενδεικτικά:
•
•

•

•
•

Η διαδικασία που προβλέπεται είναι δικαστική, αυξάνοντας το κόστος
της και τον χρόνο αναμονής.
Ηλικιακοί περιορισμοί: η διαδικασία είναι προσβάσιμη σε ενήλικα
άτομα και
ανήλικα
άτομα
17
ετών
με
τη
συγκατάθεση
των
γονών/κηδεμόνων τους, ενώ τα ανήλικα άτομα 15 έως 17 ετών μπορούν
να διορθώσουν τα νομικά τους έγγραφα με τη συγκατάθεση των
γονών/κηδεμόνων
τους
και
ύστερα
από
θετική
γνωμάτευση
διεπιστημονικής
επιτροπής
(αποτελούμενης
από:
παιδοψυχίατρο,
ψυχίατρο,
ενδοκρινολόγο,
παιδοχειρουργό,
ψυχολόγο,
κοινωνικό
λειτουργό και παιδίατρο), πρόβλεψη που έρχεται σε πλήρη αντίθεση
με την αποϊατρικοποίηση της διαδικασίας που ισχύει για τα άτομα
άνω των 17 ετών.
Έγγαμα άτομα & Τρανς γονείς: Άτομα τα οποία έχουν συνάψει γάμο δεν
μπορούν να προχωρήσουν σε διόρθωση των εγγράφων τους, λόγω της μη
αναγνώρισης του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Συνεπώς, ένα
άτομο εξαναγκάζεται να προβεί σε διάλυση του υπάρχοντος γαμου
προκειμένου να έχει πρόσβαση στη διαδικασία. Επιπλέον, για τα
άτομα που έχουν αποκτήσει παιδιά πριν προβουν σε νομική αναγνώριση
ταυτότητας φύλου, δεν υπάρχει η δυνατότητα για διόρθωση του
ονόματος και του φύλου στο πιστοποιητικό γέννησης των παιδιών
τους.
Έλλειψη τρίτης ή κενής επιλογής φύλου για άτομα εκτός του διπόλου.
Για τη διόρθωση όλων των υπόλοιπων εγγράφων ενός ατόμου προϋπόθεση
αποτελει η διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, που αποκλείει
από τη διαδικασία άτομα των οποίων η ληξιαρχική πράξη γέννησης δεν
έχει εκδοθεί στην Ελλάδα (είτε έχουν ελληνική υπηκοότητα, είτε
όχι). Ως προς την πρόσβαση ατόμων που δεν έχουν γεννηθεί στην
Ελλάδα στη διαδικασία της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας
φύλου, έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια αποφάσεις Ειρηνοδικείων
σε σχετικές υποθέσεις, όπου το αίτημα για δίορθωση των στοιχείων
του ατόμου έχει γίνει δεκτό.

Αναδοχή (Ν. 4538/2018): Στο νομοσχέδιο για τους θεσμούς της αναδοχής
συμπεριλαμβάνονται τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, συνεπώς
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και τα ομόφυλα ζευγάρια, στις προϋποθέσεις για υποψήφιους ανάδοχους γονείς.
Αυτή αποτελεί και τη μόνη μορφή αναγνώρισης γονεϊκότητας σε ομόφυλα
ζευγάρια.
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7. Ενότητα 3: Συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
στην πολιτική και στάσεις απέναντι σε
αυτήν
Σύνοψη

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι τα συμμετέχοντα άτομα να σχεδιάσουν
λουλούδια που αντιπροσωπεύουν τα αισθήματα και τις στάσεις των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων απέναντι στην πολιτική συμμετοχή και/ή την προώθηση και την
ορατότητα των δικαιωμάτνω τους. Συνεισφέρει, επίσης, στη χαρτογράφηση της
ποικιλομορφίας των αναγκών και των αντιλήψεων μέσα στην κοινότητα, ώστε να
ενισχυθούν η πολιτική συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και τα δικαιώματά τους.
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Αυτή η πολύτιμη και δημιουργική άσκηση προσαρμόστηκε με δύο τρόπους για το
σκοπό του εκπαιδευτικού υλικού των σεμιναρίων: 1) για να ενισχύσει τον
αναστοχασμό για τα συναισθήματα και τις στάσεις των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων απέναντι
στην πολιτική συμμετοχή και/ή για την προώθηση και την ορατότητα των
δικαιωμάτων τους, και 2) για να είναι κατάλληλη να πραγματοποιηθεί σε
διαδικτυακό περιβάλλον. Το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να τοποθετηθεί είναι τα
παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας ενότητας, τα συμμετέχοντα άτομα θα:
•

