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1. Εισαγωγή 

Το παρόν έργο “VoiceIt- Strengthening LGBTQI+’s Voice in Politics” («VoiceIt- 
Ενδυναμώνοντας τη ΛΟΑΚΤΙ+ Φωνή στην Πολιτική») στοχεύει να εμπλέξει τις τέσσερις ομάδες στόχους 
στην προσπάθεια να αναπτύξει συνεργατικές στρατηγικές ώστε να αντιμετωπίσουν τις διακρίσεις και τον 
αποκλεισμό και να προωθήσουν τα δικαιώματα και την πολιτική φωνή των ΛΟΑΤΚΙ+ ομάδων. Σκοπός της 
παρούσας έρευνας είναι να διευρύνει τη βάση τεκμηρίων, να μελετήσει τις μεταβαλλόμενες στάσεις, και 
να καθορίσει το βαθμό στον οποίο οι ΛΟΑΤΚΙ+ ομάδες συμμετέχουν στη δημόσια ζωή και στην πολιτική.  

Η έρευνα στόχευσε σε τέσσερις ομάδες: 

• ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα,  
• κρατικούς λειτουργούς./αξιωματούχους 
• εκπρόσωπους πολιτικών θεσμών,  
• το ευρύ κοινό. 

Η έρευνα πρωτίστως στόχευσε να:  
● εντοπίσει τις αντιλήψεις των τεσσάρων ομάδων για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα        
● εντοπίσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα στον πολιτικό χώρο, 

ιδιαίτερα πρόσωπα με υπόβαθρο εθνικής ή πολιτισμικής μειονότητας        
● διερευνήσει απόψεις για πολιτική μεταρρύθμιση   
● διερευνήσει τη συμμετοχή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην πολιτική   

 
Η Κύπρος κατατάσσεται στην 29η θέση ανάμεσα σε 49 Ευρωπαϊκές χώρες αναφορικά με 

τη νομοθεσία και τις πολιτικές που έχουν σαφή θετικό αντίκτυπο στα ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπινα 
δικαιώματα, με συνολική τιμή 31% (ILGA-Europe, 2020). Αρκετές Ευρωπαϊκές έρευνες 
συμπέραναν ότι η Κύπρος παραμένει χώρα όπου οι μη ανεκτικές στάσεις προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ 
πρόσωπα παραμένουν διαδεδομένες (ECRI, 2019; FRA, 2014). Η ύπαρξη δύο κοινοτήτων 
(Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή) παρουσιάζει μια επιπρόσθετη περιπλοκότητα. Η 
παρούσα έρευνα έλαβε υπόψη το δικοινοτικό χαρακτήρα του νησιού και συμπεριέλαβε 
ανασκόπηση και των δύο πλαισίων.   

Γεωγραφικός νότος: 

● Το 1998, το Κυπριακό κοινοβούλιο ψήφισε τροποποίηση του νόμου και 
αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας.  

● Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και στην Εργασία νόμος εφαρμόστηκε το 
2004 με κύριο στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων στην εργασία βάσει φυλετικής ή 
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εθνικής ταυτότητας, θρησκείας, πεποιθήσεων, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού 
(Κύπρος, 2004) 

● Ο  Περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμους εφαρμόστηκε το 2016.  
● Η τροποποίηση στη νομοθεσία για τη ρητορική μίσους έγινε  το  2017 ώστε να  

συμπεριλαμβάνει το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου ως 
χαρακτηριστικά βάσει των οποίων μπορούν τα άτομα να υποστούν διακρίσεις  (Κύπρος, 
2017) 

● Η Accept-ΛΟΑΤΙ Κύπρου επί του παρόντος προωθεί νέο νομοσχέδιο για να διασφαλίσει 
το δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου άνω των 18 να ζητήσει διόρθωση του 
καταγεγραμμένου φύλου του χωρίς να χρειάζεται να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση ή 
διάγνωση, ορμονική θεραπεία, ή χειρουργικές επεμβάσεις.  (ILGA-Europe, 2020). 

● Η ομογονεϊκότητα, παραμένει χωρίς νομική αναγνώριση .  

