Παροχή
συμπεριληπτικών
υπηρεσιών προς ΛΟΑΤΚΙ+
άτομα
Ένας πρακτικός οδηγός για
επαγγελματίες στο δημόσιο
τομέα

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

Εταίροι
KMOP | www.kmop.gr
Orlando LGBT+ | www.orlandolgbt.gr
Colour Youth | www.colouryouth.gr
Οικογένειες Ουράνιο Τόξο | www.rainbowfamiliesgreece.com
Θετική Φωνή | www.positivevoice.gr
Υπουργείο Δικαιοσύνης | www.ministryofjustice.gr

Συγγραφείς
Μαριλίνα Αβάνη, Ηλίας Μυρσινιάς, Φίλιππος Παγάνης, Σαμ Πανοπούλου, Άννα Παπάζογλου,
Έλενα Σκαρπίδου

Επιμέλεια
Φίλιππος Παγάνης

Συνεισέφεραν
Χριστιάνα Γεννατά,
Παπαθανασίου

Μαρία

Έλλη

Δουφεξή

Καπλάνη,

Σπύρος

Μποβιάτσης,

Νάνσυ

Ιανουάριος, 2022

1

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

Περιεχόμενα
Εμποδια και προκλήσεις στην πρόσβαση ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε δημόσιες υπηρεσΙες:
Αποτελέσματα ερευνας ................................................................................................ 6
ΛΟΑΤΚΙ+ ορολογια και αλλοι βασικοι ορισμοι ............................................................. 8
Βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για την παροχή συμπεριληπτικών υπηρεσιών σε
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα προσ όλες τις επαγγελματικές ομάδες............................................... 23
Διασυνδεση και συνεργασια ..................................................................................... 25
Βιβλιογραφια............................................................................................................ 38
Περίληψη ................................................................................................................. 43
Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα; ....................................................................... 43
Κατυθυντήριες οδηγιες και καλες πρακτικες .............................................................. 45
Επιλογος .................................................................................................................. 49
Βιβλιογραφια............................................................................................................ 50
Προτεινoμενες Πηγες ............................................................................................... 50
Περίληψη ................................................................................................................. 52
Υπάρχουσα κατάσταση ............................................................................................ 52
Ερευνητικά δεδομένα ............................................................................................... 54
Κατευθυντήριες οδηγίες και καλες πρακτικες ............................................................ 56
Επίλογος .................................................................................................................. 60
Βιβλιογραφια............................................................................................................ 61
Προτεινόμενες πηγές ............................................................................................... 61
Περίληψη ................................................................................................................. 63
Εμπόδια, προκλήσεις και προσβασιμότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις υπηρεσίες υγείας
63
Κατευθυντήριες οδηγίες και καλες πρακτικες ............................................................ 66
Επιλογος .................................................................................................................. 69
Βιβλιογραφια............................................................................................................ 70
Προτεινόμενες Πηγές ............................................................................................... 70
Περιληψη ................................................................................................................. 72
2

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

Εισαγωγη ................................................................................................................. 72
Κατευθυντήριες οδηγίες και καλες πρακτικες ............................................................ 74
Επιλογος .................................................................................................................. 79
Βιβλιογραφια............................................................................................................ 80
Προτεινομενες πηγες ............................................................................................... 81
ΠερIληψη ................................................................................................................. 83
ΛΟΑΤΚΙ+ Aτομα & ψυχική υγεIα ............................................................................... 83
Κατευθυντήριες οδηγίες και καλές πρακτικές ............................................................ 86
ΕπIλογος .................................................................................................................. 90
ΒιβλιογραφΙα............................................................................................................ 91
Basic guidelines for all professionals working in the public sector: ............................. 93
Guidelines for Administrative Personnel .................................................................... 95
Guidelines for Educators .......................................................................................... 98
Guidelines for Health Professionals......................................................................... 100
Guidelines for Professionals working with Asylum Seekers ...................................... 103
Guidelines for Mental Health Professionals ............................................................. 105

3

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

Εισαγωγή
Φίλιππος Παγάνης
Τα τελευταία χρόνια η ΛΟΑΤΚΙ+ 1 κοινότητα έχει επιτύχει σημαντικά μεγαλύτερη ορατότητα στο
δημόσιο χώρο και λόγο, ενώ και σε θεσμικό επίπεδο - τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο - έχουν γίνει θετικά βήματα με στόχο την προστασία και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων
των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Παρ’ όλα αυτά, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα εξακολουθούν να έρχονται
αντιμέτωπα με βία και εγκλήματα μίσους λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή/και
χαρακτηριστικών φύλου, καθώς και με διακρίσεις και μειωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες (Jurčić
κ.α., 2018). Η πρόσφατη, δεύτερη, πανευρωπαϊκή έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων για την εμπειρία των ΛΟΑΤΙ 2 ατόμων στην Ευρώπη - με το χαρακτηριστικό τίτλο
“A long way to go for LGBTI equality”- ανέδειξε τις προκλήσεις που βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα
καθημερινά, τις θετικές αλλαγές αλλά και τα “βήματα πίσω” που έχουν συντελεστεί μέσα στα
οκτώ χρόνια που μεσολάβησαν από την πρώτη αντίστοιχη έρευνα (FRA, 2020a). Ειδικότερα, σε
ό,τι αφορά την κατάσταση στη Ελλάδα, βλέπουμε πως οι διακρίσεις σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
εξακολουθούν να βρίσκονται σε σημαντικά υψηλά επίπεδα με ένα στα τρία άτομα (32%) να έχει
γίνει θύμα διακρίσεων στην εργασία του, και παραπάνω από τα μισά (51%) να έχουν βιώσει
κάποιου είδους διάκριση σε άλλους τομείς της ζωής τους (FRA, 2020b).
Έχοντας ως στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας, παρακολούθησης και πρόληψης
και την καταπολέμηση των ομοφοβικών, αμφιφοβικών, τρανσφοβικών και ιντερφοβικών
διακρίσεων, βίας και εγκλημάτων μίσους, το έργο FAROS έχει αναπτύξει ένα σύνολο δράσεων
για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών δημοσίων φορέων, ώστε να είναι σε θέση
να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, όπως
η κατάρτιση επιμορφωτικού υλικού και η υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων απευθυνόμενων
σε επαγγελματίες που εργάζονται στο δημόσιο τομέα, αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών σε
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
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ΛΟΑΤΚΙ+: Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφιφυλόφιλοι-ες-α, Τρανς, Κουήρ, Ίντερσεξ άτομα. Το + αναφέρεται σε όλες τις
υπόλοιπες ταυτότητες που δεν περιλαμβάνει το ακρωνύμιο.
2 Σε ορισμένες περιπτώσεις το ακρωνύμιο ΛΟΑΤΚΙ+ μπορεί να αναφέρεται σε παραλλαγές (π.χ. ΛΟΑΤΙ, ΛΟΑΤΚ, ΛΟΑ, κ.α.),
όταν γίνεται αναφορά σε ορισμένες μόνο από τις ταυτότητες που περιλαμβάνονται στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα
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Κομμάτι των δράσεων του έργου για την ευρύτερη ενημέρωση των εργαζομένων στο δημόσιο
τομέα αποτελεί και ο παρών οδηγός, ο οποίος απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο/-η στο δημόσιο
τομέα, και στόχο έχει να αποτελέσει ένα εύχρηστο πρακτικό εργαλείο για την παροχή
συμπεριληπτικών υπηρεσιών προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
Το πρώτο μέρος του οδηγού αυτού περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες σχετικά με τις ΛΟΑΤΚΙ+
ταυτότητες και ορολογίες, αλλά και ορισμούς άλλων εννοιών στις οποίες γίνεται αναφορά, το
θεσμικό πλαίσιο γύρω από τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, κατευθυντήριες οδηγίες για την παροχή
συμπεριληπτικών υπηρεσιών απευθυνόμενες σε κάθε εργαζόμενη/-ο ανεξαρτήτως
επαγγελματικού πεδίου, καθώς και μια λίστα επικοινωνίας με φορείς και οργανώσεις που
δραστηριοποιούνται στο πεδίο των ΛΟΑΤΚΙ+ ζητημάτων.
Το δεύτερο μέρος του οδηγού αποτελείται από επιμέρους κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν
εξειδικευμένα επαγγελματικά πεδία. Σε κάθε κεφάλαιο θα βρείτε δεδομένα για την υπάρχουσα
κατάσταση αναφορικά με την πρόσβαση ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις υπηρεσίες κάθε επαγγελματικού
πεδίου, καθώς και στοχευμένες κατευθυντήριες οδηγίες και καλές πρακτικές για κάθε κλάδο.
Συγκεκριμένα θα βρείτε επιμέρους κεφάλαια απευθυνόμενα σε:
o
o
o
o
o

Επαγγελματίες που εργάζονται σε διοικητικές θέσεις
Επαγγελματίες στο χώρο της εκπαίδευσης
Επαγγελματίες υγείας
Επαγγελματίες που εργάζονται με άτομα αιτούντα άσυλο
Επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης

Τέλος, έχοντας ως στόχο την ευρύτερη διάχυση σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο των βασικών
αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών που αναδείχθηκαν μέσα από το έργο FAROS, στο
τελευταίο μέρος του οδηγού παρατίθενται μεταφρασμένες στα αγγλικά οι κατευθυντήριες
οδηγίες για όλες τις επαγγελματικές ομάδες.
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Μέρος Α’
Μαριλίνα Αβάνη, Φίλιππος Παγάνης
ΕΜ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙ Σ ΣΤ ΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΤ ΟΜΩΝ ΣΕ
Δ ΗΜΟΣΙ ΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Α ΠΟΤ ΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥ ΝΑΣ
Στο πλαίσιο του έργου FAROS διεξήχθη έρευνα με στόχο τη χαρτογράφηση της υπάρχουσας
κατάστασης αναφορικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα κατά την
πρόσβασή τους σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, τις στάσεις και τις αντιλήψεις των
επαγγελματιών προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, καθώς και την αναφορά των περιστατικών εγκλημάτων
μίσους, συμπεριλαμβανομένης της ομοφοβικής, αμφιφοβικής, ιντερφοβικής και τρανσφοβικής
διάκρισης και βίας. Αποτελεί την πρώτη έρευνα στο ελληνικό πλαίσιο που μελετά την πρόσβαση
των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε ένα τόσο ευρύ φάσμα υπηρεσιών και φορέων στο δημόσιο τομέα,
αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα καθώς και την έντονη
ανάγκη για αλλαγές που θα στοχεύουν στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού κλίματος.
Η ελλιπής ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών πάνω σε ζητήματα που αφορούν τη
ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα αναδεικνύεται μέσα από τα ευρήματα της έρευνας, με τους/τις
επαγγελματίες να αναφέρουν στην πλειονότητά τους πως δεν έχουν λάβει ενημέρωση σχετικά
με τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα από τις υπηρεσίες τους, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των
επαγγελματιών (96%) δηλώνει πως δεν έχει λάβει ενημέρωση σχετικά με την παροχή
συμπεριληπτικών υπηρεσιών για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Σε συνδυασμό με τις βαθιά ριζωμένες
ομοφοβικές, αμφιφοβικές, τρανσφοβικές και ιντερφοβικές κοινωνικές αντιλήψεις, το κενό που
υπάρχει στην επιμόρφωση των επαγγελματιών έχει ως αποτέλεσμα τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να μην
απολαμβάνουν ίση πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, παραμένοντας σε μεγάλο βαθμό
αόρατα ή ερχόμενα αντιμέτωπα με διακρίσεις, προσβολές και βία. Ενδεικτικά, η πλειονότητα
των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα (77%) δήλωσε πως το προσωπικό των
υπηρεσιών υποθέτει συχνά ή πάντα πως είναι cis και ετεροφυλόφιλα. Επίσης, ένα στα δύο
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (50%) δήλωσε πως αισθάνεται καθόλου ή λίγη ασφάλεια και άνεση κατά την
επίσκεψή του σε δημόσιους φορείς. Αποτέλεσμα αυτού είναι πολλά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να
επιλέγουν – στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό- να αποκρύπτουν την ταυτότητά τους από τους/τις
επαγγελματίες, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου αναζητούν υπηρεσίες για ζητήματα που
σχετίζονται με το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου τους,
ή και να αποφεύγουν πλήρως τις δημόσιες υπηρεσίες προτιμώντας, όταν υπάρχει η δυνατότητα,
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να απευθυνθούν σε ιδιώτες επαγγελματίες. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, ένα στα πέντε
(19%) άτομα δήλωσε πως αποφεύγει συχνά ή πάντα να επισκεφτεί δημόσιους φορείς, ακόμα
και σε περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο, λόγω της ανησυχίας που έχει για την αντιμετώπιση
που θα λάβει από το προσωπικό ως ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο. Η αποφυγή των δημόσιων υπηρεσιών είναι
ακόμα πιο συχνή μεταξύ των τρανς ατόμων, κυρίως εκείνων που δεν έχουν προβεί σε διόρθωση
των στοιχείων τους, για τα οποία η απόκρυψη της ταυτότητας τους δεν αποτελεί διαθέσιμη
στρατηγική «προστασίας» από τρανσφοβικές συμπεριφορές και διακρίσεις.
Η ύπαρξη ενός θεσμικού πλαισίου που προστατεύει τα άτομα από τις διακρίσεις και τα
εγκλήματα μίσους αποτελεί μεν μια σημαντική κατοχύρωση για την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων, ωστόσο η μειωμένη πρόσβασή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες θέτει σημαντικά εμπόδια
στην αναφορά σχετικών περιστατικών. Πιο συγκεκριμένα, η έλλειψη αίσθησης ασφάλειας προς
τις αστυνομικές αρχές - με ένα στα δύο άτομα (50%) να δηλώνει πως δεν αισθάνεται ποτέ
ασφάλεια να απευθυνθεί στην αστυνομία-, η αυξημένη αίσθηση μεταξύ των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
πως η διαδικασία της καταγγελίας δεν θα επιφέρει καμία ουσιαστική αλλαγή ή δικαίωση, αλλά
και ο φόβος περαιτέρω στοχοποίησης και θυματοποίησής τους από τις αρχές αποτελούν τους
βασικούς παράγοντες που αποτρέπουν τα άτομα από το να προβούν σε καταγγελίες, με
αποτέλεσμα οι διακρίσεις και η βία κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων να παραμένουν σε σημαντικό
βαθμό αόρατες, και, συνεπώς, να μην αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Τα δεδομένα της
έρευνας ενισχύουν την ανάγκη για την καταγραφή των περιστατικών διακρίσεων και βίας, την
οποία έχουν αναδείξει ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις αλλά και το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών
Ρατσιστικής Βίας, καθώς ένα στα δέκα (10%) ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα δήλωσε πως δέχεται διακριτική
μεταχείριση στις δημόσιες υπηρεσίες λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και της
ταυτότητας φύλου του συχνά ή πάντα. Περίπου ένα στα τρία ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα έχει δεχτεί
προσβολές ή εξύβριση λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και της ταυτότητας φύλου του
από επαγγελματίες στο δημόσιο τομέα έστω και μια φορά.
Σε ένα τόσο δύσκολο και μη προσβάσιμο για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα τοπίο διακρίσεων και φοβικών
συμπεριφορών γίνεται σαφής η ανάγκη για αλλαγές στη βάση των αναγκών των ΛΟΑΤΚΙ+
πολιτών. Είναι χρήσιμο να αναφερθούν κάποιες από εκείνες που ανέφεραν ειδικότερα τα άτομα
που συμμετείχαν στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης. Για παράδειγμα, οι προτάσεις των
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και των επαγγελματιών για αλλαγές εστίασαν στην εκπαίδευση των
επαγγελματιών σε ζητήματα που αφορούν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ανέφεραν
την ανάγκη για θέσπιση νόμων που θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας,
όπως ο πολιτικός γάμος, και η εφαρμογή των νόμων που ήδη υπάρχουν, με την επιβολή
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κυρώσεων σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης από πλευράς των δημοσίων υπαλλήλων.
Αλλαγές αναφορικά με την καταγραφή του φύλου αναφέρθηκαν, επίσης, από τους/τις
επαγγελματίες και από τα ίδια τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, τα οποία πρότειναν την ύπαρξη
περισσότερων επιλογών φύλου, αλλά και την διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων των
υπηρεσιών ώστε να απλοποιείται η διαδικασία διόρθωσης των στοιχείων για τα τρανς άτομα.
Στην πλειονότητά τους, τόσο οι επαγγελματίες, όσο και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, θεωρούν πως οι
αλλαγές αυτές οφείλουν να υλοποιηθούν κεντρικά, με κρατική πρωτοβουλία, σε συνεργασία με
φορείς και επαγγελματίες που εξειδικεύονται στα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα.
ΛΟΑΤΚΙ+ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΒΑ ΣΙΚΟΙ ΟΡΙ ΣΜΟΙ
ΛΟΑΤΚΙ+ ορολογία
Η εκμάθηση και η συνεχής ενημέρωση για τις ΛΟΑΤΚΙ+ ορολογίες είναι ένα απαραίτητο κομμάτι
στην παροχή κάθε είδους υπηρεσιών προς ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Είναι γεγονός πως η πλειονότητα
των ατόμων, όταν συναντά ένα άλλο άτομο υποθέτει πως θα είναι ετεροφυλόφιλο και cis,
γεγονός που αποτελεί προκατάληψη. Σημαντικό σε αυτό το σημείο, είναι η μετατροπή αυτής της
σκέψης, ώστε να συμπεριλαμβάνει κι άλλους πιθανούς σεξουαλικούς προσανατολισμούς,
ταυτότητες φύλου, εκφράσεις και χαρακτηριστικά φύλου.
Οι ορολογίες έχουν μεγάλη χρησιμότητα και σε πολλές πλευρές. Κεντρική είναι η χρησιμότητά
τους στην ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτοτήτων και βιωμάτων, το να υπάρχει, δηλαδή, μία λέξη
που να εκφράζει ένα βίωμα που δέχεται διακρίσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Μία ταυτότητα που
να παίρνει χώρο και να εκφράζει μία φυσιολογική πλευρά της ποικιλομορφίας των ανθρώπων.
Αυτός ο χώρος είναι απαραίτητος να δίνεται και στο δημόσιο λόγο, ειδικά όσο συνεχίζουν οι
θεσμικές και κοινωνικές διακρίσεις.
Επίσης, συχνά στις συζητήσεις των ορολογιών τίθεται το ζήτημα του αν οι ορολογίες «είναι
ταμπέλες ή ταυτότητες». Συχνά βοηθά στη σύγχυση αυτή να αναλογιζόμαστε ότι είναι εξαιρετικά
χρήσιμο να υπάρχουν λέξεις και όροι για τα βιώματα όλων των ατόμων. Η ύπαρξη όρων που
είναι ευρέως γνωστοί συμβάλλει στην αύξηση της ορατότητας γύρω από συγκεκριμένες
εμπειρίες. Μέσα από τους όρους, τα άτομα έχουν τα γλωσσικά εργαλεία για να μιλήσουν για το
πώς νιώθουν, να συνδεθούν με άλλα άτομα με παρόμοια βιώματα, αλλά και να κατανοήσουν ότι
δεν είναι μόνα. Το με ποια ταυτότητα θα αυτοπροσδιοριστεί κάθε άτομο είναι κάτι που εξαρτάται
αποκλειστικά από το ίδιο. Η επιλογή από το ίδιο το άτομο της λέξης που θα χρησιμοποιήσει για
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να περιγράψει την εμπειρία του αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι ενδυνάμωσης, και διαφέρει
από τον ετεροπροσδιορισμό, την “επιβολή” δηλαδή μιας ταυτότητας με την οποία το άτομο δεν
ταυτίζεται και μπορεί να αντιλαμβάνεται περισσότερο ως «ταμπέλα».
Παρακάτω θα αναφερθούν οι βασικές έννοιες που περιγράφουν τις ποικίλες εκφάνσεις της
σεξουαλικότητας και του φύλου. Αυτό το μοντέλο κατηγοριοποίησης αφορά και ενέχει τις
εμπειρίες όλων των ατόμων και όχι μόνο τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (Παγάνης, 2020).
A.
B.
C.
D.