•
•
•
•

Κατανοούν τα συναισθήματα και τις στάσεις των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων απέναντι
στην πολιτική συμμετοχή και/ή την προώθηση και την ορατότητα των
δικαιωμάτων τους
Είναι σε θέση να συνδέσουν τα συναισθήματα και τις στάσεις των
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων με τα ευρύτερα ανθρώπινα δικαιώματα
Κατανοούν τις συνθήκες που χρειάζονται για τη συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων στην πολιτική σε ένα ασφαλές περιβάλλον
Είναι σε θέση να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους για τον αναστοχασμό
και το σχεδιασμό παρεμβάσεων
Είναι σε θέση να καλλιεργούν την αλληλεγγύη και το σεβασμό απέναντι
στα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα

Εκπαιδευτικές μέθοδοι της παρούσας ενότητας
Η εκπαιδευτική στρατηγική για την ενότητα 3 περιλαμβάνει:
• Συμμετοχικές διαδικασίες, ώστε να αναγνωριστούν και να εκφραστούν
αισθήματα και στάσεις απέναντι στην πολιτική συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων και/ή προώθηση και η ορατότητα των δικαιωμάτων τους.
• Διαδραστικές μαθησιακές μέθοδοι, όπου τα άτομα συμμετέχουν ενεργά στη
διαδικασία και αναστοχάζονται μεμονωμένα και ομαδικά σχετικά με τα
συναισθήματα, τις ανάγκες και τις στάσεις τους.
• Διδακτική
προσέγγιση με επίκεντρο το άτομο που λαμβάνει την
εκπαίδευση για τα θέματα της ενότητας.
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Εργαλεία ενότητας
Τα εκπαιδευτικά εργαλεία της παρούσας ενότητας περιλαμβάνουν:
• Εικόνα ενός λουλουδιού: μοιράστε στα συμμετέχοντα άτομα την εικόνα
ενός λουλουδιού με 9 πέταλα
• Ομαδική συζήτηση και αναστοχασμός: επιτρέψτε στα συμμετέχοντα άτομα
να διαμοιραστούν την οθόνη τους για να δείξουν το λουλούδι τους
• Πίνακας ιδεών: προετοιμάστε έναν πίνακα ιδεών για να κάνετε μια
σύνοψη των ομοιοτήτων και των διαφορών των λουλουδιών (συστήνεται το
εργαλείο ideaboardz)
Περιγραφή ενότητας
Η ενότητα έχει διάρκεια μία ώρα. Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείτε το
χρόνο, και να δώσετε την ευκαιρία στα συμμετέχοντα άτομα να κάνουν μικρά
διαλειμματα.
Μέρος #1: Η δύναμη του λουλουδιού– (45 λεπτά) και ομαδική συζήτηση – (45
λεπτά)

7.1 Μέρος #1: Η δύναμη του λουλουδιού
(προσαρμοσμένη από το εγχειρίδιο Πυξίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, 2012)
Σύνοψη: Τα συμμετέχοντα άτομα αναστοχάζονται και συζητούν τί σημαίνει η
συμμετοχή στην πολιτική ζωή για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, ποιες είναι οι ανάγκες
τους αναφορικά με τη βελτίωση της συμμετοχής τους και ποια εμπόδια την
παρεμποδίζουν.
Ομάδα στόχου: ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, άτομα που προασπίζονται τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα
και σχετικοί/ές επαγγελματίες της κοινωνίας των πολιτών.
Μέγεθος ομάδας: 10 άτομα
Διάρκεια: 1 ώρα 30 λεπτά
Προϋποθέσεις για την προετοιμασία των υλικών: διαδικτυακή πλατφόρμα (π.χ.,
zoom ή Teams, τα οποία επιτρέπουν περισσότερη διάδραση), ηλεκτρονικός
υπολογιστής και πολυμέσα /powerpoint (για να δείξετε τις οδηγίες της
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δραστηριότητες “Η Δύναμη του Λουλουδιού”·
σύνοψη της ομαδικής συζήτησης).