Γεωγραφικός Βορράς 

● Στο Βορρά της Κύπρου η ομοφυλοφιλία αποποινικοποιήθηκε το  2014. 
● Η πρώτη πορεία Υπερηφάνιας διοργανώθηκε από την οργάνωση Kuir Kıbrıs Derneği το 

2014.  
● Η «Βόρεια Κύπρος» δεν αναγνωρίζεται ως κράτος από τα διεθνή σώματα, κάτι που έχει 

ως αποτέλεσμα την πολιτική και οικονομική εξάρτηση από την Τουρκία. Ως αποτέλεσμα, 
τα ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα μπορούν να συζητηθούν σε σχέση με την αβεβαιότητα που 
χαρακτηρίζει την κατάσταση στο βορρά. 

● Παρά την αυξανόμενη ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ θεμάτων, και τη νομική αλλαγή με την 
αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας, οι επιθέσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων δεν 
έχουν ούτε εξαλειφθεί ούτε αντιμετωπιστεί επαρκώς σε θεσμικό επίπεδο λόγω της 
απουσίας αποτελεσματικής εφαρμογής του νόμου  
(History of QCA, 2019) 
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2. Μεθοδολογία 

Διεξήχθη διαδικτυακή έρευνα  (427 συμμετέχοντες) με κύριο στόχο ν να χαρτογραφήσει την 
κατάσταση σε σχέση με τα ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα και θέματα στην Κυπριακή κοινωνία και 
πολιτική. Η έρευνα στόχευσε σε τέσσερις ομάδες: ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα, κρατικούς λειτουργούς, 
εκπρόσωπους πολιτικών θεσμών, και το ευρύ κοινό. Ετοιμάστηκε ερωτηματολόγιο από τους 
εταίρους του έργου που κατόπιν μεταφράστηκε στις επίσημες γλώσσες των χωρών (για την 
Κύπρο στην Ελληνική και Τουρκική, καθώς και στην Αγγλική γλώσσα). Χρησιμοποιήθηκε 
διαδικτυακή πλατφόρμα για την διεξαγωγή της έρευνας και τη συλλογή δεδομένων. Η 
διαδικτυακή συλλογή δεδομένων διήρκησε για δύο μήνες.  Για την εξέταση των υποθέσεων, 
χρησιμοποιήσαμε κυρίως αναλύσεις chi-square και one-way ANOVA. For hypothesis testing, 
we mainly used chi-squared and one-way ANOVA. Για τα δημογραφικά παρουσιάζουμε 
ορισμένους συνοπτικούς πίνακες.   

 
3. Ευρήματα Διαδικτυακής Έρευνας       

3.1. Αντιλήψεις για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα 

Επίπεδα επίγνωση για την παρούσα κατάσταση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων στην Κύπρο   

Αναφορικά με τις αντιλήψεις για το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο των ΛΟΑΤΚΙ+ 
δικαιωμάτων στην Κύπρο, η έρευνά μας παρουσιάζει ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα έχουν υψηλή 
επίγνωση για τα δικαιώματά τους, ενώ το ευρύ κοινό σε μεγάλο βαθμό δεν έχει γνώση επί του 
θέματος. Συγκεκριμένα, το ευρύ κοινό θεωρεί ότι το παρόν νομοθετικό πλαίσιο παρέχει 
περισσότερα δικαιώματα από ότι ισχύει στην πραγματικότητα. Αυτή η έλλειψη επίγνωσης 
ενδεχομένως να οφείλεται μερικώς στη σχετική πρόσφατη ανάπτυξη του πεδίου των ΜΚΟ σε 
σχέση με τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα.  

 

Ερώτηση Percentage of each target group answering 
YES 

 

LGBTQI+  GO Rep of PI GP Current 
State  

Πολιτική Συμβίωση  85.3% 81.8% 89.5% 74.9% YES 
Γάμος 8% 9.1% 10.5% 22.9% NO 
Ανάδοχη γονεϊκότητα 2.5% 0% 5.3% 6.7% NO 
Τεκνοθεσία 0.6% 0% 0% 4.5% NO 
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Αλλαγή φύλου στα επίσημα έγγραφαs 24.5% 27.3% 26.3% 22.9% NO 
Νομική προστασία - διακρίσεις 48.5% 54.5% 68.4% 42.6% YES 
Νομική προστασία-εγκλήματα μίσους 51.5% 54.5% 52.6% 43.5% YES 