Χαρακτηριστικά Φύλου και Φύλο που αποδίδεται κατά τη γέννηση
Ταυτότητα Φύλου
Έκφραση Φύλου
Σεξουαλικός προσανατολισμός

The Gender Unicorn (Trans Student Educational Resources)
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Α. Χαρακτηριστικά Φύλου και Φύλο που αποδίδεται κατά τη γέννηση
Τα χαρακτηριστικά φύλου περιγράφουν τα βιολογικά/ανατομικά χαρακτηριστικά, που αφορούν
το φύλο του ατόμου. Αυτά διακρίνονται σε:
o πρωτογενή χαρακτηριστικά του φύλου, δηλαδή τα εσωτερικά και τα εξωτερικά
αναπαραγωγικά όργανα, τις γονάδες, τα επίπεδα των ορμονών του φύλου (οιστρογόνα,
τεστοστερόνη, κ.α.) και τα χρωμοσώματα του φύλου (ΧΧ, ΧΥ, κ.α.).
o δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου, όπως η ανάπτυξη του στήθους, η τριχοφυΐα, η
κατανομή της μυϊκής μάζας και του λίπους στο σώμα, κ.α.
Κάθε άτομο κατά τη γέννησή του κατηγοριοποιείται με βάση τα πρωτογενή του χαρακτηριστικά
σε αρσενικό (ΧΥ χρωμοσώματα, πέος, όρχεις, υψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης) ή σε θηλυκό
(ΧΧ χρωμοσώματα, μήτρα, ωοθήκες, κλειτορίδα, υψηλότερα επίπεδα οιστρογόνων). Η
κατηγοριοποίηση αυτή καταχωρείται και στα επίσημα έγγραφα του μωρού, όπως το
πιστοποιητικό γέννησης.
 Ίντερσεξ: Ο όρος ίντερσεξ περιγράφει όσα άτομα δεν μπορούν να ταξινομηθούν, βάσει
των βιολογικών χαρακτηριστικών του φύλου τους, στις κυρίαρχες κατηγορίες του
αρσενικού και του θηλυκού (π.χ. ένα άτομο μπορεί να έχει επίπεδα ορμονών ή
συνδυασμό χρωμοσωμάτων που δε θεωρούνται τα τυπικά για το φύλο που του
αποδόθηκε, όπως υψηλότερα επίπεδα οιστρογόνων σε άτομο που του αποδόθηκε το
αρσενικό φύλο). Οι ίντερσεξ ποικιλομορφίες αφορούν ένα ευρύ φάσμα
βιολογικών/ανατομικών διαφοροποιήσεων. Η ίντερσεξ ποικιλομορφία ενός ατόμου
μπορεί να γίνει εμφανής προγεννητικά, κατά τη γέννηση, κατά την παιδική, την εφηβική
ή και την ενήλικη ζωή του, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μη γίνει ποτέ.
Το ποσοστό των ίντερσεξ ατόμων υπολογίζεται περίπου στο 1,7% του πληθυσμού και
αποτελούν, ακόμη, μία αρκετά αόρατη ομάδα, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με έντονο στίγμα
αλλά και παθολογιοποίηση. Ακολουθώντας την αντίληψη πως όλα τα άτομα μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν αναφορικά με το φύλο τους σε δύο μόνο κατηγορίες, βάσει των βιολογικών
τους χαρακτηριστικών, οι ίντερσεξ σωματικότητες εξακολουθούν δυστυχώς να αντιμετωπίζονται
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ως διαταραχές 3, και όχι ως φυσιολογικές εκφράσεις της ποικιλομορφίας του φύλου. Αποτέλεσμα
αυτής της παθολογιοποίησης είναι πολλά ίντερσεξ άτομα να υποβάλλονται σε ιατρικές
παρεμβάσεις, τις λεγόμενες επεμβάσεις «κανονικοποίησης», οι οποίες δεν αφορούν την
αντιμετώπιση κάποιας απειλής για την υγεία τους, αλλά τη «συμμόρφωση» των βιολογικών τους
χαρακτηριστικών σε μια από τις δύο κυρίαρχες κατηγορίες. Οι παρεμβάσεις αυτές μπορεί να
περιλαμβάνουν χειρουργικές επεμβάσεις (π.χ. αφαίρεση γονάδων, επεμβάσεις στα γεννητικά
όργανα) ή/και ορμονοθεραπεία. Αυτού του είδους οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στην
πλειονότητά τους με απόφαση των επαγγελματιών υγείας και των γονέων, όταν τα ίντερσεξ
άτομα βρίσκονται σε παιδική ή ακόμη και βρεφική ηλικία (Παγάνης, 2020). Είναι σημαντικό να
σημειωθεί πως ίντερσεξ άτομα και μέλη των οικογενειών τους στην Ελλάδα, διεκδικούν την
απαγόρευση των επεμβάσεων κανονικοποίησης του φύλου αλλά και την δυνατότητα επιλογής
μίας τρίτης/κενής καταχώρησης του φύλου και στη ληξιαρχική καταχώρηση. Καθώς και
επιβεβαιωτικές, προστατευτικές προς τις ανάγκες των ίντερσεξ ατόμων ιατρικές παροχές και
ιατρικά πρωτόκολλα (Θεοφιλόπουλος & Μπούνα 2021).

B. Ταυτότητα φύλου
Με την έννοια ταυτότητα φύλου περιγράφεται η εσωτερική αίσθηση που έχει ένα άτομο για το
φύλο του. Η ταυτότητα αυτή μπορεί να ταυτίζεται ή να μην ταυτίζεται με το φύλο που αποδίδεται
κατά τη γέννηση από τον ιατρικό λόγο.
 Cis (Σις): τα άτομα που η ταυτότητα φύλου τους ταυτίζεται με το φύλο που αποδόθηκε
κατά τη γέννηση. Το cis αποτελεί επίθετο που χαρακτηρίζει το φύλο με το οποίο
αυτοπροσδιορίζεται το άτομο: cis γυναίκα, cis άντρας. Η λέξη “cis” αποτελεί
συντομογραφία της λέξης “cisgender”.
 Τρανς: τα άτομα που η ταυτότητα φύλου τους δεν ταυτίζεται με το φύλο που αποδόθηκε
κατά τη γέννηση. Το τρανς αποτελεί, αντίστοιχα με το cis, επίθετο που χαρακτηρίζει το
φύλο με το οποίο αυτοπροσδιορίζεται το άτομο: τρανς γυναίκα, τρανς άντρας. Η λέξη
“τρανς” αποτελεί συντομογραφία της λέξης “transgender”. Σπανιότερα χρησιμοποιείται
και ο όρος διεμφυλικός/-ή/-ό, με την ίδια σημασία.

Παρά τις έντονες προσπάθειες ίντερσεξ οργανώσεων και διεθνών φορέων για την αποπαθολογιοποίηση των ίντερσεξ
ποικιλομορφιών, η κατηγορία των «Διαταραχών Ανάπτυξης του Φύλου» παρέμεινε στην πρόσφατη (2019) έκδοση της
Διεθνούς Νοσημάτων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
3
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 Εκτός Διπόλου / Non binary: Οι ταυτότητες εκτός του διπόλου εμπεριέχονται στην
ευρύτερη ομπρέλα των τρανς ταυτοτήτων. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του διπόλου
(άντρας/γυναίκα) μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως non-binary. Όρος που, επίσης,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ευρύτερη ομπρέλα κάτω από την οποία συναντάμε ένα
φάσμα ταυτοτήτων φύλου, όπως: να βιώνει την ταυτότητα φύλου του ρευστή
(genderfluid), να βιώνει την απουσία του φύλου (agender), ως συνδυασμό ταυτοτήτων
(bigender), κ.ά.
 Gender non – conforming (GNC): άτομα που βιώνουν την ταυτότητα φύλου τους εκτός
του διπόλου, αλλά και άτομα που εκφράζουν το φύλο τους -είτε βρίσκεται στο δίπολο είτε
όχι- με έναν μη αναμενόμενο κοινωνικά τρόπο.
 Φυλομετάβαση: Στη φυλομετάβαση ή αλλιώς τρανζίσιον (transition) εμπεριέχονται όλες
οι διαδικασίες που μπορεί να ακολουθήσει ένα άτομο, ώστε να εκφράζεται η ταυτότητα
φύλου του με τρόπο που επιθυμεί το ίδιο. Η φυλομετάβαση διαφέρει ανάμεσα στα άτομα·
δεν υπάρχουν προδιαγεγραμμένα βήματα και εξαρτάται μόνο από το τί επιθυμεί το ίδιο
το άτομο, το αν και σε ποιες από αυτές τις διαδικασίες θα προβεί. Στις διαδικασίες που
περιγράφει ο όρος συναντάμε κοινωνικές (π.χ. coming out, επιλογή νέου ονόματος,
αλλαγές στην έκφραση φύλου, κ.α.), νομικές (διόρθωση των επίσημων εγγράφων) και
ιατρικές παρεμβάσεις (π.χ. ορμονοθεραπεία, χειρουργικές επεμβάσεις) (Παγάνης,
2020).

C. Έκφραση φύλου
Ως έννοια περιλαμβάνει όλες τις συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά μέσα από τα οποία ένα
άτομο εκφράζει το εαυτό του: για παράδειγμα το χτένισμα, το ντύσιμο, ο τρόπος με τον οποίο
μιλάει ή κινείται, αλλά και άλλες συμπεριφορές ή ενδιαφέροντα. Η έκφραση φύλου επηρεάζεται
από το τί είναι «κανονικοποιημένο» ιστορικά και πολιτισμικά σε διάφορες περιόδους και
περιοχές για το εκάστοτε φύλο. Δεν είναι απαραίτητο πως ένα άτομο θα ακολουθεί τις
κοινωνικές επιταγές για το φύλο του, και αυτό δεν περιορίζεται στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Ορισμένες
“αποκλίσεις” από τις νόρμες για την έκφραση του φύλου μπορεί να μας είναι πιο συνηθισμένες,
σε βαθμό που μπορεί να μην τις παρατηρούμε καν (π.χ. μια γυναίκα να έχει κοντά μαλλιά), ενώ
σε άλλες περιπτώσεις η διαφοροποίηση από την αναμενόμενη κοινωνικά έκφραση φύλου γίνεται
αντιληπτή πολύ πιο ξεκάθαρα και μπορεί να αντιμετωπίζεται μέχρι και με εχθρότητα (π.χ. ένας
άντρας που φοράει φόρεμα και μακιγιάζ). Είναι σημαντικό να υπάρχει χώρος και ασφάλεια για
όλες τις εκφράσεις φύλου ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.
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D. Σεξουαλικός προσανατολισμός
Ο σεξουαλικός προσανατολισμός περιγράφει την ρομαντική-συναισθηματική ή/και σεξουαλική
έλξη που βιώνει ένα άτομο για άλλα άτομα. Το είδος και ο βαθμός της έλξης, καθώς και το προς
ποια άτομα τη βιώνει ένας άνθρωπος, μπορεί να περιέχει μία ποικιλία βιωμάτων και εμπειριών.
Ορισμένα άτομα βρίσκονται στο φάσμα της ασεξουαλικότητας, δηλαδή μπορεί να μη βιώνουν
σεξουαλική έλξη (ασέξουαλ), μπορεί να τη βιώνουν σε περιορισμένο βαθμό (graysexual) ή κάτω
από ορισμένες συνθήκες (demisexual). Ορισμένα άτομα μπορεί να μη βιώνουν ρομαντική έλξη
(aromantic), να τη βιώνουν σε περιορισμένο βαθμό (grayromantic) ή κάτω από ορισμένες
συνθήκες (demiromantic).
Πέραν του είδους της έλξης που βιώνουν τα άτομα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός εμπεριέχει
ταυτότητες οι οποίες βασίζονται στο φύλο με το οποίο αυτοπροσδιορίζεται το άτομο και το/τα
φύλο/-α προς τα οποία αισθάνεται έλξη.
Ένας βασικός διαχωρισμός των ταυτοτήτων του σεξουαλικού προσανατολισμού αφορά το εάν
το άτομο αισθάνεται έλξη προς ένα (μονοσεξουαλικότητα) ή περισσότερα φύλα
(πολυσεξουαλικότητα). Έτσι, στο φάσμα της μονοσεξουαλικότητας περιλαμβάνονται ταυτότητες
όπως:
 Λεσβία: μια γυναίκα που έλκεται αποκλειστικά από γυναίκες.
 Γκέι (ή ομοφυλόφιλος/-η): ο όρος γκέι αναφέρεται συχνότερα σε άνδρες οι οποίοι
αισθάνονται έλξη αποκλειστικά για άνδρες, ωστόσο χρησιμοποιείται και από λεσβίες
γυναίκες.
 Ετεροφυλόφιλος/-η (ή στρέιτ): για άντρες που έλκονται αποκλειστικά από γυναίκες, και,
αντίστοιχα, γυναίκες οι οποίες έλκονται αποκλειστικά από άνδρες.
Κάποιες από τις ταυτότητες που βρίσκονται στο φάσμα της πολυσεξουαλικότητας είναι:
 Αμφιφυλόφιλος/-η/-ο (ή μπάι): άτομα που έλκονται από άτομα πέραν του ενός φύλου ή
και ως όρος ομπρέλα για όλες τις πολυσεξουαλικές ταυτότητες.
 Πανσέξουαλ: άτομα που έλκονται από άλλα άτομα ανεξαρτήτως φύλου.
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Είναι απαραίτητο σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι η γλώσσα σχετίζεται άμεσα με το
κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο και την εκάστοτε χρονική περίοδο. Η ορολογία που περιγράφηκε
έχει προέλθει μέσα από την ίδια την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, και αφορά τη σύγχρονη
δυτικοευρωπαϊκή οπτική για το φύλο και τη σεξουαλικότητα. Σε άλλα πολιτισμικά πλαίσια θα
συναντήσουμε πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις για την σεξουαλικότητα, το φύλο και τις
ταυτότητες με τις οποίες σχετίζονται. Ακόμη, η κατασκευή και χρήση της γλώσσας αποτελεί μια
δυναμική διαδικασία που χαρακτηρίζεται από ρευστότητα: η διαρκώς αυξανόμενη ορατότητα
δημιουργεί χώρο για την ανάδειξη περισσότερων βιωμάτων και, συνεπώς, τη δημιουργία νέων
όρων, ενώ ταυτόχρονα οι αλλαγές στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο καλούν για αναθεώρηση της
ορολογίας που χρησιμοποιούταν έως τώρα και μπορεί να φέρει το βάρος του στίγματος ή/και
της παθολογιοποίησης.

Άλλοι βασικοί ορισμοί
 Έγκλημα μίσους: “Τα εγκλήματα μίσους είναι εγκληματικές πράξεις που προκαλούνται
από μεροληψία ή προκατάληψη προς συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Για να θεωρηθεί
έγκλημα μίσους, το αδίκημα πρέπει να πληροί δύο κριτήρια: Πρώτον, η πράξη πρέπει να
αποτελεί ποινικό αδίκημα. Δεύτερον, η πράξη πρέπει να έχει κίνητρο προκατάληψης” [...]
“Τα εγκλήματα μίσους μπορεί να περιλαμβάνουν απειλές, υλικές ζημιές, επίθεση,
δολοφονία ή οποιοδήποτε άλλο ποινικό αδίκημα που έχει διαπραχθεί με κίνητρο την
προκατάληψη. Τα εγκλήματα μίσους δεν επηρεάζουν μόνο άτομα από συγκεκριμένες
ομάδες. Άνθρωποι ή περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με - ή ακόμη και θεωρούνται
ότι είναι μέλη - μιας ομάδας που μοιράζεται ένα προστατευόμενο χαρακτηριστικό, όπως
υπερασπιστές/-στριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινοτικά κέντρα ή τόποι λατρείας
μπορούν επίσης να αποτελέσουν στόχους εγκλημάτων μίσους” (OSCE-ODIHR χ.χ).
 Ρητορική Μίσους: Μολονότι δεν υφίσταται ομοφωνία αξίζει να σημειωθεί ο ορισμός από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας (ECRI) στο πλαίσιο
της Σύστασης Γενικής Πολιτικής αριθ. 15 για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους
(2016) αναφέρει: “(…) η ρητορική μίσους πρέπει να γίνει κατανοητή (...) ως η
υπεράσπιση, προώθηση ή υποκίνηση, υπό οποιαδήποτε μορφή, της δυσφήμισης, του
μίσους ή της εξύβρισης ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων, καθώς και κάθε
παρενόχληση, προσβολή, χρήση αρνητικών στερεοτύπων, στιγματισμό ή απειλή σε
σχέση με αυτό το άτομο ή την ομάδα ατόμων και την αιτιολόγηση όλων των
προηγούμενων μορφών έκφρασης, με βάση την “φυλή”, το χρώμα, την καταγωγή, την
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εθνική ή εθνοτική καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή τις
πεποιθήσεις, το κοινωνικό ή το βιολογικό φύλο, την ταυτότητα φύλου, τον σεξουαλικό
προσανατολισμό και άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά ή καταστάσεις (…) η ρητορική
μίσους μπορεί να λάβει τη μορφή της δημόσιας άρνησης, της υποβάθμισης, της
δικαιολόγησης ή της επιδοκιμασίας εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της
ανθρωπότητας ή εγκλημάτων πολέμου, που έχει διαπιστωθεί από δικαστήρια ότι έχουν
συμβεί και της εξύμνησης ατόμων που έχουν καταδικαστεί για τέτοια εγκλήματα“
(European Commission against Racism and Intolerance, 2016).
 Διάκριση: Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο 4 “άμεση διάκριση υφίσταται όταν ένα άτομο
αντιμετωπίζεται λιγότερο ευνοϊκά από ότι ένα άλλο αντιμετωπίζεται, έχει αντιμετωπιστεί
ή θα αντιμετωπιστεί σε παρόμοια κατάσταση”, με βάση προστατευμένο χαρακτηριστικό
όπως φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, θρησκεία ή πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία, φύλο,
σεξουαλικό προσανατολισμό, ενώ “έμμεση διάκριση υφίσταται όταν μια φαινομενικά
ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική” θα έβαζε τα άτομα ενός προστατευόμενου
χαρακτηριστικού “σε μειονεκτική θέση” σε σχέση με τα άτομα που έχουν άλλα
χαρακτηριστικά, “εκτός αν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική δικαιολογείται
αντικειμενικά από έναν θεμιτό σκοπό και τα μέσα επίτευξης αυτού του σκοπού είναι
κατάλληλα και αναγκαία” (Θεοφιλόπουλος & Παγάνης, 2019). Πέραν του διαχωρισμού
των διακρίσεων σε έμμεσες και άμεσες, άλλες μορφές διάκρισης είναι οι:
 Πολλαπλές διακρίσεις: διακρίσεις που βασίζονται σε περισσότερους από έναν
λόγους.
 Βιωματική διάκριση: αποκαλείται επίσης υποκειμενική διάκριση και είναι το βίωμα
της διακριτικής μεταχείρισης. Η βιωματική διάκριση δεν συνεπάγεται απαραίτητα
τη διάκριση με τη νομική έννοια.
 Θυματοποίηση: ένας συγκεκριμένος όρος που περιγράφει τη διάκριση που
υφίσταται ένα άτομο επειδή υπέβαλε καταγγελία ή ήταν μάρτυρας στην
καταγγελία άλλου ατόμου.
 Παρενόχληση: οποιαδήποτε πράξη ή συμπεριφορά, που είναι ανεπιθύμητη στο
θύμα, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί προσβλητική, ταπεινωτική ή εκφοβιστική
σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό του θύματος, την ταυτότητα ή/και
την έκφραση φύλου του. Μπορεί να περιλαμβάνει ομιλούμενες λέξεις, χειρονομίες
ή παραγωγή, παρουσίαση ή διανομή γραπτών λέξεων, εικόνων ή άλλου υλικού