πίνακας

παρουσιάσεων

για

τη

Προετοιμασία: βεβαιωθείτε ότι όλα τα συμμετέχοντα άτομα έχουν πρόσβαση στην
πλατφρόρμα, ώστε να μπορείτε να τα δείτε και να τα ενθαρρύνετε να
συμμετάσχουν στη συζήτηση.
Χρονοδιάγραμμα:
Εισαγωγή: 5 λεπτά (σκοπός της συνάντησης· εισαγωγή στη δραστηριότητα “Η
Δύναμη του Λουλουδιού”)
20 λεπτά: ετοιμασία του λουλουδιού
20 λεπτά: Κάποια ή όλα τα συμμετέχοντα άτομα μοιράζονται το λουλούδι τους
40 λεπτά: συζήτηση που συντονίζεται από τον/τη διευκολυντή/ρια
5 λεπτά: κλείσιμο και αποχαιρετισμός
Οδηγίες για τη δραστηριότητα:
Μέρος 1.
Αναγνωρίζοντας τί σημαίνει να συμμετέχει ένα άτομο στην πολιτική ζωή σε ένα
ασφαλές περιβάλλον.
1. Εξηγείστε ότι για να συμμετάσχει ένα άτομο στην πολιτική ζωή, είναι
ζωτικής σημασίας να εμβαθύνει στα προσωπικά του συναισθήματα και
στάσεις απέναντι στην πολιτική συμμετοχή, καθώς και ότι ο στόχος είναι
να συνδεθούν αυτά τα συναισθήματα και οι απόψεις με τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Κάθε άτομο έχει ανάγκη να νιώθει ασφάλεια κατά τη
συμμετοχή του στην πολιτική, καθώς και να μην φοβάται ότι θα βιώσει
διακρίσεις και ρητορική του μίσους. Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που εμπλέκονται
στην πολιτική ζωή χρειάζονται, επίσης, υποστήριξη και εκτίμηση:
χρειάζονται να νιώθουν ότι είναι αποδεκτά, να αντιμετωπίζονται με
σεβασμό και οι απόψεις τους να εισακούονται ισότιμα με τους/τις μηΛΟΑΤΚΙ+ πολιτικούς.
2. Ζητήστε από τα συμμετέχοντα άτομα να συμπληρώσουν το λουλούδι ώστε να
αντιπροσωπεύει τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σχετικά με τη συμμετοχή
στην πολιτική σε ένα ασφαλές πλαίσιο.
Το λουλούδι θα πρέπει να έχει εννέα πέταλα:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

βασικές ανάγκες
προσωπική ασφάλεια
οικονομική ασφάλεια
εκπαίδευση
φιλία
οικογένεια
προσωπικό δίκτυο
αυτοεκτίμηση
προσωπική ολοκλήρωση

Ρωτήστε τα συμμετέχοντα άτομα ποια είναι τα συναισθήματα και η στάση τους
απέναντι σε κάθε πέταλο του λουλουδιού· ποιες σχετικές ανάγκες πιστεύουν
ότι υπάρχουν· πώς αυτά συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα για την
ενίσχυση της πολιτικής τους συμμετοχής. Εξηγείστε ότι δεν υπάρχουν σωστές ή
λάθος απαντήσεις, καλές ή κακές απαντήσεις. Το λουλούδι του κάθε ατόμου θα
είναι μοναδικό. Δώστε τους 20 λεπτά για να συμπληρώσουν το λουλούδι.
Ζητήστε από (μερικά ή όλα) τα συμμετέχοντα άτομα να μοιραστούν το λουλούδι
τους (διαμοιρασμός οθόνης), ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας. Ζητήστε τους
να είναι περιεκτικοί/ές/ά και να εκφράσουν τις τρεις κύριες λέξεις κλειδιά
(μέγιστη διάρκεια 20 λεπτά).
Ξεκινήστε τη συζήτηση που θα συντονίζεται από έναν/μία διευκολυντή/ρια της
ομάδας – προτεινόμενες ερωτήσεις
•

•
•
•

Πως μπορούμε να βελτιώσουμε την πολιτική συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
σε ένα ασφαλές περιβάλλον σε εθνικό/τοπικό επίπεδο;
Ποιες παρεμβάσεις/πολιτικές κλπ. χρειάζονται για τη βελτίωση της
συμπερίληψης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πολιτική;
Πως μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία σχετικά με την
πολιτική συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων;
Συμπεράσματα/κλείσιμο
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7.3 Παραρτήματα
7.3.1 Παράρτημα 3I: Εικόνα ενός λουλουδιού
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8. Ενότητα 4: Πως μπορώ να εμπλακώ στις
πολιτικές διαδικασίες;
Σύνοψη