 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων και στις τέσσερις ομάδες απάντησε ότι είτε 
«συμφωνεί» είτε «συμφωνεί απόλυτα» με δηλώσεις που αφορούν την παροχή ίσων 
δικαιωμάτων στα ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα (βλ. δηλώσεις στον πιο κάτω πίνακα). Αυτό είναι σε 
αντίθεση με την πρόσφατη έρευνα της ΕΕ που δημοσιεύτηκε το 2019 από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, όπου η πλειοψηφία των συμμετεχόντων από την Κύπρο εξέφρασαν τη διαφωνία ή 
δυσφορία τους με τα ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα να αποκτούν τα ίδια δικαιώματα με τα cisgender 
ετεροφυλόφιλα πρόσωπα. Από την άλλη, σε κάποιες ερωτήσεις (στο ερωτηματολόγιο του Voice 
IT) σημαντικό ποσοστό των μη-ΛΟΑΚΤΙ+ ομάδων (περίπου 15-20%) παρουσιάστηκαν διστακτικοί 
να συμφωνήσουν, ή ακόμα και εξέφρασαν διαφωνία.  Οι ερωτήσεις αυτές αφορούσαν 
δικαιώματα που δεν έχουν ακόμα διασφαλιστεί νομικά, δηλ. τεκνοθεσία, αναδοχή, ομόφυλος 
γάμος, και αλλαγή φύλου στα επίσημα έγγραφα.   

0 1 2 3 4 5 6

People should freely express their sexual orientation and/ or
gender identity

People for the LGBTQI+ community should have the same rights
as cisgender heterosexual people

LGBTQI+ people should be treated equally

People should not be fired/not hired because of their sexual
orientation, gender identity and/or sex characteristics

It should be illegal to fire/not hire a person because of their
sexual orientation, gender identity and/or sex characteristics

Same-sex marriage should be legal

Child fostering by same-sex couples should be legal

Child adoption by same-sex couples should be legal

I agree that people should be able to change the gender markers
on their legal documents

The LGBTQI+ community should be equally represented in the
political life (e.g parties, institutions, organisations)

Απόψεις για τα δικαιώματα

General puplic Representatives of political institutions Goverment officials LGBTQI+ community
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3.2 Ύπαρξη διακρίσεων 
 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλες οι ομάδες συμφωνούν ως προς τη συχνότητα 
περιστατικών διάκρισης στην Κυπριακή κοινωνία.   Ενώ παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές σε 5 από τις 15 ερωτήσεις  που εξέταζαν τις αντιλήψεις για τις τέσσερις ομάδες 
στόχους που εξέταζαν τις αντιλήψεις των τεσσάρων ομάδων, οι διαφορές αυτές αφορούσαν 
κυρίως τη συχνότητα των περιστατικών, με τις απόψεις των συμμετέχουν να κυμαίνονται κυρίως 
ανάμεσα στο «κάποτε» και «συχνά». Εντούτοις, σε ορισμένες ερωτήσεις που αφορούσαν άμεσα 
τις ΛΟΑΤΚΙ και εθνικές μειονότητες, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν ότι προσωπικά δεν βίωσαν 
υψηλού βαθμού διακρίσεις, παρά την άποψη ότι τέτοια περιστατικά είναι συχνά στην Κύπρο. 
Το χάσμα αυτό πιθανόν να οφείλεται στα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος της 
μελέτης.  

3.3 Εμπλοκή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην πολιτική 

     72% των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων στο δείγμα αισθάνονται ότι δεν μπορούν να εμπλακούν 
σε πολιτικές διαδικασίες χωρίς να υπάρχει κίνδυνος διάκρισης, και 63% νιώθουν ότι αν 
εμπλακούν στις πολιτικές διαδικασίες στην Κύπρο, οι θέσεις τους δεν θα λαμβάνονται υπόψιν 
με τον ίδιο τρόπο που λαμβάνονται υπόψιν οι θέσεις των cisgender ετεροφυλόφιλων ατόμων 

Στη σειρά ερωτήσεων που συνδέεται με την εκπροσώπηση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην 
πολιτική σφαίρα, παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις αντιλήψεις και 
των τεσσάρων ομάδων. Η κύρια διαφορά παρουσιάστηκε ανάμεσα στα ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα και 
τις υπόλοιπες ομάδες. Τα ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα είναι διστακτικά να επιβεβαιώσουν την επάρκεια 
της εμπλοκής των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων στην πολιτική, δεν έχουν επίγνωση οποιωνδήποτε 
ανοικτά ΛΟΑΤΚΙ+ στην πολιτική (με την εξαίρεση του Συμβούλου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας για θέματα Πολυπολιτισμικότητας, της Αποδοχής και του Σεβασμού στη 
Διαφορετικότητα) και συμφωνούν με τη δήλωση ότι οι ευκαιρίες πρόσβασης στον πολιτικό 
χώρο για τους ΛΟΑΤΚΙ+ είναι ανεπαρκείς.  
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4. Συμπεράσματα/Συστάσεις/Περιορισμοί  