Άρθρο 2 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ, όπως αυτές ενσωματώθηκαν
στο εθνικό δίκαιο με το Ν. 4443/2016, άρθρο 2.
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(ILGA Europe, 2015, όπως αναφέρεται στο Θεοφιλόπουλος & Παγάνης, 2019,
σελ. 27-28).
Προκατάληψη: Η προκατάληψη είναι μια εκ των προτέρων κρίση, προκαθορισμένη ιδέα
ή συμπεριφορά έναντι προσώπων ή ομάδων. Οι προκαταλήψεις είναι συχνά αρνητικές
και τυπικά βασίζονται σε στερεότυπα, φήμες, παραδοχές, αισθήματα και πεποιθήσεις,
παρά σε γνώση και γεγονότα. Οι προκαταλήψεις επηρεάζουν τόσο τις δράσεις μας όσο
και τις ερμηνείες επί των πράξεων των άλλων (de Boer & Giakoumopoulou, 2017).
Ομοφοβία: Ο παράλογος φόβος, το μίσος και οι προκαταλήψεις προς τους γκέι άντρες
και τις λεσβίες. Η ομοφοβία περιλαμβάνει ένα εύρος αρνητικών αντιλήψεων, στάσεων
και συμπεριφορών από στερεότυπα έως και ακραίες εκφράσεις βίας (Παπαθανασίου &
Χρηστίδη, 2020).
Τρανσφοβία: Ο παράλογος φόβος, το μίσος και οι προκαταλήψεις για τα τρανς άτομα
και όσα άτομα δεν συμμορφώνονται με τις παραδοσιακές αντιλήψεις για την ταυτότητα
ή/και την έκφραση φύλου. Η τρανσφοβία περιλαμβάνει ένα εύρος αρνητικών
αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών από στερεότυπα έως και ακραίες εκφράσεις
βίας (Παπαθανασίου & Χρηστίδη, 2020).
Αμφιφοβία: Ο παράλογος φόβος, το μίσος και οι προκαταλήψεις προς τα αμφιφυλόφιλα
άτομα. Η αμφιφοβία δεν ταυτίζεται με την ομοφοβία, καθώς περιλαμβάνει προκαταλήψεις
και στερεότυπα που αφορούν αποκλειστικά τα αμφιφυλόφιλα άτομα (π.χ. ότι τα
αμφιφυλόφιλα άτομα δεν μπορούν να διατηρήσουν αποκλειστικές συντροφικές σχέσεις).
Η αμφιφοβία περιλαμβάνει ένα εύρος αρνητικών αντιλήψεων, στάσεων και
συμπεριφορών από στερεότυπα έως και ακραίες εκφράσεις βίας (Παπαθανασίου &
Χρηστίδη, 2020).
Ιντερφοβία: Αρνητικές στάσεις, συναισθήματα και προκαταλήψεις απέναντι σε όσα
άτομα έχουν ή θεωρείται ότι έχουν χαρακτηριστικά φύλου που δεν εμπίπτουν στο δίπολο
του βιολογικού φύλου (Costello, 2010).
Ομοφοβικός, τρανσφοβικός, αμφιφοβικός, ιντερφοβικός εκφοβισμός: Ο εκφοβισμός που
οφείλεται σε προκαταλήψεις ή αρνητικές στάσεις, πεποιθήσεις ή απόψεις σε βάρος των
λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των τρανς, των αμφιφυλόφιλων και των ίντερσεξ ατόμων.
Θύματα αυτού του είδους εκφοβισμού ενδέχεται να είναι μαθήτριες/-ές που, είτε είναι,
είτε συνάγεται ότι είναι λεσβίες, γκέι, αμφιφυλόφιλα, τρανς ή ίντερσεξ άτομα, αλλά και
παιδιά με ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς, άλλους συγγενείς, ή φίλους/-ες, καθώς και ΛΟΑΤΚΙ+
εκπαιδευτικοί (Hall, 2016).
Ετεροκανονικότητα: Η κοινωνικά επιβαλλόμενη δυαδικότητα του φύλου, καθώς και η
πεποίθηση ότι η ετεροφυλοφιλία αποτελεί το μοναδικό φυσιολογικό και αποδεκτό
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σεξουαλικό προσανατολισμό. Η θεώρηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αορατότητα, το
στιγματισμό, την περιθωριοποίηση και τις διακρίσεις σε βάρος όσων ατόμων δεν είναι (ή
δεν θεωρείται ότι είναι) ετεροφυλόφιλα (Παπαθανασίου & Χρηστίδη, 2020).

ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα: Τι περιλαμβάνει το νομικό πλαίσιο;
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα, τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό
επίπεδο, αναφορικά με τη θεσμική κάλυψη των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Οι θεσμικές
αυτές αλλαγές είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας διεκδίκησης από ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις και
ακτιβιστές/-ριες, αλλά και ενσωμάτωσης Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν ορισμένες από τις πιο κεντρικές νομοθετικές ρυθμίσεις στην
Ελλάδα που αφορούν την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων
τους, εστιάζοντας στις θετικές αλλαγές που έφεραν, αλλά και στις ελλείψεις, τις δυσκολίες στην
εφαρμογή τους και τις ανάγκες βελτίωσής τους.
Προστασία από τα εγκλήματα μίσους και τη ρητορική μίσους
Ένας από τους πρώτους νόμους που συμπεριέλαβαν σαφώς το σεξουαλικό προσανατολισμό και
την ταυτότητα φύλου ήταν ο νόμος 4285/2014 για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και
εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου. Με τον λεγόμενο
“Αντιρατσιστικό” νόμο, εισήχθη το Άρθρο 81Α του Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο ένα
έγκλημα το οποίο έχει κίνητρο την ταυτότητα φύλου ή το σεξουαλικό προσανατολισμό του
ατόμου επιφέρει αυξημένη ποινή. Ένα χρόνο αργότερα, το άρθρο τροποποιήθηκε με το
ν.4356/2015, συμπεριλαμβάνοντας και τα χαρακτηριστικά φύλου στα προστατευόμενα
χαρακτηριστικά. Μετά την αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα (Ν.4619/2019), τα εγκλήματα
μίσους καλύπτονται από το άρθρο 82Α του Ποινικού Κώδικα.
Ο ν.4285/2014 καλύπτει ακόμη το πεδίο της ρητορικής μίσους, προβλέποντας ποινή φυλάκισης
τριών μηνών έως τριών ετών, αλλά και χρηματική ποινή πέντε έως είκοσι χιλιάδων (5.000 20.000) ευρώ, για όποιο άτομο “με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή δια του τύπου, μέσω του
διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε
πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή
ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση [...] το σεξουαλικό προσανατολισμό, την
ταυτότητα φύλου [...] κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη
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ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων”, καθώς και όποιο άτομο
“υποκινεί, προτρέπει, προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξη φθοράς ή βλάβης πραγμάτων, εφόσον
αυτά χρησιμοποιούνταν από τις παραπάνω ομάδες ή πρόσωπα”. Αντίστοιχες κυρώσεις
επιβάλλονται και για όποιο άτομο “με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή δια του τύπου, μέσω του
διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, επιδοκιμάζει, ευτελίζει ή κακόβουλα αρνείται
την ύπαρξη ή τη σοβαρότητα εγκλημάτων γενοκτονιών, εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά
της ανθρωπότητας, του Ολοκαυτώματος και των εγκλημάτων του ναζισμού που έχουν
αναγνωριστεί με αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων ή της Βουλής των Ελλήνων και η
συμπεριφορά αυτή στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους της που προσδιορίζεται με
βάση [...] το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου [...] όταν η συμπεριφορά αυτή
εκδηλώνεται κατά τρόπο που μπορεί να υποκινήσει βία ή μίσος ή ενέχει απειλητικό ή υβριστικό
χαρακτήρα κατά μίας τέτοιας ομάδας ή μέλους της”. Σε περίπτωση όπου οι προαναφερθείσες
πράξεις τελούνται από δημόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, προβλέπονται αυξημένες ποινές. Οι παραβάσεις που ορίζονται στο ν. 4285/2014
διώκονται αυτεπαγγέλτως, απαλλάσσοντας τα θύματα από την καταβολή παραβόλου.
Ίση μεταχείριση και καταπολέμηση των διακρίσεων
Με το νόμο 4443/2016, ο οποίος ενσωμάτωσε σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες, ορίζεται το
πλαίσιο για την ίση μεταχείριση και την προστασία από τις διακρίσεις. Η νομοθεσία εστιάζει
στους τομείς της εργασίας και της απασχόλησης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα,
καλύπτει ωστόσο και άλλους, όπως η εκπαίδευση, οι κοινωνικές παροχές και η κοινωνική
προστασία, αλλά και η συναλλακτική διάθεση αγαθών και υπηρεσιών. Ο σεξουαλικός
προσανατολισμός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου συμπεριλαμβάνονται ρητά στα
προστατευόμενα από τις διακρίσεις χαρακτηριστικά στους τομείς της εργασίας και της
απασχόλησης, αλλά όχι στα πεδία που αφορούν α) την κοινωνική προστασία,
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, β) τις
κοινωνικές παροχές και τις φορολογικές διευκολύνσεις ή πλεονεκτήματα, γ) την εκπαίδευση, δ)
την πρόσβαση στη διάθεση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται
(συναλλακτικά) στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγης. Η επέκταση των παρόντων
πεδίων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24, μπορεί να γίνει μέσα από την έκδοση Προεδρικού
Διατάγματος.
Σημαντικά στοιχεία της νομοθεσίας αποτελούν επίσης η αναφορά σε “νομιζόμενα
χαρακτηριστικά”, εστιάζοντας στο κίνητρο του δράστη και όχι στα πραγματικά χαρακτηριστικά
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του θύματος, η προστασία των θυμάτων από κάθε είδους αντίποινα, καθώς και η αντιστροφή
του βάρους απόδειξης.
Ο νόμος αναφέρεται ακόμα και στη θετική δράση και τα ειδικά μέτρα που έχουν σκοπό την
πρόληψη ή την αντιστάθμιση μειονεκτημάτων προς τα άτομα με προστατευόμενα
χαρακτηριστικά (συμπεριλαμβανομένου του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και
των χαρακτηριστικών φύλου), τα οποία καθίσταται σαφές πως δεν αποτελούν μορφή διάκρισης.
Με το ν. 4356/2015 είχε προστεθεί το Άρθρο 361Β του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά τον
αποκλεισμό από αγαθά ή υπηρεσίες, λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και
χαρακτηριστικών φύλου, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών. Στην πρόσφατη αναθεώρηση του
Ποινικού Κώδικα (2019), όμως, το άρθρο αυτό καταργήθηκε.
Σύμφωνο συμβίωσης
Το σύμφωνο συμβίωσης εισήχθη για πρώτη φορά στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο το 2008,
αποκλείοντας ωστόσο ρητά τα ομόφυλα ζευγάρια, γεγονός το οποίο οδήγησε και στην έκδοση
καταδικαστικής απόφασης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου το
2013, ύστερα από προσφυγή Ελλήνων/-ίδων ακτιβιστ(ρι)ών. Σύμφωνα με την απόφαση του
Δικαστηρίου, ο αποκλεισμός των ομόφυλων ζευγαριών από τη διαδικασία του συμφώνου
συμβίωσης συνιστούσε “αρνητική διάκριση στο πεδίο της οικογενειακής ζωής σε βάρος των
ομοφυλόφιλων”.
Δύο χρόνια αργότερα, με το νόμο 4356/2015, ο ορισμός του συμφώνου συμβίωσης
διευρύνθηκε, καταργώντας τους περιορισμούς που υπήρχαν ως προς το φύλο των ατόμων. Έτσι
τα ομόφυλα ζευγάρια έχουν πλέον το δικαίωμα, απευθυνόμενα σε συμβολαιογράφο, να
συνάψουν τη νομική συμφωνία με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους. Με κοινή υπουργική
απόφαση που εκδόθηκε το 2017 (153726/2016/0092), τα άτομα που συνάπτουν σύμφωνο
συμβίωσης “εξομοιώνονται, ανεξάρτητα από το φύλο τους, πλήρως με τους έγγαμους, ως
προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν.4387/2016 ή της εν γένει κοινωνικοασφαλιστικής και προνοιακής
νομοθεσίας”. Ωστόσο, το σύμφωνο συμβίωσης δεν κατοχυρώνει το δικαίωμα γονικής μέριμνας
και παιδοθεσίας για τα ομόφυλα ζευγάρια, σε αντίθεση με τα ετερόφυλα, καθώς προβλέπει πως
“Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης ή μέσα σε τριακόσιες
(300) ημέρες από τη λύση ή την ακύρωση του Συμφώνου, τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον άνδρα
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με τον οποίο η μητέρα κατάρτισε το Σύμφωνο”, αφήνοντας αόρατες και νομικά ακάλυπτες τις
ομογονεϊκές οικογένειες, αλλά και πολλούς/-ές τρανς γονείς.
Η επέκταση του συμφώνου συμβίωσης, παρότι ήρθε να καλύψει ένα σημαντικό νομικό κενό
στην αναγνώριση των ομόφυλων ζευγαριών, και την κατοχύρωση και την προστασία των
δικαιωμάτων τους, δεν κάλυψε πλήρως το κενό στην αναγνώριση και προστασία των σχέσεων
και της οικογενειακής ζωής των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Ο αποκλεισμός των ομόφυλων ζευγαριών
από το θεσμό του γάμου εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις ξεκάθαρες θεσμικές διακρίσεις
απέναντι στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, και μια από τις πιο κεντρικές της διεκδικήσεις.

Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου
Η Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου αποτελεί τη διαδικασία μέσα από την οποία ένα άτομο
μπορεί να διορθώσει το όνομα και το φύλο που αναγράφονται στα επίσημα έγγραφά του (όπως
η ταυτότητα, το πιστοποιητικό γέννησης, κ.α.), ώστε αυτά να αντικατοπτρίζουν την ταυτότητα
φύλου του. Με την ψήφιση του νόμου 4491/2017, τα ενήλικα τρανς άτομα έχουν τη δυνατότητα
να αλλάξουν τα στοιχεία τους στα επίσημα έγγραφα τους, χωρίς την προϋπόθεση ψυχιατρικής
διάγνωσης ή οποιαδήποτε άλλης ιατρικής παρέμβασης. Δικαίωμα διόρθωσης των στοιχείων
τους έχουν και άτομα 15 και 16 ετών, με την συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και
ύστερα από θετική γνωμάτευση ειδικής διεπιστημονικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από
επαγγελματίες υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Άτομα 17 ετών έχουν δικαίωμα
διόρθωσης των στοιχείων τους αποκλειστικά με την συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
Σημαντικό στοιχείο της νομοθεσίας είναι επίσης η προστασία της ιδιωτικότητας του
οποία προβλέπεται μέσα από την απαγόρευση της αναφοράς ότι έχει μεσολαβήσει
του καταχωρημένου φύλου στις νέες καταχωρήσεις (άρθρο 4, παρ. 2), και την
εχεμύθειας για όλες/-ους τις/τους υπαλλήλους που εμπλέκονται επαγγελματικά στη
του καταχωρημένου φύλου ή έλαβαν γνώση της τέλεσής της (άρθρο 6).