Η ενότητα “Πως μπορώ να εμπλακώ στις πολιτικές διαδικασίες;” στοχεύει στην
ενημέρωση των συμμετεχόντων ατόμων σχετικά με τη σημασία της συμμετοχής
τους στις πολιτικές διαδικασίες/στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων
και στη διερεύνηση τρόπων ενθάρρυνσης της ενεργούς συμμετοχής τους.
Η ενδυνάμωση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων να συμμετάσχουν στα πολιτικά κόμματα και
στη διακυβέρνηση θα προωθήσει την καλύτερη προάσπιση και επικοινωνία
σημαντικών
ζητημάτων
για
τη
ΛΟΑΤΚΙ+
κοινότητα
σε
πολιτικούς
και
σχετικούς/ές ενδιαφερόμενους/ες, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την ανάπτυξη
μιας συμπεριληπτικής προσέγγισης στην συνεργασία με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και
σχετικούς οργανισμούς.
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Επίσης, η συγκεκριμένη ενότητα δίνει στα συμμετέχοντα άτομα μια εικόνα για
την ιστορία των αγώνων των ΛΟΑΤΚΙ+ κινημάτων για ισότητα, ισοτιμία και
αποδοχή, καθώς και για την ιστορία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πολιτική.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, τα συμμετέχοντα άτομα θα:
• Κατανοούν ότι όλα τα άτομα έχουν το δικαίωμα να εμπλακούν στα
πολιτικά κόμματα και στις πολιτικές διαδικασίες (συμπεριληπτική,
προσωπική και κοινωνική ευθύνη).
• Κατανοούν ότι όταν όλα τα άτομα εκπροσωπούνται δίκαια και ισότιμα στο
πολιτικό
σύστημα,
παρέχονται
ειρηνικά
μέσα
για
την
έκφραση
προβληματισμών και προτιμήσεων, για την ανάδειξη ζητημάτων, ενώ
διασφαλίζεται ότι η κυβέρνηση ανταποκρίνεται σε όλους τους πολίτες.
• Αναγνωρίζουν τις απαραίτητες δράσεις/τα απαραίτητα βήματα που θα
πρέπει να ακολουθήσει ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο που εμπλέκεται στις πολιτικές
διαδικασίες.
• Έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την ιστορία των ΛΟΑΤΚΙ+ κινημάτων
και των ατόμων στην πολιτική, καθώς και σχετικά με πρωτοπόρα ΛΟΑΤΚΙ+
άτομα που εμπλέκονται στην πολιτική.
• Αναγνωρίζουν δράσεις και αλλαγές που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν
για να κάνουν τα πολιτικά κόμματα περισσότερο συμπεριληπτικά.
Εκπαιδευτικές μέθοδοι της παρούσας ενότητας
Το εκπαιδευτικό πλάνο για την ενότητα 4 περιλαμβάνει:
•

•

Ενεργές μεθόδους εκμάθησης, όπου τα άτομα συμμετέχουν ενεργά στη
διαδικασία και αναστοχάζονται ως προς τα συναισθήματα, τις σκέψεις
και τις εμπειρίες τους.
Συμμετοχικές
διαδικασίες
ώστε
τα
συμμετέχοντα
άτομα
να
αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν την (θετική) επίδραση της εμπλοκής
στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Εργαλεία ενότητας
Τα εργαλεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα περιλαμβάνουν:
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●
●

Παρουσίαση powerpoint για τη συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις πολιτικές
διαδικασίες και τα ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματα.
Ομαδική εργασία και αναστοχασμό πάνω σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τη
συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις πολιτικές διαδικασίες.

Περιγραφή ενότητας
Η ενότητα έχει διάρκεια μία ώρα. Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείτε το
χρόνο, και να δώσετε την ευκαιρία στα συμμετέχοντα άτομα να κάνουν μικρά
διαλειμματα.
Μέρος #.1: Κάνε ένα βήμα στην πολιτική – 20 λεπτά
Μέρος #.2: Συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις πολιτικές διαδικασίες – 40
λεπτά

8.1 Μέρος #.1: Κάνε ένα βήμα στην πολιτική

Σύνοψη: Τα συμμετέχοντα άτομα αναστοχάζονται και συζητούν τον ρόλο και τον
αντίκτυπο που μπορούν να έχουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα συμμετέχοντας στις
πολιτικές διαδικασίες. Μέσα από ομαδική εργασία (3 ομάδες συμμετεχόντων
ατόμων), συζήτηση, αναστοχασμό και κριτική σκέψη τα συμμετέχοντα άτομα θα
απαντήσουν σε ερωτήσεις που θα τους δοθούν.
Ομάδα στόχου: ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, άτομα που προασπίζονται τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα
και σχετικοι/ες επαγγελματίες της κοινωνίας των πολιτών.
Μέγεθος ομάδας: 10 άτομα

Διάρκεια: 20 λεπτά
Μαθησιακοί στόχοι:
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης.
• Αναγνώριση στρατηγικών πλαισίων και δράσεων.
• Ενθάρρυνση συμμετεχόντων ατόμων να σκεφτούν τρόπους συμμετοχής στις
πολιτικές διαδικασίες.
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•

Ενθάρρυνση συμμετεχόντων ατόμων να συζητήοσυν τη σημασία
συμμετοχής των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις πολιτικές διαδικασίες.