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας παρουσιάζουν αποκλίσεις ανάμεσα στιςαντιλήψεις 
των τεσσάρων ομάδων στόχων σε σχέση με τις πιο κάτω υπό ανάλυση κατηγορίες: Συνοψίζοντας: 

1. Τα ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα έχουν επίγνωση για τα δικαιώματά τους, ενώ παρουσιάστηκαν 
αποκλίσεις σε σχέση με τα επίπεδα επίγνωσης για τις υπόλοιπες ομάδες.  

2. Ενώ τα ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα συμφωνούν ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα χρειάζεται να 
διευρυνθούν, ορισμένοι συμμετέχοντες από τις υπόλοιπες ομάδες χρειάζεται να 
διευρυνθούν.   

3. Οι διακρίσεις είναι ευρέως διαδεδομένες στην Κυπριακή κοινωνία και όλες οι ομάδες 
συμφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη για πολιτική μεταρρύθμιση.   

4. Η εμπλοκή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην πολιτική παραμένει περιορισμένη.   

Οι συστάσεις μας μπορούν αν εφαρμοστούν με ποικίλες οδούς. Ενώ η εφαρμογή 
συγκεκριμένων μέτρων προς τη συμπερίληψη και την ίση συμμετοχή είναι σημαντική, αυτό που 
τελικά θα επηρεάσει το ρυθμό προόδου είναι η προθυμία του κράτους να μετακινηθεί προς τις 
αξίες της ποικιλομορφίας και συμπερίληψη ως προς το φύλο και τη σεξουαλικότητα, και να 
δεσμευτεί με έργα που θα εμβαθύνουν τη δημοκρατία:  

● Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για την καλύτερη κατανόηση της παρούσας κατάστασης 
στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα   

● Χρειάζονται επιπρόσθετες αλλαγές σε σχέση με το νομικό και δομικό πλαίσιο, 
συγκεκριμένα ως προς την ταυτότητα φύλου, τη γονεϊκότητα και τεκνοθεσία  και τη 
ρητορική και τα εγκλήματα μίσους   

● Απαιτείται να μελετηθούν και να εφαρμοστούν μηχανισμοί που να διασφαλίζουν ότι η 
υπάρχουσα νομοθεσία εφαρμόζεται αποτελεσματικά, όπως στην περίπτωση της 
ρητορικής μίσους.  

● Μπορούν να σχεδιαστούν, να προωθηθούν, και να προσφερθούν εκπαιδευτικά 
προγράμματα για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα για διευθυντές, υπαλλήλους για το δημόσιο 
τομέα, και για μέλη πολιτικών θεσμών.  

● Το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να αναθεωρήσει το περιεχόμενο και τη μεθολογία τυ 
ώστε να κινηθεί προς ένα αναλυτικό πρόγραμμα πιο συμπεριληπτικό για τους ΛΟΑΤΚΙ+ 

● Ενίσχυση της στήριξης προς τις ΜΚΟ που εργάζονται στον τομέα των ΛΟΑΤΚΙ+ 
δικαιωμάτων  



 

  
 

Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και είναι αποκλειστική του ευθύνη.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει 

● Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η εμπλοκή των πολιτικών κομμάτων σε έργα που διερευνούν 
τη σεξουαλική πολιτότητα 

● Τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να λάβουν υπόψη κατανομή ποσοστού από τον 
προϋπολογισμό πολιτικών κομμάτων για εκπαιδεύσεις και επιμόρφωση στο θέμα του 
σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου  

● Τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να δημιουργήσουν σώματα ή επιτροπές εντός των 
δομών τους που να εγείρουν και να απευθύνονται στα ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα.   

Οι κύριοι περιορισμοί της  έρευνας αφορούν τη χαμηλή συμμετοχή κρατικών αξιωματούχων 
και εκπροσώπων και των πολιτικών θεσμών.  Το ερωτηματολόγιο απάντησαν κυρίως νεαρά 
άτομα (82% ηλικίας μεταξύ 19-45), με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (σχεδόν 80% συμπλήρωσαν 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση).  
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