ατόμου, η
διόρθωση
δέσμευση
διόρθωση

Η παρούσα νομοθεσία, παρότι διευκόλυνε σημαντικά την πρόσβαση στη νομική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου, έχει σημαντικές ελλείψεις και αντιφάσεις, ενώ ορισμένες από τις
διατάξεις της έρχονται σε σύγκρουση με άλλα δικαιώματα των ατόμων:
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o Η ίδια η διαδικασία, όντας δικαστική και, συνεπώς, χρονοβόρα και με σημαντικό κόστος,
θέτει σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση για πολλά τρανς άτομα.
o Δεν περιλαμβάνονται επιλογές φύλου πέραν του διπόλου, π.χ. τρίτη ή κενή καταχώρηση
φύλου, με αποτέλεσμα να αποκλείεται η πρόσβαση σε non binary και ίντερσεξ άτομα.
o Απαραίτητη προϋπόθεση για την αίτηση διόρθωσης των στοιχείων ενός ατόμου αποτελεί
το να είναι άγαμο. Όσα άτομα έχουν συνάψει γάμο πριν τη διόρθωση των στοιχείων τους
καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στο δικαίωμα τους για πρόσβαση στη νομική
αναγνώριση της ταυτότητας φύλου τους και στο δικαίωμα της προστασίας της
οικογενειακής τους ζωής.
o Όσα άτομα έχουν αποκτήσει παιδιά πριν τη διόρθωση των στοιχείων τους, δεν έχουν το
δικαίωμα αυτά να διορθωθούν και στη ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών τους.
Πέρα από τις σημαντικές πρακτικές δυσκολίες που δημιουργούνται για τους τρανς
γονείς, η πρόβλεψη αυτή έρχεται σε άμεση αντίθεση με την διασφάλιση του απορρήτου
που προβλέπεται στον ίδιο νόμο, αφού τα άτομα θα είναι αναγκασμένα να αποκαλύπτουν
την αλλαγή στοιχείων που έχει γίνει σε κάθε διαδικασία που θα σχετίζεται με την
αναγνώριση του ρόλου τους ως γονέων.
o Η προϋπόθεση εξέτασης των αιτημάτων των τρανς ατόμων 15-16 ετών από
διεπιστημονική επιτροπή έρχεται σε αντίθεση με την κατάργηση των ιατρικών
διαδικασιών και των ψυχιατρικών βεβαιώσεων και θέτει σημαντικά εμπόδια στην
πρόσβαση των τρανς έφηβων ατόμων σε μια διοικητική και πλήρως αναστρέψιμη
διαδικασία όπως η διόρθωση των νομικών τους εγγράφων.
o Άτομα τα οποία δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, δεν έχουν
πρόσβαση στη διαδικασία διόρθωσης των εγγράφων τους σύμφωνα με το νόμο. Έχουν
ωστόσο υπάρξει ορισμένες θετικές αποφάσεις Ειρηνοδικείων σε σχετικές αιτήσεις από
τρανς προσφύγισσες.
Αναδοχή
Το 2018 ψηφίστηκε ο νόμος Ν.4538, ο οποίος μεταξύ άλλων διατάξεων για τη διαδικασία της
αναδοχής, συμπεριέλαβε στους πιθανούς ανάδοχους γονείς και ζευγάρια που έχουν συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης, είτε αυτά είναι ετερόφυλα είτε ομόφυλα (άρθρο 8, παρ.1). Αναγνωρίστηκε
έτσι, για πρώτη φορά, μια μορφή ομόφυλης γονεϊκότητας.
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Κατάργηση του αποκλεισμού από την αιμοδοσία
Η πιο πρόσφατη θεσμική αλλαγή αφορά στην κατάργηση του μέχρι τώρα υφιστάμενου
αποκλεισμού από την αιμοδοσία για όποιο άτομο “είχε έστω και μία ομοφυλοφιλική σχέση από
το 1977”. Η αναθεώρηση του εντύπου αιμοδοσίας έγινε τον Ιανουάριο του 2022, με απόφαση
του Υπουργείου Υγείας (ΚΥΑ 900/2022) .
Προστασία από βία και παρενόχληση λόγω φύλου στην εργασία
Το 2021 για πρώτη φορά στην ελληνική νομοθεσία η έκφραση φύλου συμπεριλήφθηκε στα
χαρακτηριστικά που προστατεύονται από τη βία και την παρενόχληση στην εργασία. Σύμφωνα
με το άρθρο 4 του Ν. 4808/2021, στον ορισμό της παρενόχλησης λόγω φύλου,
συμπεριλαμβάνονται “οι μορφές συμπεριφοράς αυτές [...] που συνδέονται με τον σεξουαλικό
προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου”.

Ελλείψεις του νομικού πλαισίου & Διεκδικήσεις
Έχοντας αναφερθεί στα θετικά βήματα και τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την διασφάλιση
των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και την επίτευξη της ισονομίας, οφείλουμε παράλληλα να αναγνωρίσουμε
πως υπάρχουν ακόμη πολλοί και σημαντικοί τομείς στους οποίους τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα δεν
απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα με τα cis ετεροφυλόφιλα άτομα, και τα δικαιώματά τους δεν
προστατεύονται επαρκώς.
Κεντρική διεκδίκηση που ακόμα δεν έχει κατοχυρωθεί, αποτελεί η ισότητα στο γάμο και στη
γονεϊκότητα. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το σύμφωνο
συμβίωσης αποτελεί τη μόνη μορφή νομικής αναγνώρισης για τα ομόφυλα ζευγάρια και πέραν
της πρόσβασης σε διαδικασίες αναδοχής, δεν αναγνωρίζεται καμία άλλη μορφή γονεϊκότητας
για ομόφυλα ζευγάρια, ενώ και η διαδικασία της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου θέτει
σημαντικούς περιορισμούς και στην αναγνώριση των τρανς γονέων.
Άλλες σημαντικές διεκδικήσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας αφορούν:
o Τη διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου για τις διακρίσεις, ώστε να καλύπτει σαφώς τις
διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου
σε όλους τους προβλεπόμενους τομείς.
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o Την προστασία των ίντερσεξ βρεφών, παιδιών και εφήβων από τις μη ιατρικά
απαραίτητες επεμβάσεις «κανονικοποίησης».
o Την ποινικοποίηση των «θεραπειών μεταστροφής», των προσπαθειών δηλαδή αλλαγής
του σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου, από
επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, θρησκευτικούς ή πνευματικούς καθοδηγητές.
o Την κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία όλων των ιατρικών διαδικασιών φυλομετάβασης.
Η παραπάνω λίστα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση το σύνολο των ΛΟΑΤΚΙ+ διεκδικήσεων, οι
οποίες καλύπτουν σαφώς πολλούς περισσότερους τομείς. Αναφέρονται ωστόσο ενδεικτικά τα
σημαντικά κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στο ελληνικό νομικό πλαίσιο, και τα οποία
περιορίζουν την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων απέναντι στις διακρίσεις και τη βία, καθώς
και την πρόσβαση τους σε δικαιώματα, αγαθά και υπηρεσίες. Σημαντικό βήμα για τη διεκδίκηση
της βελτίωσης της προστασίας των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων αποτέλεσε η κατάρτιση της Εθνικής
Στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων από την σχετική Επιτροπή 5 (2021), η οποία
αναδεικνύει τις ελλείψεις και τα κενά του εθνικού θεσμικού πλαισίου.
ΒΑ ΣΙΚΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥ ΝΤ ΗΡΙ ΕΣ

ΟΔΗΓΙ ΕΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΩΝ Υ ΠΗΡΕΣΙ ΩΝ ΣΕ ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΤΟΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Στην ενότητα αυτή θα βρείτε συγκεντρωμένες ορισμένες βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη
δημιουργία ενός συμπεριληπτικού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, είτε
αυτά είναι ωφελούμενα άτομα είτε μέλη του προσωπικού. Στο δεύτερο μέρος του οδηγού
μπορείτε να βρείτε κατευθυντήριες οδηγίες και καλές πρακτικές, οι οποίες καλύπτουν
στοχευμένα τις ανάγκες κάθε εξειδικευμένης επαγγελματικής ομάδας.
Για την δημιουργία ενός κλίματος συμπερίληψης, βασικό στοιχείο αποτελεί η ενημέρωση και η
εξοικείωση με τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες και τις βασικές έννοιες. Είναι συνεπώς σημαντικό να:

Η Επιτροπή Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων συγκλήθηκε ύστερα από τη δημοσίευση της πρώτης
Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Νοέμβριο του 2020
και το κάλεσμα που απευθύνθηκε στα Κράτη Μέλη για την αξιοποίηση των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη
των δικών τους σχεδίων δράσης για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
5
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 Γνωρίζουμε τη σημασία του ΛΟΑΤΚΙ+ ακρωνυμίου, καθώς και τη βασική ορολογία
σχετικά με την ταυτότητα φύλου, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τα χαρακτηριστικά
φύλου και την έκφραση φύλου.
 Κατανοούμε ότι η ταυτότητα φύλου, η έκφραση φύλου, τα χαρακτηριστικά φύλου και ο
σεξουαλικός προσανατολισμός είναι διακριτές έννοιες.
 Κατανοούμε ότι το φύλο είναι μια μη δυαδική κατασκευή που επιτρέπει ένα εύρος
ταυτοτήτων φύλου, και πως η ταυτότητα φύλου ενός ατόμου μπορεί να μη συμφωνεί με
το φύλο που αποδόθηκε στη γέννηση.
 Κατανοούμε ότι τα χαρακτηριστικά φύλου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πέραν των
κατηγοριών του “αρσενικού” και “θηλυκού”, και ότι οι ίντερσεξ καταστάσεις αποτελούν
φυσιολογικές εκφάνσεις της ανθρώπινης ποικιλομορφίας.

Ως προς τη χρήση της γλώσσας και τον τρόπο που απευθυνόμαστε σε ωφελούμενα άτομα αλλά
και σε συναδέλφους:
 Χρησιμοποιούμε την ορολογία που χρησιμοποιεί κάθε άτομο αναφερόμενο στον εαυτό
του.
 Χρησιμοποιούμε ουδέτερη ως προς το φύλο γλώσσα και αποφεύγουμε έμφυλους
προσδιορισμούς (π.χ. “κύριος/-α”, “κοπέλα”, κ.α.) όταν δεν γνωρίζουμε την ταυτότητα
φύλου ενός ατόμου.
 Ρωτάμε, κατά την πρώτη μας επαφή με ένα άτομο, το όνομα και τις αντωνυμίες που
χρησιμοποιεί (π.χ. “Πώς θα επιθυμούσατε να σας αποκαλώ;” “Ποιες αντωνυμίες θα
επιθυμούσατε να χρησιμοποιώ;”), και, αντίστοιχα, συστηνόμαστε με το όνομα και τις
αντωνυμίες που χρησιμοποιείτε (π.χ. “Είμαι η/ο/το ...”).
 Χρησιμοποιούμε το όνομα και τις αντωνυμίες που χρησιμοποιεί το κάθε άτομο. Η χρήση
των κατάλληλων αντωνυμιών και προσφωνήσεων είναι εξέχουσας σημασίας για την
διαμόρφωση ενός κλίματος σεβασμού και ασφάλειας.
 Χρησιμοποιούμε τις αντωνυμίες και το όνομα που μας έχει υποδείξει το άτομο όταν
απευθυνόμαστε σε συναδέλφους, έχοντας εξασφαλίσει πρώτα την άδειά του.
 Διορθώνουμε συναδέλφους εάν αναφερθούν σε κάποιο άτομο με λάθος όνομα ή/και
αντωνυμίες.
 Ζητάμε συγγνώμη εάν κάνουμε κάποιο λάθος (π.χ. στο όνομα ή τις αντωνυμίες ενός
ατόμου) και προχωρούμε τη συζήτηση. Δε χρειάζεται να δώσουμε έκταση στο
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περιστατικό, απολογούμενοι/-ες/-α έντονα ή προσπαθώντας να αιτιολογήσουμε το λάθος
μας, καθώς αυτό μπορεί να φέρει το άτομο σε δύσκολη θέση.
 Αποφεύγουμε να κάνουμε σχόλια για την εμφάνιση ενός τρανς ατόμου ή για τα
αποτελέσματα των διαδικασιών φυλομετάβασης.
Αναφορικά με τη χρήση έμφυλα διαχωρισμένων χώρων (π.χ. μπάνια/τουαλέτες) και τις
δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν τρανς άτομα:
 Αφήνουμε να επιλέξει κάθε άτομο μόνο του ποιο μπάνιο θέλει να χρησιμοποιήσει,
αποφεύγοντας να το “διορθώσουμε” για την επιλογή του ή/και να υποδείξουμε το
“σωστό” μπάνιο.
 Υποστηρίζουμε το δικαίωμα των ατόμων να επιλέγουν το μπάνιο που θα
χρησιμοποιήσουν, εάν αντιληφθούμε κάποιο περιστατικό όπου άτομο παρενοχλείται ή
παρεμποδίζεται από το να χρησιμοποιήσει το μπάνιο που επιθυμεί.
 Επιδιώκουμε να υπάρχουν διαθέσιμα ουδέτερα ως προς το φύλο μπάνια για όσα άτομα
δεν βρίσκονται εντός του διπόλου των φύλων ή δεν αισθάνονται ασφαλή να
χρησιμοποιήσουν έμφυλα διαχωρισμένα μπάνια.
ΔΙΑΣΥ ΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥ ΝΕΡΓΑ ΣΙΑ
Η διασύνδεση και η δημιουργία σταθερών συνεργασιών μεταξύ των δημόσιων φορέων και
υπηρεσιών, και των ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων, αποτελεί κομβικό σημείο στην προσπάθεια για τη
δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο δημόσιο τομέα που θα συμπεριλαμβάνει τα ΛΟΑΤΚΙ+ και
θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Οι συνεργασίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν την
ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών γύρω από τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες και την ενημέρωση
τους σχετικά με τις καλές πρακτικές στην παροχή υπηρεσιών σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, τη συνεργασία
και παραπομπή μεταξύ των υπηρεσιών για την πλήρη κάλυψη του αιτήματος κάθε ατόμου, αλλά
και τη δημιουργία και προώθηση πρωτοβουλιών για αλλαγές σε θεσμικό και οργανωσιακό
επίπεδο εντός των φορέων/υπηρεσιών.
Στη συνέχεια θα βρείτε μια λίστα επικοινωνίας με τα στοιχεία ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων, ομάδων
και φορέων που δραστηριοποιούνται στοχευμένα στο πεδίο των ΛΟΑΤΚΙ+ ζητημάτων, καθώς
και εξειδικευμένων προγραμμάτων και υπηρεσιών που παρέχουν ενημέρωση και υποστήριξη σε
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Ακόμη, θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας ανεξάρτητων αρχών αλλά και
αστυνομικών υπηρεσιών, αρμόδιων για την καταγραφή περιστατικών διακρίσεων ή εγκλημάτων
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μίσους. Επισημαίνουμε πως η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει οργανώσεις, φορείς και υπηρεσίες
που είναι ενεργές κατά την περίοδο συγγραφής του παρόντος οδηγού. Σας προτείνουμε να
ενημερώνεστε τακτικά από τις ιστοσελίδες των φορέων για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες
που παρέχουν ανά περίοδο, καθώς και για τα ωράρια λειτουργίας των υπηρεσιών.

Οργανώσεις, φορείς και ομάδες που δραστηριοποιούνται εξειδικευμένα στο πεδίο των
ΛΟΑΤΚΙ+ ζητημάτων
Athens Pride
Τηλ.: (+30) 6974187383
E-mail: contact@athenspride.eu
Ιστοσελίδα: www.athenspride.eu
Colour Youth - Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας
Τηλ.: (+30) 6945583395
E-mail: info@colouryouth.gr
Ιστοσελίδα: www.colouryouth.gr
Emantes - International LGBTQIA+ Solidarity
Τηλ.: (+30) 6971693446
E-mail: info.emantes@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.emantes.com
Orlando LGBT: Ψυχική υγεία χωρίς στίγμα
E-mail: contact@orlandolgbt.gr
Ιστοσελίδα: www.orlandolgbt.gr
Patras Pride (Πάτρα)
E-mail: pridepatras@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.patraspride.blogspot.com
Proud Seniors Greece
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Τηλ.: (+30) 6973355124
E-mail: proudseniorsgreece@gmail.com
Facebook Page: www..facebook.com/proudseniorsgreece/
Rainbow Seniors
Τηλ.: 2102201435
E-mail: info@rainbowseniors.eu
Ιστοσελίδα: www.rainbowseniors.eu
Safe Place International
E-mail: info@safeplaceinternational.org
Ιστοσελίδα: www.safeplaceinternational.org
Samos LGBTQI+ Group (Σάμος)
E-mail: samoslgbtqigroup@gmail.com
Thessaloniki Pride (Θεσσαλονίκη)
Τηλ.: (+30) 231 1289320
E-mail: contact@thessalonikipride.com
Ιστοσελίδα: www.thessalonikipride.com
Ελληνική Κοινότητα Ίντερσεξ - Intersex Greece
Τηλ.: (+30) 6977660860
E-mail: intersexgreece@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.intersexgreece.org.gr
ΛΟΑΤ ΑμεA
E-mail: greeklgbtdisabled@gmail.com
Facebook Page: www.facebook.com/loatamea
Οικογένειες Ουράνιο Τόξο
E-mail: ouraniotoksofamilies@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.rainbowfamiliesgreece.com
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ΟΛΚΕ – Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας
Τηλ.: (+30) 693 147 1567
E-mail: info.olke@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.olkegr.blogspot.gr
Πολύχρωμο Σχολείο
Τηλ.: (+30) 693 1471 567
E-mail: info@rainbowschool.gr
Ιστοσελίδα: www.rainbowschool.gr
Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος “Θετική φωνή”
Τηλ.: 2108627572
E-mail: info@positivevoice.gr
Ιστοσελίδα: www.positivevoice.gr
Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών
Tηλ.: (+30) 210 9210697
E-mail: transgender.support.association@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.transgender-association.gr
Υπερήφανοι Γονείς
Τηλ.: (+30) 6977839037
E-mail: proudparentsgreece@gmail.com
Facebook Page: www.facebook.com/proudparentsgreece
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Εξειδικευμένα προγράμματα & υπηρεσίες
Γραμμή ψυχολογικής στήριξης “11528 - Δίπλα σου”
H τηλεφωνική γραμμή “11528-Δίπλα σου” παρέχει συμβουλευτική για ζητήματα σεξουαλικού
προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου, και απευθύνεται σε
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, τις οικογένειες τους, και εκπαιδευτικούς.
Τηλ.: 11528
E-mail: management@11528.gr
Iστοσελίδα: www.11528.gr
Πες το σ’ εμάς
To Πες το σ’ εμάς αποτελεί υπηρεσία της Colour Youth, για την καταγραφή περιστατικών βίας
και διακρίσεων κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
Τηλ.: (+30) 6944282414, (+30) 6980038536
Ιστοσελίδα: www.pestosemas.gr (με δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος)
Transcending Youth
Υπηρεσία της Colour Youth με στόχο την ενημέρωση τρανς ατόμων σχετικά με ζητήματα
ταυτότητας φύλου και ειδικότερα για τις διαδικασίες φυλομετάβασης.
Ιστοσελίδα: www.colouryouth.gr/transcending-youth
Ομάδες Ενδυνάμωσης για ΛΟΑΤΚ+ άτομα
Οι ομάδες ενδυνάμωσης της Colour Youth απευθύνονται σε νέα ΛΟΑΤΚ+ άτομα και στοχεύουν
στην προσωπική ενδυνάμωση μέσα από την αλληλεπίδραση και τη συνύπαρξη σε έναν ασφαλή
χώρο.
Ιστοσελίδα: www.colouryouth.gr/omades-endynamosis
Checkpoint
Τα Checkpoint είναι κέντρα πρόληψης που λειτουργούν από τη Θετική Φωνή, και παρέχουν
υπηρεσίες ενημέρωσης για θέματα σεξουαλικής υγείας αλλά και γρήγορες, δωρεάν εξετάσεις
για HIV και ηπατίτιδες B και C.
Ιστοσελίδα: www.mycheckpoint.gr
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Ath Checkpoint
Διεύθυνση: Πιττάκη 4, Μοναστηράκι,
Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103310400