της

Προϋποθέσεις για την προετοιμασία των υλικών: διαδικτυακή πλατφόρμα (π.χ.,
zoom), ηλεκτρονικός υπολογιστής και πολυμέσα /powerpoint (διαδικτυακά
εργαλεία, π.χ. Menti.com).
Προετοιμασία: βεβαιωθείτε ότι όλα τα συμμετέχοντα άτομα έχουν πρόσβαση στην
πλατφόρμα, ώστε να μπορείτε να έχετε επαφή και να τα ενθαρρύνετε να
συμμετάσχουν στη συζήτηση.
Χρονοδιάγραμμα:
Διάρκεια

Δραστηριότητα

2 λεπτά

Εισαγωγή

18 λεπτά

Κάνε
ένα
πολιτική

Υλικά
-

βήμα

στην

PowerPoint

Εισαγωγή (2 λεπτά)
Η συμμετοχή στις πολιτικές διαδικασίες, η ενεργός συμμετοχή των πολιτών και
η γενικότερη εμπλοκή στην πολιτική σφαίρα αποτελούν αναπόσπαστο δικαίωμα
κάθε ανθρώπου. Ειδικότερα, η συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων είναι σημαντική
για την ίδια την κοινότητα, αλλά και για την κοινωνία. Σε αυτήν την ενότητα
θα εξερευνήσουμε τη σημασία της συμμετοχής των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις
πολιτικές διαδικασίες, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να
εμπλακούν σε αυτές.

Κάνε ένα βήμα στην πολιτική (18 λεπτά)
Εξηγούμε στα συμμετέχοντα άτομα ότι θα χωριστούν σε 3 ομάδες (break out
rooms) και θα τους δοθούν οι ακόλουθες ερωτήσεις, τις οποίες θα πρέπει να
συζητήσουν και να καταγραψουν τις απαντήσεις/ιδέες τους:
• Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια της πολιτικής συμμετοχής;
• Με ποιον τρόπο και σε ποια πεδία της πολιτικής σκηνής θα μπορούσε να
συμμετάσχει η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα;
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•

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της πολιτικής συμμετοχής για ένα ΛΟΑΤΚΙ+
άτομο και για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα γενικότερα;

8.2 Μέρος #.2: Συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις
πολιτικές διαδικασίες

Σύνοψη: Τα συμμετέχοντα άτομα συζητούν σε ζευγάρια τις
δόθηκαν από την κάθε ομάδα κατά την πρώτη δραστηριότητα.

απαντήσεις

που

Ομάδα στόχου: ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, άτομα που προασπίζονται τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα
και σχετικοι/ες επαγγελματίες της κοινωνίας των πολιτών.
Μέγεθος ομάδας: 10 άτομα

Διάρκεια: 40 λεπτά
Μαθησιακοί στόχοι:
•
•

•
•
•

Να εξερευνηθεί η έννοια της πολιτικής συμμετοχής.
Να ενημερωθούν τα συμμετέχοντα άτομα για την ιστορία και την
εμπλοκή των ΛΟΑΤΚΙ+ κινημάτων στην πολιτική, σε διεθνές και εθνικό
επίπεδο.
Να ευαισθητοποιηθούν τα συμμετέχοντα άτομα σχετικά με τη σημασία
της συμμετοχής τους στην πολιτική.
Να καταγράψουν τα συμμετέχοντα άτομα τους τομείς και τους τρόπους
που μπορούν να εμπλακούν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην πολιτική.
Να κατανοήσουν τα συμμετέχοντα άτομα τον αντίκτυπο της συμμετοχής
των ΛΟΑΚΤΙ+ ατόμων στις πολιτικές διαδικασίες.

Οδηγίες για τη δραστηριότητα:
Ζητήστε από τα συμμετέχοντα άτομα να ορίσουν έναν/μία/ένα εκπρόσωπο που θα
μοιραστεί τις απαντήσεις/τις σκέψεις τους αναφορικά με την προηγούμενη
δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιήστε την παρουσίαση στην οποία
εμπεριέχονται οι ερωτήσεις της πρώτης δραστηριότητας και οι πληροφορίες που
θέλουμε να μεταδοθούν στα συμμετέχοντα άτομα:
• Η έννοια της πολιτικής συμμετοχής
• Η ιστορία του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος (διεθνές επίπεδο)
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•
•
•

Η ιστορία του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος (εθνικό επίπεδο)
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της εμπλοκής των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις
πολιτικές διαδικασίες;
Πως μπορώ να εμπλακώ στις πολιτικές διαδικασίες;

Ζητήστε από κάθε ομάδα να αναφέρει τις απαντήσεις της. Δώστε σε όλα τα
συμμετέχοντα άτομα την ευκαιρία να κάνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις ή
σχόλια. Αυτό θα προωθήσει την ανταλλαγή ιδεών και της κοινής μάθησης.

Η έννοια της πολιτικής συμμετοχής:
•

•
•
•

•

•

Η πολιτική συμμετοχή περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων μέσα από
τις οποίες τα άτομα αναπτύσσουν και εκφράζουν τις απόψεις τους για
τον κόσμο και τον εκάστοτε τρόπο διακυβέρνησης, ενώ παράλληλα
προσπαθούν να συμμετέχουν και να διαμορφώνουν τις αποφάσεις που
επηρεάζουν τις ζωές τους.
Όλα τα άτομα μπορούν και έχουν το δικαίωμα της συμμετοχής στη
διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων.
Τα
δικαιώματα
πολιτικής
συμμετοχής
διαδραμματίζουν
έναν
πολύ
σημαντικό ρόλο στην προώθηση της δημοκρατικής διακυβέρνησης.
Το δικαίωμα της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής στην πολιτική ζωή είναι
σημαντικό για την ενδυνάμωση ατόμων και ομάδων και αποτελεί ένα από
τα κύρια στοιχεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Εμπόδια στην ισότιμη πολιτική και δημόσια συμμετοχή εντοπίζονται σε
ποικίλα πλαίσια. Τα εμπόδια αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν άμεσες
και έμμεσες διακρίσεις με βάση τη φυλή, την καταγωγή, το φύλο, τη
γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή
κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία, την
εθνικότητα ή κάθε άλλο χαρακτηριστικό.
Η ψήφος δεν αποτελεί τη μοναδική μορφή πολιτικής συμμετοχής. Πέραν
της ψήφου:
o Συμμετοχή σε εκδήλωση/ομιλία μιας καμπάνιας
o Συμμετοχή/εθελοντισμός σε οργανισμό
o Ανάρτηση σχολίων σχετικά με θέματα πολιτικής στο διαδίκτυο
o Συμμετοχή σε οργανωμένη διαμαρτυρία
o Δωρεά σε κοινωνική/πολιτική οργάνωση
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Η ιστορία των ΛΟΑΤΚΙ+ κινημάτων στην πολιτική (διεθνές επίπεδο)
Τα ΛΟΑΤΚΙ+ κοινωνικά κινήματα μπορεί να εστιάζουν στα ίσα δικαιώματα, όπως:
• Το κίνημα της δεκαετίας του 2000 για το γάμο ομόφυλων ζευγαριών
• Μπορεί να εστιάζουν στην απελευθέρωση, όπως το κίνημα για την
απελευθέρωση της ομοφυλοφιλικής επιθυμίας των δεκαετιών 1960 και 1970
• Το κίνημα για την ομοφυλοφιλία της δεκαετίας του 1950
Παρότι δεν υπάρχει ένας πρωταρχικός ή κυρίαρχος κεντρικός οργανισμός που να
εκπροσωπεί όλα τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τα συμφέροντά τους, αρκετοί οργανισμοί
που προασπίζονται τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα είναι ενεργοί παγκοσμίως. Οι πρώτοι
οργανισμοί για την υποστήριξη των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων ιδρύθηκαν στις αρχές
του 20ου αιώνα.
Τα ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματα που οργανώνονται σήμερα αποτελούνται από ένα ευρύ φάσμα
πολιτικού ακτιβισμού και πολιτισμικής δραστηριότητας, και συμπεριλαμβάνουν
ομάδες άσκησης επιρροής (lobbying), πορείες, κοινωνικές ομάδες, μέσα
ενημέρωσης, τέχνη και έρευνα.
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Ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ+ πολιτικοί:
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Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις
πολιτικές διαδικασίες;
• Διεκδίκηση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας
• Θέσπιση νόμων σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα
• Ενδυνάμωση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας
• Μείωση των ομοφοβικών και τρανσφοβικών στάσεων μέσα στα πολιτικά
κόμματα
• Μεγαλύτερη ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και δικαιωμάτων
Πως μπορώ να εμπλακώ στις πολιτικές διαδικασίες;
• Γνωρίζω τα δικαιώματά μου
• Συμμετέχω σε πολιτικά κόμματα και οργανισμούς
• Λαμβάνω μέρος σε διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες
• Ενημερώνομαι για τις πολιτικές εξελίξεις
• Ψηφίζω
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•
•
•