Thess Checkpoint
Διεύθυνση: Λ. Σβώλου 15, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310282284

Red Umbrella Athens
Το Red Umbrella Αthens (RUA), είναι πρωτοβάθμιος φορέας πρόληψης και ενδυνάμωσης
εργαζόμενων στο σεξ. Συγκροτήθηκε από τη Θετική Φωνή και το Σύλλογο Ασθενών Ήπατος
Ελλάδας «Προμηθέας». Το RUA παρέχει ένα μεγάλο εύρος δωρεάν υπηρεσιών, όπως
ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, υπηρεσίες rapid test για HIV και ηπατίτιδες Β & C, καθώς
και δωρεάν προφυλακτικά, είδη ρουχισμού και συμβουλευτική για θέματα σεξουαλικής υγείας.
Τηλ.: 2108627572
E-mail: redumbrellathens@gmail.com
Διεύθυνση: Φαβιέρου 42, Μεταξουργείο
Ιστοσελίδα: www.redumbrella.org.gr

Ανεξάρτητες Αρχές
Συνήγορος του Πολίτη
Τηλ: (+30) 213 1306 600
Ιστοσελίδα: www.synigoros.gr (με δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αναφορών)
Αστυνομικές Υπηρεσίες
Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Τηλ: 11188
Email: ccu@cybercrimeunit.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.cyberalert.gr
Υπηρεσία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας
Tηλ: 11414 (24ωρη γραμμή)
Ιστοσελίδα: www.astynomia.gr (με δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής περιστατικών
ρατσιστικής βίας)
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Μέρος B’
Εξειδικευμένες πληροφορίες και κατευθυντήριες οδηγίες
ανά επαγγελματική ομάδα
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Επαγγελματίες που εργάζονται σε διοικητικές θέσεις
Σαμ Πανοπούλου
ΠΕΡΙΛΗΨ Η
Παρά τις κατά κύριο λόγο θετικές νομοθετικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα
όσον αφορά τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, η καθημερινότητά τους εξακολουθεί να
χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσκολίες, ανισότητες και τον κίνδυνο για διακρίσεις ή/και βία. Τα
εμπόδια αυτά επεκτείνονται στους τομείς της οικογένειας, της κοινωνικής αποδοχής, της
εκπαίδευσης, της υγείας, της εργασίας και της πολιτικής εκπροσώπησης.
Όσον αφορά την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, τα βήματα που έχουν γίνει για τη
συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων είναι ακόμη περιορισμένα. Οι ΛΟΑΤΚΙ+ πολίτες συχνά
αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ολοκλήρωση απαραίτητων διαδικασιών. Συγκεκριμένα,
οι διοικητικοί υπάλληλοι έχουν καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες για την αποτελεσματική
εξυπηρέτηση και την ισότιμη μεταχείριση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς
έρχονται σε άμεση και καθημερινή επαφή με τους πολίτες και καταλαμβάνουν θέσεις σε όλα τα
διαφορετικά επίπεδα ιεραρχίας και λήψης αποφάσεων. Επομένως, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική
η επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των διοικητικών δημοσίων υπαλλήλων σε ΛΟΑΤΚΙ+
ζητήματα, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου για τους ΛΟΑΤΚΙ+ πολίτες.
ΠΟΙΑ ΕΙ ΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ILGA-Europe (2021), η οποία αξιολογεί τις χώρες σχετικά
με την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην Ευρώπη, η Ελλάδα
κατατάχθηκε στην 18η θέση από τις 49 χώρες και στην 14η ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ. Είναι
σημαντικό να σημειωθεί βέβαια, ότι ο ρυθμός βελτίωσης των νομοθεσιών συνολικά στις
Ευρωπαϊκές χώρες έχει παρουσιάσει σημαντική μείωση τα τελευταία χρόνια.
Παρά τη θέσπιση κεντρικών νομοθετημάτων για την προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων, αυτά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους,
λόγω της έλλειψης ευαισθητοποίησης μεγάλου μέρους της κοινωνίας, της επιμονής
στερεοτυπικών αντιλήψεων και την άνοδο της ακροδεξιάς τα τελευταία έτη. Τα ευρήματα
ερευνών σχετικά με τις κοινωνικές αντιλήψεις για ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα που διεξήχθησαν τα
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τελευταία χρόνια καταγράφουν αφενός μια πρόοδο ως προς την αποδοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
συγκριτικά με προηγούμενα έτη και, αφετέρου, τις βαθιά ριζωμένες αρνητικές αντιλήψεις για τις
ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες. Η πανελλαδική έρευνα του ιδρύματος Friedrich Naumann σε συνεργασία
με την Κάπα Research κατέγραψε σημαντική άνοδο στην αποδοχή της ομοφυλοφιλίας, καθώς
και της υποστήριξης ίσων δικαιωμάτων για τα ομοφυλόφιλα άτομα σε σχέση με τα προηγούμενα
χρόνια (FNS, 2020). Από την άλλη, η έρευνα του έργου FAROS (Αβάνη & Παγάνης, 2021)
ανέδειξε ορισμένα σημαντικά δεδομένα σχετικά με τις στάσεις και τις αντιλήψεις των
επαγγελματιών στο δημόσιο τομέα σχετικά με τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες:
o 1 στα 3 άτομα (35%) δηλώνει πως δεν έχει πρόβλημα με τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, αρκεί να
μην είναι προκλητικά στις εκδηλώσεις τους,
o 16% συμφωνεί πως ένας εργοδότης πρέπει να έχει το δικαίωμα να μην προσλαμβάνει
κάποιο άτομο το οποίο δεν ταιριάζει στην εργασία λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού,
ταυτότητας ή έκφρασης φύλου,
o 27% θεωρεί πως τα παιδιά και τα έφηβα άτομα δεν πρέπει να αυτοπροσδιορίζονται ως
ΛΟΑΤΚΙ+, γιατί μπορεί να περνούν μία φάση και να μην είναι ακόμη σίγουρα για την
ταυτότητά τους.
Αν και τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις εμπειρίες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων από την επαφή
με διοικητικές υπηρεσίες, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, είναι εξαιρετικά περιορισμένα, οι
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα σκιαγραφούνται αφενός μεν από τα
υπάρχοντα κενά και τις ελλείψεις σε νομοθετικό επίπεδο, και αφετέρου από τα δεδομένα και
από καταγγελίες περιστατικών διάκρισης που έχουν δημοσιευθεί από οργανώσεις.
Αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο, η μη αναγνώριση και κατοχύρωση βασικών δικαιωμάτων,
όπως π.χ. η αναγνώριση της γονεϊκότητας για ομόφυλα ζευγάρια, δημιουργεί πολύ σημαντικά
εμπόδια κατά την εξυπηρέτηση των ατόμων σε υπηρεσίες διοικητικού τύπου. Αντίστοιχα, η
χρονοβόρα, μη προσβάσιμη σε όλα τα άτομα και ελλιπής σε βασικά της σημεία, διαδικασία της
νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου δυσχεραίνει την πρόσβαση των τρανς ατόμων στις
υπηρεσίες.
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Η έρευνα του έργου FAROS 6 ανέδειξε ότι, παρά την αύξηση της ορατότητας των ΛΟΑΤΚΙ+
ταυτοτήτων, όπως και των θετικών νομοθετικών βημάτων των τελευταίων ετών, τα ΛΟΑΤΚΙ+
άτομα εξακολουθούν να μην έχουν ίση πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Δεδομένα σχετικά
με τις υπηρεσίες διοικητικού τύπου προέκυψαν μέσα από την ομάδα εστιασμένης συζήτησης
των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, αλλά και των διοικητικών υπαλλήλων, αναδεικνύοντας περιστατικά
διακρίσεων σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ωφελούμενων ατόμων, αλλά και ομοφοβικές και τρανσφοβικές
στάσεις εντός της υπηρεσίας, με προσβλητικά σχόλια για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και την περίπτωση
ενός επαγγελματία ο οποίος δήλωσε πως αφότου έγινε γνωστή η ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητα του στην
υπηρεσία του, έλαβε μετάθεση «για να μην προκαλεί» (Αβάνη & Παγάνης, 2021).
Περιπτώσεις άρνησης εξυπηρέτησης ατόμων και μη τήρηση των προβλεπόμενων από το νόμο
διαδικασιών έχουν δημοσιευθεί και από ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις και μέσα ενημέρωσης. Ενδεικτικά
αναφέρονται στη συνέχεια δύο περιπτώσεις. Η πρώτη είναι η περίπτωση μια τρανς γυναίκας, η
οποία, έχοντας προχωρήσει στις απαιτούμενες δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες για την
διόρθωση των στοιχείων της, αιτήθηκε την αλλαγή τους και στα Μητρώα Ναυτικών. Ωστόσο, ο
προϊστάμενος του Τμήματος Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας αρνήθηκε να προχωρήσει στην
επικαιροποίηση των στοιχείων της, απαιτώντας την προσκόμιση δικαιολογητικών που δεν
προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία (Εφημερίδα των Συντακτών, 2021). Άρνηση
εξυπηρέτησης αντιμετώπισε και ένας τρανς άνδρας κατά τη διαδικασία διόρθωσης των
στοιχείων του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, καθώς οι υπάλληλοι των
υπηρεσιών αρνούνταν να μεταβάλλουν τα στοιχεία του με την αιτιολογία πως αυτό δεν είναι
δυνατόν εφόσον είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία
ωστόσο η ύπαρξη συμφώνου συμβίωσης δεν αποτελεί περιορισμό κατά την επικαιροποίηση των
στοιχείων των τρανς ατόμων. Ο συγκεκριμένος άνδρας αντιμετώπισε παρόμοιες δυσκολίες και
κατά την εξυπηρέτηση του από τον αρμόδιο Δήμο (Antivirus Magazine, 2019).
ΚΑΤΥΘΥ ΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔ ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Οι διοικητικοί/-ές υπάλληλοι μπορούν να ακολουθούν τις παρακάτω καλές πρακτικές για τη
βελτίωση της πρόσβασης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις δημόσιες υπηρεσίες. Οι προτεινόμενες
καλές πρακτικές σχετίζονται με την βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ υπαλλήλων και ΛΟΑΤΚΙ+
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Τα βασικά ευρήματα της έρευνας παρουσιάζονται στο Α’ μέρος του παρόντος οδηγού.
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πολιτών, την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους και τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού
και ασφαλούς πλαισίου σε επίπεδο υπηρεσίας.
Πώς επικοινωνούμε με σεβασμό:
 Δεν υποθέτουμε την ταυτότητα φύλου ή το σεξουαλικό προσανατολισμό του άλλου
ατόμου βασιζόμενοι/-ες/-α στην εξωτερική του εμφάνιση, στον τρόπο που μιλάει ή
κινείται στο χώρο.
 Προτιμούμε τη χρήση ουδέτερης και συμπεριληπτικής γλώσσας και αποφεύγουμε τις
έμφυλες προσφωνήσεις (π.χ., κύριος, κυρία, κοπελιά, νεαρός, κ.ά.), εκτός εάν
γνωρίζουμε το τρόπο που αυτοπροσδιορίζεται ένα άτομο.
 Αντίστοιχα, προσπαθούμε να αποφεύγουμε έμφυλη γλώσσα σε τηλεφωνικές συνομιλίες
και δεν υποθέτουμε το φύλο του ατόμου από τη φωνή του.
 Στις περιπτώσεις ΛΟΑΤΚΙ+ προσφύγων/-ισσών ή μεταναστ(ρι)ών, γνωρίζουμε ότι ο
τρόπος με τον οποίο βιώνουν, αντιλαμβάνονται, περιγράφουν και εκφράζουν την
ταυτότητα φύλου, το σεξουαλικό προσανατολισμό τους, ή τα χαρακτηριστικά φύλου τους
ενδέχεται να διαφέρει από όσα γνωρίζουμε και έχουμε συνηθίσει, οπότε προσέχουμε να
μην ετεροπροσδιορίζουμε τα άτομα βάσει των δικών μας αντιλήψεων και γνώσεων.
 Χρησιμοποιούμε τις αντωνυμίες και το όνομα που μας υποδεικνύει το άτομο, ακόμη και
αν διαφέρει από τα στοιχεία της ταυτότητάς του.
 Μιλάμε χρησιμοποιώντας τα σωστά ονόματα και αντωνυμίες τόσο μπροστά στα
ενδιαφερόμενα άτομα, όσο και όταν δεν μας ακούν.
 Προστατεύουμε τα τρανς άτομα από τη χρήση λάθος ονόματος ή αντωνυμιών
(misgendering) από συναδέλφους και τρίτα άτομα.
 Διορθώνουμε τους/τις συναδέλφους μας όταν αναφέρονται σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα με
προβληματικό ή στερεοτυπικό τρόπο.
 Όσον αφορά τη χρήση αντωνυμιών διαφορετικών από αυτές που είχαμε συνηθίσει,
βοηθάει η προσωπική εξάσκηση όταν είμαστε μόνοι/-ες/-α μας ώστε να εξοικειωθούμε
με τη χρήση τους.
Πώς εξυπηρετούμε αποτελεσματικά:
 Γνωρίζουμε ότι πολλά τρανς άτομα δεν έχουν αλλάξει ακόμα τα έγγραφά τους καθώς
πρόκειται για μια χρονοβόρα και ακριβή διαδικασία από την οποία πολλοί/-ές/-ά
αποκλείονται. Συνεπώς υπάρχει πιθανότητα το όνομα, το φύλο, και η φωτογραφία της
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αστυνομικής ταυτότητας και άλλων εγγράφων να μη συνάδουν με τον αυτοπροσδιορισμό
ή/και την εμφάνιση του ατόμου.
Όταν ένα άτομο μας εξηγεί την ιδιαιτερότητα κάποιας κατάστασης και εκφράζει αυτό που
χρειάζεται του δίνουμε χώρο και ακούμε, καθώς κάθε άτομο έχει διαφορετικές
νομικές/διοικητικές ανάγκες και προβλήματα, και δεν ταιριάζουν πάντα λύσεις “πασπαρτού”.
Λαμβάνουμε υπόψη τις πολλαπλές ταυτότητες που φέρουν τα άτομα και τις πολλαπλές
μορφές καταπίεσης που αυτές συνεπάγονται, (π.χ. ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες/-ισσες,
μετανάστριες/-ες/-α, ανάπηροι/-ες/-α, άτομα που ζουν με HIV, κ.α.), όταν καλούμαστε να
εξυπηρετήσουμε κάποιο άτομο.
Αν ένα άτομο χρησιμοποιεί άλλο όνομα ή/και αντωνυμίες από αυτές που αναγράφονται στα
επίσημα έγγραφά του, καταφεύγουμε σε μία λύση που να σέβεται την ταυτότητα του ατόμου,
π.χ. ακολουθούμε τις διαδικασίες όπως προβλέπεται νομικά, χρησιμοποιώντας το όνομα και
φύλο που αναγράφονται στην ταυτότητα, στα πλαίσια όμως της εσωτερικής, ανεπίσημης
επικοινωνίας μεταξύ συναδέλφων, μπορούμε να σημειώσουμε τις αντωνυμίες και το όνομα
που χρησιμοποιεί το άτομο, ώστε να του απευθύνονται με το σωστό τρόπο μέχρι την
ολοκλήρωση της εξυπηρέτησής του, αφού πρώτα ρωτήσουμε αν το ίδιο το άτομο επιθυμεί
την κοινοποίηση των στοιχείων αυτών και σε τρίτους. Προσπαθούμε να μην
επαναλαμβάνουμε ή καλούμε δυνατά το όνομα που αναγράφεται στην ταυτότητα ενός τρανς
ατόμου όταν δεν έχει διορθωθεί (deadname).
Στη διοίκηση της υγείας:
o παρέχουμε τη δυνατότητα στα άτομα να νοσηλεύονται σε θαλάμους που αντιστοιχούν
στην ταυτότητα φύλου τους,
o διαφυλάσσουμε την ιδιωτικότητα των ατόμων, δεν κοινοποιούμε τις προσωπικές
πληροφορίες τους σε τρίτα άτομα αν δεν είναι απαραίτητο,
o διευκολύνουμε τα άτομα στην επιλογή του φύλου του/της επαγγελματία υγείας που
τους αναλαμβάνει ώστε να νιώθουν ασφαλείς,
o λαμβάνουμε πλήρως ενημερωμένη συναίνεση των γονέων για κάθε διοικητική
απόφαση που αφορά ίντερσεξ βρέφη.