Εκφράζω τη γνώμη μου
Συνδράμω στον αγώνα των ΛΟΑΤΚΙ+ κινημάτων
Λαμβάνω μέρος σε εκδηλώσεις ΛΟΑΤΚΙ+ οργανισμών

8.3 Θεωρητικό υπόβαθρο της Ενότητας 4
Σύμφωνα και με την κλασσική μελέτη των Verba και Nie (1972), υπάρχουν
τέσσερα ξεχωριστά είδη πολιτικής συμμετοχής: (1) μη ενεργή (αφορά τα άτομα
που δεν έχουν κίνητρο ή εμπλοκή), (2) ψηφοφόροι (αφορά άτομα που ψηφίζουν
αλλά δεν εμπλέκονται σε άλλες δραστηριότητες), (3) παροχική συμμετοχή
(αφορά άτομα που προτιμούν να επικοινωνούν προσωπικά με πολιτικούς και να
έχουν πιο άμεση εμπλοκή στους πολιτικούς θεσμούς), (4) διαδηλωτές/ριες ή
κοινοτιστές/ριες (άτομα που διαδηλώνουν, αλλά μπορεί και να ψηφίζουν και να
έρχονται σε επαφή με πολιτικούς).
Η κοινωνική ταυτότητα αναφέρεται στην αντίληψη του εαυτού ενός ατόμου σε
σχέση με τα άλλα άτομα, δεδομένου ότι το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του
ως μέλος μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας. Η ομαδική συνείδηση στις
πολιτικές επιστήμες αναφέρεται σε μια δυναμική διαδικασία, κατά την οποία
τα μέλη μιας ομάδας κοινωνικής ταυτότητας αντιλαμβάνονται την ομάδα τους ως
πολιτικά συναφή για τα μέλη της όσον αφορά το κύρος της στην κοινωνία, με
την προϋπόθεση ότι τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να συν-εργάζονται για
πολιτικούς σκοπούς (Miller, Gurin, Gurin & Malanchuk, 1981).
Η ομαδική συνείδηση ενέχει δύο απαραίτητες προϋποθέσεις: τη συμμετοχή στην
ομάδα και την ταύτιση με αυτήν. Η συμμετοχή στην ομάδα αποτελεί έναν
‘αντικειμενικό’ παράγοντα μέσα στην ομάδα, ενώ η ταύτιση αναφέρεται στην
υποκειμενική ψυχολογική σημασία που έχει η ομάδα για το άτομο (Miller,
Gurin, Gurin & Malanchuk, 1981).
Η ομαδική συνείδηση μπορεί να αξιολογηθεί με βάση δύο παράγοντες: (a) Το
επίπεδο θετικών διασυνδέσεων που έχει ένα άτομο με την κοινή του ομάδα
(π.χ. εύρεση κοινού νοήματος, σκοπού, στόχων και αξιών), (b) Το επίπεδο της
κατανόσης του ατόμου ότι υπάρχει προκατάληψη ή διάκριση κατά της κοινής του
ομάδας (από μία ομάδα με την οποία δεν ταυτίζεται) (Chong and Rogers,
2005). Όταν τα μέλη της κοινής ομάδας αντιλαμβάνονται τις πράξεις μιας
εξωγενούς ομάδας ως διακρίσεις νιώθουν την ανάγκη να λάβουν δράση
(Schlozman, Verba & Brady, 2012).
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Η ομαδική συνείδηση μπορεί να μεσολαβεί ή να προβλέπει την πολιτική
συμμετοχή με τους παρακάτω τρόπους: (a) ενεργή συμμετοχή σε κοινωνικές
εκδηλώσεις, όπως διαδηλώσεις για την προάσπιση των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, (b) ενεργή συμμετοχή στην ψηφοφορία και άλλες εκλογικές
διαδικασίες, (c) συμμετοχή και δράσεις με τη μορφή της οικονομικής
υποστήριξης και προγράμματα δωρεάς, (d) ενίσχυση της ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα σχετικά με ζητήματα διακρίσεων. Αυτή
η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μπορεί να οδηγήσει αργότερα τα άτομα σε πιο
ισχυρή πολιτική συμμετοχή (Wahlström, Peterson,& Wennerhag, 2018).
Ο Bosia (2014) εστιάζει στην πολιτική δόμηση μιας κοινωνίας και αναφέρει
ότι η πολιτική παραγκώνιση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων συναντάται συνήθως σε
αυταρχικά και ανελεύθερα καθεστώτα. Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις σχετικά με το
φύλο και τη σεξουαλικότητα είναι εμφανείς στις στάσεις απέναντι στην
ομοφοβία και την ομοφυλοφιλία, όπου οι πολιτικές ακολουθούν μία σειρά από
δικαιώματα, πρακτικές και ρητορικές που προστατεύουν την ποικιλομορφία ως
προς το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Αυτό διαφαίνεται
στην μετατροπή της ΛΟΑΤ πολιτικής από παρεκβατική σε κυρίαρχο ρεύμα, με το
γάμο, την τεκνοθεσία και την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, τη
στρατιωτική θητεία, τις πολιτικές κατά των διακρίσεων, την αναγνώριση του
φύλου, και την κρατική υποστήριξη σε ΛΟΑΤ πολιτισμικά ινστιτούτα.
Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη επιδιώκει έναν κόσμο που αντανακλά
την
ισότητα
με
οικουμενικό
σεβασμό
της
ανθρώπινης
αξιοπρέπειεας,
δεσμευόμενη ότι δε θα αφήσει κανέναν άνθρωπο πίσω. Παρότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα
δεν αναφέρονται συγκειμένα στους 17 στόχους της Ατζέντας, οι Στόχοι για την
Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ) σχετίζονται με αυτά. Η μείωση των ανισοτήτων (ΣΒΑ
10) απαιτεί την εξάλειψη νόμων και πρακτικών που ενέχουν διακρίσεις και την
διεύρυνση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων για την επίτευξη της
ολοκληρωτικής ισότητας. Η προώθηση ειρηνικών και συμπεριληπτικών κοινωνιών
για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλα τα άτομα
και η ανάπτυξη αποτελεσματικών, υπεύθυνων και συμπεριληπτικών θεσμών (ΣΒΑ
16) απαιτεί να καταστούν τα Κράτη υπεύθυνα για τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων.
Στην
υπάρχουσα
βιβλιογραφία
εντόπιζονται
διάφορες
μορφές
πολιτικής
συμμετοχής των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Οι μορφές αυτές αντικατοπτρίζουν τα κίνητρα
και τις δράσεις που λαμβάνει ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο κατά την πολιτική συμμετοχή
(Browne, 2007; Wahlström & Peterson, 2016): i) διαμαρτυρίες και εκδηλώσεις
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κατά πολιτικών γραμμών, νόμων και πολιτικών, ii) ηθική κρίση, κίνητρα και
δράσεις που σχετίζονται με την ηθική και τις αξίες (π.χ., διαδηλώνοντας για
συγκεκριμένα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα), iii) πράξεις και
κίνητρα που αντικατοπτρίζουν μια κοινή υποστήριξη και κατανόηση κάποιων
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων προς άλλα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, ή προς θέματα σχετικά με την
κοινότητα, iv) ανάμειξη μέσα από εκδηλώσεις και δράσεις σχετικά με τον
πολιτισμό και την παράδοση (π.χ. αποτίουν φόρο τιμής σε ΛΟΑΤΚΙ+ πρωτοπόρα
άτομα ακτιβιστές/ριες / προασπιστές/ριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε
μέρες αφιερωμένες σε ένα θέμα ή μνήμες κλπ.), v) κίνητρα και δράσεις
σχετικά με τη δικτύωση και την ανάπτυξη σχέσεων, vi) εκπροσώπηση και
προώθηση μιας ομάδας ή υποομάδας ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, vii) ενεργός συμμετοχή σε
εορτασμούς
και
εκδηλώσεις
(π.χ.
επέτειος
Stonewall,
Παρελάσεις
Υπερηφάνειας), viii) κίνητρα και δράσεις σχετικά με την ορατότητα και την
ευασιθητοποίηση (π.χ. συζητήσεις στο πλαίσιο πάνελ, καμπάνιες ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης).
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