Πώς δημιουργούμε ένα ασφαλές πλαίσιο:
 Αν παρατηρήσουμε ομοφοβικές, τρανσφοβικές, αμφιφοβικές, ιντερφοβικές συμπεριφορές
από συναδέλφους, επεμβαίνουμε με σκοπό την προστασία και την υπεράσπιση της
ταυτότητας, της αξιοπρέπειας και της ιδιωτικότητας των ατόμων.
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 Σε περιπτώσεις όπως παραπάνω, χρησιμοποιούμε τις γνώσεις μας για να αναδείξουμε πώς
θα μπορούσε ο/η συνάδελφος να χειριστεί την κατάσταση καλύτερα.
 Προστατεύουμε την ιδιωτικότητα του ατόμου που εξυπηρετούμε ή του/της συναδέλφου μας:
δεν μοιραζόμαστε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά του φύλου
του, την οικογένειά του, και το σεξουαλικό του προσανατολισμό με τρίτα άτομα, εκτός αν
πρόκειται για κάποια πληροφορία σχετική και απολύτως απαραίτητη για την αποτελεσματική
εξυπηρέτησή του.
 Αν εξυπηρετούμενα ή συνάδελφα άτομα μας κάνουν coming out σε σχέση με το σεξουαλικό
προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου τους, δεν κοινοποιούμε τις
πληροφορίες αυτές σε τρίτα άτομα αν δεν ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό είναι κάτι με το οποίο
νιώθουν άνετα (outing). Μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις, όπως “Σε ποια πλαίσια/άτομα
είσαι out;”, “Πώς να σου απευθύνομαι μπροστά σε άλλα άτομα;”
 Είναι πιο αποτελεσματικό να διορθώνουμε/επισημαίνουμε λάθη σε συναδέλφους καλή τη
πίστει, αναγνωρίζοντας τους θετικές προθέσεις.
Πώς δημιουργούμε ένα συμπεριληπτικό πλαίσιο:
 Διαχωρίζουμε την έννοια της αποδοχής από την έννοια της ευαισθητοποίησης. Μπορεί να
είμαστε ανοιχτοί/-ες/-α σε κάθε διαφορετική ταυτότητα, αλλά μια διαδικασία
ευαισθητοποίησης στοχεύει στο να γνωρίσουμε πιο εξειδικευμένα τις ανάγκες και τις
ιδιαιτερότητες της κάθε κοινωνικής ομάδας, καθώς και καλές πρακτικές που δεν είναι
προφανείς χωρίς πρότερη εξοικείωση.
 Εκπαιδευόμαστε σχετικά με τις ανάγκες κοινωνικών ομάδων, η προστασία των δικαιωμάτων
των οποίων δεν προβλέπεται νομικά, όπως π.χ. τους ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς, ή τα non-binary και
ίντερσεξ άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα για τρίτη/κενή επιλογή φύλου, ώστε να
αποφεύγουμε τη χρήση κακοποιητικής γλώσσας και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε
αποτελεσματικά κάθε άτομο βάσει των δικών του αναγκών, εξομαλύνοντας με τη
συμπεριφορά μας τα αρνητικά βιώματα που προκαλούν τα “κενά” στη νομοθεσία.
 Ενημερωνόμαστε σχετικά με τις νομοθετικές αλλαγές που αφορούν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και
σχετίζονται άμεσα με διοικητικές διαδικασίες, π.χ. σχετικά με την διαδικασία διόρθωσης των
στοιχείων των τρανς ατόμων στα επίσημα έγγραφά τους, το σύμφωνο συμβίωσης, κ.ά.
 Αν έχουμε θέση επίβλεψης/συντονισμού που μας δίνει τέτοιες δυνατότητες, επιδιώκουμε να:
o καθιερώσουμε ένα σύστημα επιτήρησης/εσωτερικής αξιολόγησης για τη συνεργασία
και τη σωστή συμπεριφορά των υπαλλήλων,
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o καθιερώσουμε ένα σύστημα παραπόνων/αξιολόγησης προσβάσιμο στα
εξυπηρετούμενα άτομα με σκοπό τη λήψη ανατροφοδότησης,
o διοργανώνουμε επιμορφώσεις ευαισθητοποίησης για το προσωπικό
o γνωστοποιούμε τη διαθεσιμότητα μας να συζητήσουμε σχετικά με προκλήσεις που
τυχόν προκύψουν και πιθανούς τρόπους επίλυσης τους.
 Αν συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών, επιδιώκουμε τη
συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και των αναγκών τους.
 Χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν πιο συμπεριληπτική γλώσσα και στην επίσημη
επικοινωνία, αλληλογραφία, δελτία τύπου κ.λπ., καθώς και όταν αναλαμβάνουμε τη
διοργάνωση συναντήσεων ή εκδηλώσεων.
 Στη διοίκηση της εκπαίδευσης επιδιώκουμε:
o την συμπερίληψη ΛΟΑΤΚΙ+ ζητημάτων στο σχολικό κανονισμό,
o την πρόβλεψη για ασφαλή πρόσβαση των τρανς και ίντερσεξ παιδιών σε τουαλέτες
και αποδυτήρια,
o τη διοργάνωση επιμορφώσεων ευαισθητοποίησης για τους γονείς και το προσωπικό,
o τη στελέχωση σχολείων με ειδικά καταρτισμένους/-ες ψυχολόγους σε ΛΟΑΤΚ+ και
συγκεκριμένα σε τρανς και ίντερσεξ ζητήματα για την υποστήριξη των μαθητ(ρι)ών,
o τη διευκόλυνση στις διαδικασίες απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών
καθώς συχνά αποτελεί ένα μη ασφαλές περιβάλλον για ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι διοικητικοί/-ές υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα και την ευθύνη να καταστήσουν σημαντικά
πιο ισότιμη την πρόσβαση των ΛΟΑΤΚΙ+ πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί με τη συνεχή εκπαίδευση σε ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα τόσο σε επίπεδο υπηρεσίας, όσο
και σε προσωπικό επίπεδο, με την καλλιέργεια ενσυναίσθησης και με την ενίσχυση των
επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Κλείνοντας, είναι σημαντικό να σταθούμε στην πιο απαραίτητη
“καλή πρακτική” σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, η οποία δεν είναι άλλη από την καλλιέργεια μιας
νοοτροπίας σεβασμού, κατανόησης και αποδοχής των διαφορετικών αναγκών κάθε
πληθυσμιακής ομάδας, αλλά και του αυτοπροσδιορισμού του κάθε ατόμου χωρίς την προσδοκία
για πλήρωση συγκεκριμένων προσδοκόμενων χαρακτηριστικών.

49

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

ΒΙ ΒΛΙ ΟΓΡΑΦΙΑ
Antivirus Magazine. (2019, Μάϊος 13). Καταγγελία από τρανς άνδρα για άρνηση μεταβολής
στοιχείων
με
πρόφαση
το
σύμφωνο
συμβίωση.
https://avmag.gr/106624/106624/?fbclid=IwAR1x7JRJmhOEXVV7H5oPxxijTja5RIJ
oXur4rSTgbk5ATRgaUMxcolV2_9c
FNS - Friedrich Naufmann Stiftung (2020). Ο φιλελευθερισμός στην Ελλάδα, σήμερα. Ζούμε
σε μια φιλελεύθερη χώρα; Πανελλαδική έρευνα κοινής γνώμης. Κάπα Research Α.Ε.
https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ-Εκθεση-αποτελεσμάτων-FNF-2020_final.pdf
ILGA Europe. (2021). ILGA Rainbow Map 2021. ILGA Europe.
https://ilgaeurope.org/sites/default/files/Attachments/Rainbow%20Europe%20Map%202021.
pdf
Αβάνη, Μ., Παγάνης Φ. (2021). Δημοσίευση Αναφοράς Έρευνας “FAROS - Feature A
protective environment fOr lgbti+ personS”. https://www.faros2020.eu/wpcontent/uploads/2021/04/D2.6_Publication-of-research-report.pdf
Εφημερίδα των Συντακτών. (2021, Ιούνιος 11). Καταγγελία για άρνηση μεταβολής στοιχείων
τρανς γυναίκας από υπηρεσία του υπ. Ναυτιλίας. https://www.efsyn.gr/node/297846

ΠΡΟΤΕΙ ΝOΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ
Borrego, E. A. (2013). Has Public Administration Grown Up? A Case for Sexual
Orientation/Gender Identity and the Intersection of Public Administration in the 21st
Century.
The
University
of
San
Francisco.
https://repository.usfca.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=pna.
Eliason, M., Randall, C. (2014). Dealing with negative comments in the workplace.
Lavender Health. https://lavenderhealth.files.wordpress.com/2014/01/b5-dealingwith-negative-comments.pdf
Ghattas, D. C. (2015). Υπερασπίζοντας τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ίντερσεξ Ατόμων Πώς μπορείτε να βοηθήσετε; OII Europe & ILGA Europe. https://oiieurope.org/wpcontent/uploads/2018/02/FINAL_intersex_toolkit_gr.pdf
Hancock, A. M. (2006). Intersectionality: An Intellectual History. Oxford University Press.

50

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

Interact. (2021). Μπροσούρα: Τι ευχόμαστε να γνώριζαν οι γιατροί μας. (Intersex Greece,
Μτφ.).
https://intersexgreece.org.gr/wp-content/uploads/2021/11/BROCHUREinterACT-Doctors-final-web_greek.pdf
OII Europe, IGLYO, EPA. (2018). Υποστηρίζοντας το Ίντερσεξ παιδί σας. OII Europe, IGLYO
&
EPA.
https://www.iglyo.com/wpcontent/uploads/2018/10/Parents_Toolkit_Intersex_GRK_ES_WEB.pdf
The Safe Zone Project. Ανάκτηση από: www.thesafezoneproject.com.
World Health Organization (WHO). (2020). International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems (11th ed.; ICD-11). World Health
Organization.
Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας. (2021). Ετήσια Έκθεση 2020.
https://www.unhcr.org/gr/wpcontent/uploads/sites/10/2021/05/GR_ETHSIA_EKTHESH.pdf
Θεοφιλόπουλος, Θ. (Επ.). (2015). Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην Ελλάδα: Ένας Οδηγός
για επαγγελματίες αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Colour Youth Κοινότητα
LGBTQ
Νέων
Αθήνας.
https://colouryouth.gr/wpcontent/uploads/2016/06/Omofovia-Transfovia-stin-Ellada-Odigos.pdf.
Θεοφιλόπουλος, Θ., Μπούνα, Α. (2021). Bring-In - Εθνική Έκθεση: Η κοινωνική κατάσταση
των ίντερσεξ ατόμων στην Ελλάδα. Εργαστήριο ΜΕΘΕΞΗ - Πάντειο Πανεπιστήμιο
https://bringΚοινωνικών
και
Πολιτικών
Επιστημών.
in.eu/sites/default/files/docs/BRINGIN_D2.3_The%20status%20of%20Intersex%20People%20in%20Greece_GR.pdf.
Θεοφιλόπουλος, Θ. (2015). Ομοφοβική, τρανσφοβική βία και διακρίσεις στην Ελλάδα:
Έκθεση αποτελεσμάτων Έργου “Πες το σ’ εμάς” 01/04/2014 - 30/11/2015. Colour
Youth - Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας. https://www.colouryouth.gr/wpcontent/uploads/2016/06/Ekthesi-Ergou-Pes-to-S-emas.pdf
Χαμτζούδης, Ν. (2015). Η νομική προστασία του σεξουαλικού προσανατολισμού και της
ταυτότητας φύλου: καταπολεμώντας τις διακρίσεις, τα εγκλήματα μίσους και τη
ρητορική μίσους. Colour Youth - Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας.
https://colouryouth.gr/wp-content/uploads/2016/06/Nomikos-Odigos-Pes-to-SEmas.pdf.

51

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

Επαγγελματίες στο χώρο της εκπαίδευσης
Έλενα Σκαρπίδου
ΠΕΡΙΛΗΨ Η
Στο σχολείο, τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά μπορεί να βιώνουν την ταυτότητά τους με επώδυνο τρόπο, σε
ένα εχθρικό περιβάλλον που είτε αρνείται την ύπαρξή τους, είτε τα τοποθετεί σε μια κοινωνικά
περιθωριοποιημένη κατηγορία, ενώ και στη συντριπτική πλειονότητα τους και οι ΛΟΑΤΚΙ+
εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται ασφαλείς να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους στο χώρο
εργασίας τους. Η απόκρυψη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των
χαρακτηριστικών φύλου, η μειωμένη ορατότητα, η περιθωριοποίηση, ο στιγματισμός, ο σχολικός
εκφοβισμός που φτάνει μέχρι και την άσκηση σωματικής βίας, είναι μερικά μόνο από τα
προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες/-οι οι ΛΟΑΤΚΙ+ μαθήτριες/-ές, τα παιδιά με
ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς, οι ΛΟΑΤΚΙ+ εκπαιδευτικοί, οι συγγενείς, οι φίλες/-οι τους και άτομα που
θεωρούνται ΛΟΑΤΚΙ+ επειδή δε συμμορφώνονται με τα έμφυλα στερεότυπα. Προβλήματα που,
σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, επηρεάζουν τόσο τις εκπαιδευτικές τους επιδόσεις όσο
και την ψυχική και τη σωματική τους υγεία. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση και η τήρηση μη
κακοποιητικής στάσης είναι καίριας σημασίας για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος
για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Το έργο των εκπαιδευτικών έχει μεγάλη σημασία για
την υγιή ψυχοκοινωνική εξέλιξη όλων των παιδιών και την ένταξή τους στην κοινωνία.
ΥΠΑ ΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΗ
Στο ελληνικό σχολείο, η ετεροκανονικότητα αποτελεί την κύρια μήτρα μέσω της οποίας το
κοινωνικό φύλο κατανοείται από τους μαθητές και τις μαθήτριες και από την πλειονότητα των
εκπαιδευτικών. Αυτός ο λόγος περί ετεροκανονικότητας είναι άμεσα συνδεδεμένος με το
σεξισμό, την ομοφοβία, την τρανσφοβία, την αμφιφοβία και την ιντερφοβία. Οι διακρίσεις στο
σχολικό περιβάλλον εκφράζονται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και συναντώνται πολύ
συχνά.
Συνηθισμένες μορφές διακρίσεων στο σχολείο:
o Προσβολές και υποτιμητικός λόγος για την ομόφυλη σεξουαλικότητα και την
ποικιλομορφία του φύλου και των εκφράσεών του.
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o Εκφοβισμός απέναντι σε ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά από συμμαθητές/-ριες.
o Διακρίσεις απέναντι σε τρανς ή/και ίντερσεξ παιδιά ως προς τη χρήση έμφυλα
διαχωρισμένων χώρων (π.χ. τουαλέτες ή αποδυτήρια), τη συμμετοχή τους σε
δραστηριότητες (π.χ. γυμναστική, αθλήματα, εκδρομές, κ.ά.) και τη χρήση του ονόματος
και των αντωνυμιών που έχουν υποδείξει.
o Κακοποιητικός λόγος ή/και συμπεριφορές από πλευράς των εκπαιδευτικών και του
προσωπικού του σχολείου.
o Κακοποιητικές αντιδράσεις και παρεμβάσεις γονέων/κηδεμόνων.
o Απουσία αναπαραστάσεων και αναφορών που συνδέονται με θέματα ΛΟΑΤΚΙ+ τόσο
από το εκπαιδευτικό υλικό όσο και από την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα ζητήματα φύλου
και σεξουαλικότητας δε συζητιούνται ή συζητιούνται με έναν τρόπο που αναπαράγει
κυρίαρχες αντιλήψεις και στερεότυπα.
o Άρνηση, αποθάρρυνση ή και απαγόρευση σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (παιδιά, εκπαιδευτικούς,
γονείς) να μιλήσουν για τις σχετικές σκέψεις και τα συναισθήματά τους και να εκφράσουν
την ταυτότητά τους στο σχολείο.
o Κοινωνικός αποκλεισμός.
Αν και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στο σχολείο έρχονται αντιμέτωπα με πλήθος διακρίσεων και
κακοποιητικών συμπεριφορών, τα περιστατικά αυτά στην πλειονότητά τους δεν καταγγέλλονται.
Η μη καταγγελία των περιστατικών ομοφοβικού, τρανσφοβικού, ιντερφοβικού, αμφιφοβικού
εκφοβισμού και εγκλημάτων μίσους στο σχολικό περιβάλλον αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, διότι
έτσι οι επίσημες στατιστικές δεν καταδεικνύουν το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος. Τα
περισσότερα σχολεία δε διαθέτουν συγκεκριμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση του σχολικού
εκφοβισμού και την αναφορά περιστατικών. Η συνεχιζόμενη ύπαρξη κενών στη συλλογή
δεδομένων συνεπάγεται, επίσης, τον κίνδυνο τα δικαιώματα των θυμάτων να μην
διασφαλίζονται και τα σχολεία να μην τηρούν τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στα θύματα.
Για την διευκόλυνση της καταγγελίας περιστατικών εκφοβισμού ή διάκρισης είναι σημαντικό τα
άτομα που τα αποκαλύπτουν να λαμβάνουν κατάλληλη και αποτελεσματική υποστήριξη και
φροντίδα. Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα αφενός δεν προβλέπεται η παροχή ψυχολογικής
υποστήριξης σε θύματα διακρίσεων ή/και βίας και, αφετέρου, δεν υπάρχει θεσμική στήριξη προς
υπηρεσίες εξειδικευμένες σε ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα, συχνά τα θύματα ομοφοβικής, τρανσφοβικής,
αμφιφοβικής και ιντερφοβικής βίας και εκφοβισμού νιώθουν πως δεν έχουν πού να στραφούν.
Ταυτόχρονα, η απουσία νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στο
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ενδοσχολικό ή ενδο-πανεπιστημιακό περιβάλλον δε βοηθά τα θύματα να κινηθούν νομικά
εναντίον των θυτών τους και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.
Κάποια σχολεία έχουν κάνει βήματα για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού που βασίζεται στην
καταγωγή, τη θρησκεία ή την αναπηρία, αλλά μόνο λίγα έχουν κάνει βήματα για την
αντιμετώπιση του εκφοβισμού που βασίζεται στο σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα,
την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην περιορισμένη
αναγνώριση της έκτασης του προβλήματος και στην ελλιπή διάχυση μεθόδων αντιμετώπισης.
Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι ευρύτερες κοινωνικές στάσεις καθιστούν τις μη ετεροφυλόφιλες
ταυτότητες και τις μη cis ταυτότητες φύλου ευαίσθητα θέματα και εμποδίζουν την ανάληψη
δράσης.
ΕΡΕΥ ΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔ ΟΜΕΝΑ
Οι προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στο σχολικό πλαίσιο
έχουν καταγραφεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Στην πρόσφατη έρευνα του
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 43% των ΛΟΑΤΙ μαθητών/-ριών στην Ελλάδα, ηλικίας
15 έως 17 ετών, δήλωσαν πως κρύβουν την ΛΟΑΤΙ ταυτότητά τους στο σχολείο (FRA, 2020a),
ποσοστό σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ που ήταν 30%
(FRA, 2020b).
Η μεγαλύτερη μελέτη για τις εμπειρίες των ΛΟΑΤΚ μαθητ(ρι)ών στην Ελλάδα που
πραγματοποιήθηκε από την Colour Youth (Ηλιοπούλου κ.ά., 2018), ανέδειξε μια ιδιαίτερα
ανησυχητική εικόνα για το σχολικό κλίμα γύρω από τα ΛΟΑΤΚ ζητήματα:
o Το 74,2% των μαθητ(ρι)ών ακούει ομοφοβικά σχόλια από συμμαθητές/-ριες, ενώ το
58,1% ακούει τέτοια σχόλια από το εκπαιδευτικό προσωπικό.
o Τα έμφυλα στερεότυπα φάνηκε πως είναι βαθιά εδραιωμένα στο σχολικό πλαίσιο με τη
συντριπτική πλειονότητα των μαθητ(ρι)ών να έχει ακούσει αρνητικά σχόλια για άτομα
που δεν συμπεριφέρονται με «αρκετά αντρικό τρόπο» (96%) ή, αντίστοιχα, «αρκετά
γυναικείο τρόπο» (86,6%).
o Σχετικά με την ταυτότητα φύλου: το 74,4% των μαθητών/-τριών έχει ακούσει
τρανσφοβικά σχόλια, έστω και σπάνια.
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o Ένα στα τρία παιδιά έχει δεχτεί κάποιας μορφής λεκτικής παρενόχλησης για το
σεξουαλικό προσανατολισμό (32%) ή το φύλο του (31,1%), και ένα στα δύο για την
έκφραση φύλου του (50,3%).
o Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το εύρημα πως ένα στα τρία ΛΟΑΤΚ παιδιά (33,0%) έχει
δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο του σχολείου.
o Από τα άτομα που δήλωσαν πως έχουν βιώσει βία στο σχολείο, το 27,9% δεν το ανέφερε
ποτέ στο εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ όσα το ανέφεραν η διαχείριση από πλευράς του
σχολείου ήταν λίγο (30,8%) ή καθόλου (26,6%) αποτελεσματική.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
του έργου FAROS (Αβάνη & Παγάνης, 2021):
o 15% των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων ανέφερε ότι δεχόταν συχνά ή πάντα προσβολές ή εξύβριση
από το προσωπικό του σχολείου, και 14% ότι αυτό συνέβαινε μερικές φορές, ενώ σε
αντίστοιχα ποσοστά τα άτομα άκουγαν ειρωνικά σχόλια και «αστεία» για ΛΟΑΤΚΙ+
άτομα.
o Τα άτομα ανέφεραν πως οι εκπαιδευτικοί αντιδρούσαν σπάνια (25%) ή ποτέ (15%), ενώ
40% ανέφερε πως σε περιπτώσεις όπου ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητές/-ριες δέχονταν σωματική ή
λεκτική βία, οι εκπαιδευτικοί δεν αντιδρούσαν ποτέ ή αντιδρούσαν σπάνια.
o 1 στα 8 άτομα που φοιτούσαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δήλωσε πως δέχεται συχνά
ή πάντα αρνητική αντιμετώπιση από καθηγητές/-ριες ή διοικητικό προσωπικό στη σχολή
του, λόγω της ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητας του.
Oι διακρίσεις έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, όπως η επιβαρυμένη ψυχική υγεία των
ΛΟΑΤΚΙ+ εφήβων αλλά και οι μειωμένες ακαδημαϊκές επιδόσεις, οι δυσκολίες κατά την
εισαγωγή, την παρακολούθηση και ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας και/ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, καθώς και η απροθυμία για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (IGLYO,
2017· FRA, 2020a). Διάφορες έρευνες (ILGA Europe, 2007· Di Giacomo κ.ά., 2018) έχουν
καταδείξει ότι οι ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητές/-τριες πιθανόν να παρουσιάσουν:
o τετραπλάσια πιθανότητα σοβαρού ή πολύ σοβαρού στρες, άγχους και κατάθλιψης
o διπλάσια πιθανότητα αυτοτραυματισμού
o τριπλάσια πιθανότητα απόπειρας αυτοκτονίας
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ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΤ ΗΡΙΕΣ ΟΔ ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Τα σχολεία έχουν υποχρέωση να προλαμβάνουν και να καταπολεμούν όλες τις μορφές
εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου και του ομοφοβικού, τρανσφοβικού, ιντερφοβικού,
αμφιφοβικού εκφοβισμού. Σε οποιοδήποτε πλαίσιο, η αντιμετώπιση της βίας εναντίον των
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης θα έπρεπε να είναι σύμφωνη με τα διεθνή και
ευρωπαϊκά πλαίσια στα οποία έχει δεσμευτεί η χώρα μας και να στοχεύει στην εκπλήρωσή τους.
Ακόμη και η αδράνεια των εκπαιδευτικών αποτελεί πράξη. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη
να διαφυλάττουν την ασφάλεια των παιδιών από κάθε είδους κίνδυνο ακόμη και ψυχολογικής
φύσεως. Όταν αποφεύγουν να θίξουν αμφιλεγόμενα ζητήματα όπως η σεξουαλική
ποικιλομορφία, δίνουν την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα θέμα-ταμπού, με αποτέλεσμα να
επικρατούν και να διαιωνίζονται στερεοτυπικές και παρωχημένες αντιλήψεις στο σχολείο.
Οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να επαναπαύονται στην πεποίθηση ότι τα θύματα ομοφοβικού,
τρανσφοβικού, ιντερφοβικού, αμφιφοβικού εκφοβισμού μπορούν μόνα τους να υπερασπιστούν
τον εαυτό τους. Τα θύματα ομοφοβικού, τρανσφοβικού, ιντερφοβικού, αμφιφοβικού εκφοβισμού
χρήζουν ειδικής μέριμνας. Και για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται πρώτα να νιώσουν ότι είναι
ασφαλές να αναφέρουν το περιστατικό και να ζητήσουν υποστήριξη. Εκτός από την υποστήριξη
των θυμάτων, κατά την αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού απαραίτητη είναι και η
παρέμβαση προς τα άτομα που ασκούν τον εκφοβισμό, μέσα από μια παιδαγωγική και όχι
αμιγώς τιμωρητική προσέγγιση, η οποία ωστόσο θα διασφαλίζει τον αποκλεισμό της
πιθανότητας επανεμφάνισης ομοφοβικού, τρανσφοβικού, αμφιφοβικού και ιντερφοβικού
εκφοβισμού στο σχολείο.
Ως πρώτο βήμα, προτείνεται η στόχευση σε μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα
δικαιώματα, στην εκπαίδευση, που μπορεί να διασφαλίσει το σεβασμό της αξιοπρέπειας και το
δικαίωμα βέλτιστης ανάπτυξης κάθε παιδιού. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απαραίτητα για
την πλήρη ανάπτυξη των ατόμων και των κοινωνιών, και οι εκπαιδευτικοί έχουν σημαντικό ρόλο
στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού και ασφαλούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Μια
προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα αυξάνει την πρόσβαση και τη συμμετοχή στη σχολική
εκπαίδευση, καθώς προωθεί τη συμπερίληψη, τις ίσες ευκαιρίες και την καταπολέμηση των
διακρίσεων. Επιπλέον, βελτιώνει γενικότερα την ποιότητα της μάθησης μέσω της προώθησης
μαθητο-κεντρικών, συμμετοχικών και βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας και της δημιουργίας
ενός ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος, ευνοϊκού για τη μάθηση, όπου οι εκπαιδευτικοί και
οι μαθήτριες/-τές απολαμβάνουν και επωφελούνται πλήρως από την εκπαιδευτική διαδικασία.
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Ορισμός του Συμπεριληπτικού σχολείου
Συμπερίληψη της ποικιλομορφίας του φύλου και της σεξουαλικότητας υπάρχει όταν όλοι οι
άνθρωποι που συμμετέχουν στη σχολική κοινότητα μπορούν να ταυτιστούν και να εκφράσουν
ανοιχτά και ορατά τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα, την έκφραση και τα
χαρακτηριστικά φύλου τους, με πλήρη ασφάλεια και ελευθερία.
Στο σχολικό περιβάλλον, τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά, τα παιδιά με ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς ή άλλα μέλη της
οικογένειάς τους συμπεριλαμβάνονται όταν:
o οι συνθήκες τους επιτρέπουν να εκφράσουν πλήρως την ταυτότητά τους και να
αξιοποιήσουν πλήρως τις ικανότητές τους,
o ενθαρρύνονται και έχουν πραγματικές ευκαιρίες να εκφραστούν, να αναπτύξουν ηγετικές
ικανότητες, να πάρουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν πλήρως στη σχολική ζωή,
o νιώθουν ότι αναγνωρίζονται και είναι αποδεκτά στο σχολείο,
o έχουν την αίσθηση του «ανήκειν», και θεωρούν ότι τα ίδια και η οικογένειά τους
λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις δραστηριότητες του σχολικού περιβάλλοντος, τόσο τις
εκπαιδευτικές όσο και τις εξωσχολικές,
o νιώθουν ασφάλεια και δίκαιη μεταχείριση στο σχολείο,
o αναγνωρίζουν ότι οι συγκεκριμένες ανάγκες τους, τα βιώματα και οι προσωπικές τους
συνθήκες θα αντιμετωπίζονται πάντα ως σημαντικά και έγκυρα.
Το να είσαι εκπαιδευτικός σημαίνει πολλά περισσότερα πράγματα πέραν της διδασκαλίας και
της μετάδοσης γνώσεων στις/στους μαθήτριες/-ές. Εξίσου σημαντική είναι η μετάδοση υψηλών
αξιών και η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι η/ο
εκπαιδευτικός να αποτελεί θετικό πρότυπο για τις/τους μαθήτριες/-ές. Σε καθημερινή βάση
συναντώνται πλευρές της μάθησης που είναι μη τυπικές ή, συχνά, μη συνειδητές, οι οποίες
δρουν παράλληλα με το «επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα». Πρόκειται για το λεγόμενο «κρυφό
ή λανθάνον αναλυτικό πρόγραμμα». Αν η/ο εκπαιδευτικός δεν του δώσει τη δέουσα προσοχή,
ενδέχεται να μεταδοθούν ασυνείδητα μηνύματα στις/στους μαθήτριες/-ές.
Εάν πραγματικά επιθυμούμε να καταπολεμήσουμε την ομοφοβία, τρανσφοβία, αμφιφοβία, και
ιντερφοβία, θα πρέπει να συζητήσουμε και να αποδομήσουμε την ετεροκανονικότητα και το
αρνητικό σπιράλ που δημιουργεί αμφισβητώντας διαρκώς τις εσωτερικευμένες ετεροκανονικές
αντιλήψεις μας και προωθώντας ένα όραμα ειλικρίνειας, αποδοχής και συμπερίληψης.
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Το πρώτο βήμα για την αποδοχή και τη συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτοτήτων είναι η
υιοθέτηση συμπεριληπτικής, ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας. Η γλώσσα αποτελεί μια
δυναμική, κοινωνική διαδικασία και μπορεί να κατασκευάσει αποκλεισμούς αλλά και να
απελευθερώσει, δημιουργώντας νέα νοήματα και πραγματικότητες μειώνοντας τις
στερεοτυπικές αντιλήψεις και το στιγματισμό ομάδων ανθρώπων διευκολύνοντας έτσι τη
συνάντησή μας με την ποικιλία των ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτοτήτων.
H ουδέτερη ως προς το φύλο γλώσσα είναι ένας γενικός όρος ο οποίος καλύπτει τη χρήση μη
σεξιστικής, συμπεριληπτικής γλώσσας ή δίκαιης ως προς το φύλο γλώσσας. Σκοπός της
ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας είναι να αποφεύγονται επιλογές λέξεων στις οποίες μπορεί
να αποδοθεί χαρακτήρας προκατάληψης, διάκρισης ή απαξίωσης, επειδή υπονοούν ότι ένα
φύλο είναι ο κανόνας. Η χρήση δίκαιης και συμπεριληπτικής ως προς το φύλο γλώσσας συντελεί
επίσης στη μείωση των έμφυλων στερεοτύπων, προάγει την κοινωνική αλλαγή και συμβάλλει
στην επίτευξη ισότητας των φύλων. Η ουδέτερη ή συμπεριληπτική ως προς το φύλο γλώσσα δεν
είναι απλώς ζήτημα πολιτικής ορθότητας, καθώς η γλώσσα αντανακλά και επηρεάζει δυναμικά
νοοτροπίες, συμπεριφορές και αντιλήψεις.

Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού σχολικού
περιβάλλοντος:
 Ξεκινάμε με την απλή, ειλικρινή αναγνώριση ότι υπάρχουν ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωποι και
σχέσεις, αυξάνοντας την ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και αντιμετωπίζουμε τα
αρνητικά σχόλια ως αφορμές για να ανοίξουμε τη συζήτηση.
 Σε συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες, θέτονται οι κανόνες συνύπαρξης της
τάξης, ώστε όλα τα παιδιά να νιώθουν ασφάλεια και συμπερίληψη.
 Ενισχύουμε και επιβραβεύουμε την προ-κοινωνική συμπεριφορά που αφορά το αίσθημα
υγιούς περιέργειας, συμπάθειας, ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης.
 Ανοίγουμε συζητήσεις για την ποικιλομορφία και τη μοναδικότητα κάθε ατόμου, την
αναγνωρίζουμε θετικά και την επικυρώνουμε.
 Προωθούμε τις δημοκρατικές αξίες και την ενεργό πολιτειότητα.
 Ενθαρρύνουμε την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τον κριτικό διάλογο, τη διαδραστική
συνεργασία και τη συνεργατική μάθηση.
 Προσπαθούμε να συμπεριλαμβάνουμε ενεργά τις ομόφυλες οικογένειες και τις
οικογένειες με τρανς γονείς στη σχολική ζωή.
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 Προσέχουμε ποιες λέξεις χρησιμοποιούν οι μαθήτριες/-ές μας όταν αναφέρονται σε
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και επισημαίνουμε ποιες λέξεις συνιστούν προσβολές, ενθαρρύνοντας
συγχρόνως τη χρήση γλώσσας με σεβασμό προς όλους τους ανθρώπους.
 Παρέχουμε εξηγήσεις ως προς τη σημασία των ΛΟΑΤΚΙ+ όρων χρησιμοποιώντας
απλούς, περιγραφικούς ορισμούς ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών.
 Ζητάμε να μάθουμε πώς αυτοπροσδιορίζονται και πώς θα ήθελαν να αποκαλούνται τα
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και χρησιμοποιούμε την ορολογία που χρησιμοποιεί κάθε άτομο
αναφερόμενο στον εαυτό του χρησιμοποιώντας τις αντωνυμίες και το όνομα που μας έχει
υποδείξει.
 Όσον αφορά τη χρήση έμφυλα διαχωρισμένων χώρων (π.χ. μπάνια/τουαλέτες),
επιτρέπουμε σε τρανς και ίντερσεξ μαθήτριες/-ές να χρησιμοποιούν όποιον χώρο θέλουν
και προσέχουμε αν κάποιο άτομο παρενοχλείται ή παρεμποδίζεται να χρησιμοποιήσει το
χώρο που επιθυμεί.
 Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τη συμπερίληψη των τρανς και ίντερσεξ μαθητών/-ριών
σε σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες όπου υπάρχουν τυχόν διαχωρισμοί με βάση
το φύλο (π.χ. στο μάθημα της γυμναστικής, σε εκδρομές, κ.ά.).
 Αποτελούμε πρότυπο σεβασμού και συμπερίληψης για τις/τους μαθήτριές/-ές μας.
 Αναγνωρίζουμε το καθήκον μας να παρεμβαίνουμε σε ομοφοβικά, τρανσφοβικά,
αμφιφοβικά και ιντερφοβικά
περιστατικά, να τα καταγράφουμε και να τα
παρακολουθούμε.
 Αντιμετωπίζουμε τις αποκαλύψεις του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας ή
των χαρακτηριστικών φύλου με κατανόηση, ενεργητική ακρόαση, αποδοχή,
ενσυναίσθηση και εχεμύθεια.
 Αντιμετωπίζουμε τις εκφράσεις οικειότητας μεταξύ ομόφυλων μαθητών/-τριών με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο που αντιμετωπίζονται και τα ετερόφυλα ζευγάρια στο σχολικό
περιβάλλον, σύμφωνα με τους κανόνες του σχολείου, χωρίς διακρίσεις.
 Αποφεύγουμε την επιβολή κανόνων σχετικά με το ντύσιμο και την εμφάνιση, οι οποίοι να
διαφοροποιούνται βάσει φύλου, και διασφαλίζουμε πως κάθε μαθητής/-ρια είναι
ελεύθερος/-η να εκφραστεί με τον τρόπο που επιθυμεί.
 Συμπεριλαμβάνουμε στα μαθήματά μας εκπαιδευτικό υλικό που να αντικατοπτρίζει τις
εμπειρίες όλων των μαθητών/-τριών. Χρησιμοποιούμε θετικές απεικονίσεις των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων καθώς και της σημαντικής συμβολής τους στην ιστορία, στην επιστήμη, την
τέχνη, την διεκδίκηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, κ.ά.
 Αναρτούμε σε εμφανή σημεία διάφορες αφίσες με θετικά μηνύματα για τις ΛΟΑΤΚΙ+
ταυτότητες (π.χ. εικόνες ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων, οικογενειών με ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς, κ.ά.)
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 Βεβαιωνόμαστε ότι οι μαθήτριες/-ές μας γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και πώς να
καταγγέλλουν τις διακρίσεις.
 Αμφισβητούμε σε κάθε ευκαιρία τα έμφυλα στερεότυπα, ξεκινώντας από την προσχολική
ηλικία.
 Παρέχουμε χρήσιμες πηγές και σχετικές πληροφορίες που χρειάζονται οι ΛΟΑΤΚΙ+
μαθήτριες/-ές, έτσι ώστε να τις/τους/τα βοηθήσουμε να κάνουν ασφαλείς επιλογές.
 Ευαισθητοποιούμε και ενδυναμώνουμε το προσωπικό του σχολείου. Μοιραζόμαστε
εκπαιδευτικό υλικό και δημιουργούμε μικρές ομάδες συμμάχων στο σχολικό περιβάλλον.
 Επιμορφώνουμε γονείς/κηδεμόνες.
 Συνεργαζόμαστε με άλλους φορείς (π.χ. δήμους, οργανισμούς προστασίας ανηλίκων
κ.ά.).
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι θετικές εμπειρίες και σχέσεις αντανακλούν το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα μιας συνεχούς
διαδικασίας εκ μέρους του σχολικού προσωπικού να εμπλέξει όλα τα μέλη της σχολικής
κοινότητας στις προσπάθειες και το διάλογο για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς, δίκαιου,
συμπεριληπτικού και γεμάτου σεβασμό σχολικού κλίματος. Όπως υποδεικνύουν τα ερευνητικά
δεδομένα, ο ομοφοβικός, τρανσφοβικός, ιντερφοβικός, αμφιφοβικός εκφοβισμός έχει
σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στα άτομα και σοβαρές επιπτώσεις στην εκπαίδευση. Είναι,
συνεπώς, ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά από τον τομέα της εκπαίδευσης.
Αποτελεί παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς αποτελεί μία μορφή διακρίσεων και
αποκλεισμού και παραβιάζει την αρχή του ασφαλούς σχολείου. Είναι σημαντικό να έχουμε
πάντα στο μυαλό μας ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά πολύ συχνά δεν έχουν στήριξη ούτε από τις
οικογένειές τους ούτε και από τα συνομήλικα άτομα και συχνά δεν έχουν κανέναν να στραφούν
για στήριξη και βοήθεια. Εσείς μπορεί να είστε το μοναδικό τους στήριγμα!
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Επαγγελματίες υγείας
Ηλίας Μυρσινιάς
ΠΕΡΙΛΗΨ Η
Το παρόν κεφάλαιο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και υγειονομικούς/-ές υπαλλήλους,
εξετάζοντας τα εμπόδια και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα ΛΟΑΤΚΙ+
άτομα κατά την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και την αντιμετώπιση που
λαμβάνουν από επαγγελματίες υγείας, μέσω ερευνητικών δεδομένων που αναδεικνύουν την
υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα σε θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο. Επίσης, περιλαμβάνει
καλές πρακτικές για την παροχή συμπεριληπτικών υπηρεσιών υγείας προς ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, οι
οποίες βασίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών για την
υγεία.
ΕΜ ΠΟΔΙΑ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜ ΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΟΑΤΚΙ + ΑΤΟΜΩΝ
ΣΤΙ Σ Υ ΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑ Σ
Αν και τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές θεσμικές αλλαγές στο νομικό
πλαίσιο της χώρας μας αναφορικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, αυτό δεν σημαίνει ότι οι
διακρίσεις έναντι των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων έχουν εξαλειφθεί.
Το 2019, πραγματοποιήθηκε μια ερευνητική μελέτη με στόχο την διερεύνηση της αορατότητας
και της παθολογιοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στο Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (Giannou
& Ioakimidis, 2019), η οποία είναι η πρώτη μελέτη αυτού του είδους στην Ελλάδα. Τα ευρήματα
από την συλλογή των δεδομένων από συνεντεύξεις με ΛΟΑΤΚΙ+ ομάδες και άτομα, καθώς και
επαγγελματίες υγείας, αναδεικνύουν ότι η ομοφοβία και η τρανσφοβία αποτελούν σημαντικούς
παράγοντες που διευρύνουν τον συστηματικό αποκλεισμό και περιορισμό της πρόσβασης στις
υπηρεσίες υγείας. Συγκεκριμένα, βάσει των ιστοριών των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που συμμετείχαν
στην έρευνα, οι εμπειρίες τους στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης διακρίνονται σε έξι
βασικούς παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία της αορατότητας των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων: α) την ετεροφυλοφιλική και ομοφυλοφιλική υπόθεση (αποφυγή αποκάλυψης του
σεξουαλικού τους προσανατολισμού προκειμένου να αποτραπούν οι ρητές ομοφοβικές
συμπεριφορές), β) την αδιαμφισβήτητη ομοφοβική/τρανσφοβική γλώσσα σε χώρους
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υγειονομικής περίθαλψης, (γ) την ιδέα ότι οι ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων είναι πανομοιότυπες με αυτές των ετεροφυλόφιλων/cis ατόμων, (δ) η ιδέα ότι ο
σεξουαλικός προσανατολισμός είναι άσχετος με την υγειονομική περίθαλψη/την ποιότητα των
υπηρεσιών του ασθενούς ή εντοπίζεται μόνο σε σχέση με ορισμένες πτυχές της υγείας ή του
σώματος του ατόμου (για παράδειγμα η σεξουαλική υγεία), (ε) η ατομικιστική αντίληψη του
στίγματος και (στ) αποπροσωποποιημένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Ως
αποτέλεσμα, τα περισσότερα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να νιώθουν εντελώς ανίσχυρα να επικοινωνήσουν
τις ανησυχίες τους σχετικά με θέματα υγείας που συνδέονται με την σεξουαλικότητά τους, αλλά
και να επιλέγουν την αποφυγή ή αναβολή των ιατρικών ραντεβού τους.
Μια επίσκεψη σε έναν χώρο υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να προκαλέσει έντονο άγχος στα
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα για διάφορους λόγους, όπως το να αισθανθούν άβολα να αποκαλύψουν
ευαίσθητες πληροφορίες σε επαγγελματίες υγείας που τις χρειάζονται για την παροχή
συγκεκριμένων υπηρεσιών, ή να δυσκολεύονται να μιλήσουν ανοιχτά για προσωπικές τους
ανησυχίες για την υγεία τους. Ακόμη, σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που έχουν άσχημες εμπειρίες
ερχόμενα σε επαφή με επαγγελματίες υγείας, μπορεί να δημιουργηθεί ένα αίσθημα φόβου το
οποίο τα αποτρέπει από το να αναζητήσουν οποιαδήποτε φροντίδα, προκαλώντας μεγάλους
κινδύνους για την υγεία τους. Οι δυσκολίες αυτές αναδεικνύονται και από την έρευνα του έργου
FAROS, με την πλειονότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων να δηλώνει πως το προσωπικό στις
υπηρεσίες υγείας λαμβάνει σπάνια (30%) ή ποτέ (35%) υπόψιν του τις ανάγκες του ως ΛΟΑΤΚΙ+
άτομο, ενώ σχεδόν ένα στα δύο άτομα αισθάνεται σπάνια ή/και ποτέ άνετα να μιλήσει για τη
ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητα του στους/στις επαγγελματίες, ακόμα και όταν αυτό είναι απαραίτητο. Ένα
στα 5 άτομα (19%) ανησυχεί πάντα ότι δε θα λάβει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας αν αποκαλύψει
τη ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητά του, και αντίστοιχο ποσοστό αποφεύγει συχνά ή πάντα να επισκεφτεί
δημόσιους φορείς, ακόμα και σε περιπτώσεις που είναι αναγκαίο, λόγω της ανησυχίας που έχει
για την αντιμετώπιση που θα λάβει από το προσωπικό ως ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο (Αβάνη & Παγάνης,
2021).
Εξειδικευμένες δυσκολίες κατά την πρόσβαση τους σε υπηρεσίες υγείας αντιμετωπίζουν τα
τρανς άτομα, όπως:
o άκομψη συμπεριφορά επαγγελματιών υγείας έναντι τρανς ατόμων, χωρίς τον στοιχειώδη
σεβασμό και αποδοχή της ταυτότητας φύλου τους, συμπεριλαμβανομένης της
λανθασμένης χρήση αντωνυμιών και ονόματος,
o έντονη κριτική σχετικά με την εξωτερική εμφάνιση/έκφραση φύλου,
o προσβλητικά τρανσφοβικά σχόλια,
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o δυσκολίες στην πρόσβαση σε διαδικασίες φυλομετάβασης (π.χ., εξαιρετικά υψηλό
κόστος που δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, περιορισμένες εξειδικευμένες
υπηρεσίες, κ.ά.).
Μια από τις πιο σημαντικές κακοποιητικές πρακτικές στον τομέα της υγείας είναι οι παρεμβάσεις
«κανονικοποίησης» στις οποίες υποβάλλονται συχνά ίντερσεξ άτομα. Οι παρεμβάσεις
«κανονικοποίησης» περιλαμβάνουν διορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες ιατρικές
διαδικασίες που πραγματοποιούνται κυρίως σε βρεφική ή παιδική ηλικία, και έχουν στόχο όχι
την προστασία της υγείας των ίντερσεξ ατόμων, αλλά την “προσαρμογή” των χαρακτηριστικών
φύλου τους ώστε να μπορούν να «ταιριάξουν» σε ένα από τα δύο κυρίαρχα φύλα. Μπορεί να
αφορούν επεμβάσεις που αλλάζουν τις φυσικές παραλλαγές στην εμφάνιση των γεννητικών
οργάνων ή της αναπαραγωγικής ανατομίας, όπως αναγωγή ή επανατοποθέτηση της
κλειτορίδας, δημιουργία ή μετατροπή του κόλπου, μετακίνηση μια λειτουργικής ουρήθρας και
αφαίρεση οργάνων που παράγουν σεξουαλικές ορμόνες. Οι πρακτικές αυτές όχι μόνο δεν
συμβάλλουν στην διασφάλιση της υγείας των ατόμων, αλλά μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές
βλάβες στη σωματική και ψυχική τους υγεία, όπως απώλεια της σεξουαλικής αίσθησης, πόνο,
στειρότητα, κ.ά. Αντί να βασίζεται στην ιατρική αναγκαιότητα, το ιστορικό αυτών των
χειρουργικών επεμβάσεων βασίζεται σε ετεροκανονικές και πατριαρχικές προοπτικές σχετικά
με τα χαρακτηριστικά φύλου και την ταυτότητα φύλου. Είναι απαραίτητη η νομοθετική ρύθμιση
απαγόρευσης των “διορθωτικών χειρουργικών επεμβάσεων” που γίνονται στα ίντερσεξ παιδιά
και άτομα, εναρμονίζοντας το νομικό μας πλαίσιο με την απόφαση του Οργανισμού κατά των
Βασανιστηρίων των Ηνωμένων Εθνών που τις κατατάσσει στην κατηγορία των βασανιστηρίων.
Προκλήσεις για ΛΟΑΤΚΙ+ ζευγάρια & οικογένειες:
o Η μη αναγνώριση της ομόφυλης γονεϊκότητας μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια κατά την
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας όπου π.χ. ο γονέας που δεν συνδέεται νομικά με το παιδί
μπορεί να μην έχει δικαίωμα συνοδείας, επίσκεψης ή λήψης αποφάσεων σχετικά με την
υγεία του.
o Περιορισμός στην πρόσβαση ομόφυλων ζευγαριών σε διαδικασίες υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής.
Τέλος, έντονες προκλήσεις αντιμετωπίζουν και τα άτομα που ζουν με τον HIV, με την ΛΟΑΤΚΙ+
κοινότητα να βρίσκεται σε δυσανάλογα ποσοστά έκθεσης σε αυτόν. Ενδεικτικό παράδειγμα των
στερεοτύπων γύρω από τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τον HIV, ο -μέχρι πρόσφατα ισχύων-
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αποκλεισμός από την αιμοδοσία όσον ατόμων είχαν έστω και μία «ομοφυλοφιλική σχέση» από
το 1977 και έπειτα.
ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΤ ΗΡΙΕΣ ΟΔ ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος, το οποίο το άτομο θα μπορεί να νιώθει ασφάλεια και
εμπιστοσύνη να επισκεφτεί και να λάβει οποιαδήποτε παροχή υγειονομικής περίθαλψης, πρέπει
να είναι ένας σημαντικός στόχος για όλο το προσωπικό υγείας. Οι παρακάτω καλές πρακτικές
βασίζονται σε κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών φορέων και οργανώσεων (Gay & Lesbian
Medical Association, 2005· Royal College of General Practioners Northern Ireland, 2017·
National LGBT Health Education Center, 2016· Transgender Europe, 2019) και είναι ωφέλιμες
για τη δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου σε οποιαδήποτε δομή υγείας και την παροχή
συμπεριληπτικών υπηρεσιών προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουμε να:
 Αποφεύγουμε να υποθέτουμε τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου
ενός ατόμου, με βάση τα ετεροκανονικά πρότυπα (εξωτερική εμφάνιση, τρόπος ομιλίας,
κινησιολογία, κ.λπ.).
 Αποφεύγουμε τη χρήση οποιασδήποτε ασεβούς και προσβλητικής γλώσσας, καθώς και
εκφράσεις έκπληξης σχετικά με την έκφραση φύλου ενός ατόμου, φέρνοντας το ίδιο σε
δύσκολη θέση.
 Σεβόμαστε τον αυτοπροσδιορισμό του κάθε ατόμου αναφορικά με τον σεξουαλικό του
προσανατολισμό, την έκφραση και την ταυτότητα φύλου του, ρωτώντας το άτομο το
όνομα και τις αντωνυμίες τις οποίες χρησιμοποιεί το ίδιο, και του απευθυνόμαστε με
αυτές.
 Τηρούμε το απόρρητο, ενισχύοντας ένα κλίμα εμπιστευτικότητας, στο οποίο το άτομο θα
νιώθει ότι μπορεί να μιλήσει ανοιχτά, χωρίς να κριθεί.
 Διαμορφώνουμε έναν χώρο φιλικά προσκείμενο προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, με τη χρήση
ενημερωτικού υλικού ή υλικό που να δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας, όπως μία
rainbow σημαία, κ.λπ.
 Επιδιώκουμε την ύπαρξη στοχευμένης και συχνής εκπαίδευσης σε συναδέλφους και
συνεργάτες μας στον φορέα ή την υπηρεσία μας, σχετικά με τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες και
τη παροχή συμπεριληπτικών υπηρεσιών, με σκοπό την αποφυγή κάθε μορφής διάκρισης
σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον.
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Σχετικά με την ταυτότητα φύλου:
 Επιδιώκουμε κάθε τρανς άτομο να νιώσει ασφαλές να μοιραστεί μαζί μας τις σωματικές,
ιατρικές ή ψυχολογικές του ανάγκες.
 Παρέχουμε τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με όλες τις υπάρχουσες ιατρικές
διαδικασίες που τα τρανς άτομα μπορούν να επιλέξουν για την φυλομετάβαση τους.
 Σεβόμαστε την όποια απόφαση των τρανς ατόμων αναφορικά με την φυλομετάβαση τους:
Δεν προτρέπουμε τα άτομα να προβούν σε διαδικασίες που δεν επιθυμούν και, αντίστοιχα,
δεν αποτρέπουμε/παρεμποδίζουμε τα άτομα από το να προχωρήσουν σε διαδικασίες που
επιθυμούν.
 Αποφεύγουμε να ρωτάμε προσωπικές πληροφορίες που δεν είναι απαραίτητες/σχετικές με
το αίτημα του ατόμου και την υπηρεσία που προσφέρουμε.
 Σεβόμαστε τις εμπειρίες και τις ανάγκες των τρανς ατόμων.
 Αποφεύγουμε να κοινοποιούμε τις εμπειρίες ή προσωπικές πληροφορίες των τρανς ατόμων
με συναδέλφους μας, χωρίς να έχουμε λάβει την απαραίτητη άδεια από τα ίδια τα άτομα,
ακόμη και όταν μας έχει ζητηθεί η παραπομπή σε άλλη υπηρεσία.
 Αποφεύγουμε πρακτικές που οδηγούν σε σωματική ή ψυχολογική κακοποίηση
(αδικαιολόγητη ιατρική εξερεύνηση, αμφισβήτηση της ιδιωτικής ζωής κ.λπ.).

Σχετικά με την ίντερσεξ ποικιλομορφία:
 Οφείλουμε να κατανοήσουμε πως οι ίντερσεξ σωματικότητες αποτελούν φυσιολογική
έκφανση της ποικιλομορφίας του φύλου.
 Επιδιώκουμε να διευρύνουμε τις γνώσεις μας για την ποικιλομορφία των χαρακτηριστικών
φύλου και τις ίντερσεξ σωματικότητες.
 Επιδιώκουμε την ύπαρξη μέτρων προστασίας στην υπηρεσία ή τον φορέα που εργαζόμαστε,
για την διασφάλιση των απαγορεύσεων της διενέργειας χειρουργικών επεμβάσεων
“κανονικοποίησης” σε βρέφη, παιδιά και έφηβα άτομα.
 Οφείλουμε να ενημερώνουμε και να εξηγούμε λεπτομερώς στους γονείς των ίντερσεξ
παιδιών τι σημαίνει πως ένα παιδί έχει ποικιλόμορφα χαρακτηριστικά φύλου.
 Οφείλουμε να γνωρίζουμε πηγές που μπορούν οι γονείς να βρουν περισσότερες
πληροφορίες και να τους παραπέμπουμε σε αυτές.
 Οφείλουμε να ενημερώνουμε τα ίντερσεξ παιδιά για την ίντερσεξ ποικιλομορφία τους αλλά
και για κάθε πιθανή ιατρική διαδικασία στην οποία μπορεί να υποβληθούν, με απλό και
κατάλληλο για την ηλικία τους τρόπο.

67

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

 Αποφεύγουμε να κάνουμε ερωτήσεις για την ίντερσεξ κατάσταση του ατόμου, εκτός εάν
αυτές οι πληροφορίες είναι άμεσα σχετικές με την φροντίδα του. Όταν είναι απαραίτητο να
λάβουμε αυτές τις πληροφορίες, οφείλουμε να εξηγούμε γιατί τις ζητάμε και διαβεβαιώνουμε
πως θα παραμείνουν εμπιστευτικές ή να ενημερώνουμε το άτομο για το που μπορεί να
χρειαστεί να κοινοποιηθούν.

Σεξουαλική υγεία και σεξουαλικές πρακτικές
 Ενθαρρύνουμε κάθε άτομο να μας μιλήσει ανοιχτά για θέματα σεξουαλικής υγείας, κάνοντας
ερωτήσεις χωρίς κριτική σχετικά με τις σεξουαλικές πρακτικές και συμπεριφορές του.
 Οφείλουμε να κατανοήσουμε την δυσκολία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων να μας μιλήσουν ανοιχτά
για θέματα σεξουαλικής υγείας και σεξουαλικών πρακτικών που μπορεί να υιοθετούν, λόγω
κάποιας άσχημης εμπειρίας που είχαν λάβει στο παρελθόν από άλλον/-η συνάδελφο μας,
και γι' αυτό οφείλουμε να δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον, με σκοπό την ύπαρξη
εμπιστοσύνης των ΛΟΑΤΚΙ+ εξυπηρετούμενων μας προς εμάς.
 Οφείλουμε να συζητάμε για σεξουαλικές πρακτικές και τεχνικές ασφαλέστερου σεξ,
αποφεύγοντας γλώσσα που μπορεί να προϋποθέτει ετεροφυλοφιλία, μια cis ταυτότητα
φύλου ή να κάνει διακρίσεις.
 Οφείλουμε να συζητάμε τις τεχνικές ασφαλέστερου σεξ και να είμαστε έτοιμες/-α/-οι να
απαντήσουμε σε ερωτήσεις σχετικά με τα ΣΜΝ (Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα) και
τον κίνδυνο μετάδοσης του HIV για διάφορες σεξουαλικές δραστηριότητες/πρακτικές.
 Οφείλουμε να προωθούμε μηνύματα για το ασφαλέστερο σεξ.
 Οφείλουμε να είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε ένα κατάλληλο και εμπιστευτικό σεξουαλικό
ιστορικό για την αξιολόγηση του κινδύνου σε έκθεση σε ΣΜΝ.
 Αποφεύγουμε να υποθέτουμε τις σεξουαλικές πρακτικές ενός ατόμου βάσει του
αυτοπροσδιορισμού του (π.χ. δεν υποθέτουμε πως μια cis γυναίκα που αυτοπροσδιορίζεται
ως λεσβία δεν ενδιαφέρεται για πρακτικές αντισύλληψης).
 Οφείλουμε να έχουμε υπόψη μας ότι οι γυναίκες που κάνουν σεξ με γυναίκες (ΓΣΓ) ή άνδρες
που κάνουν σεξ με άνδρες (ΑΣΑ) μπορεί να μην ταυτίζονται πάντας ως ομοφυλόφιλα ή
αμφιφυλόφιλα άτομα.
 Οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι άτομα που υπόκεινται σε πολλαπλά επίπεδα κοινωνικού
αποκλεισμού εκτίθενται δυσανάλογα σε συνθήκες υψηλού κινδύνου για τη μετάδοση ΣΜΝ
αλλά και τη σεξουαλική βία και να δημιουργούμε ένα κλίμα και μία προσέγγιση που
συμπεριλαμβάνουν τις ειδικές αυτές συνθήκες.
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Κατά τη λήψη ιστορικού, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ακόλουθες οδηγίες:
 Οφείλουμε να ζητήσουμε να δούμε το άτομο μόνο του, καθώς αυτό θα μειώσει την αμηχανία
και θα ενισχύσει την αποκάλυψη σημαντικών πληροφοριών.
 Οφείλουμε να λάβουμε τη συγκατάθεσή του ατόμου και προειδοποιούμε για τη φύση των
ερωτήσεων, π.χ. «Πρέπει να σας κάνω μερικές προσωπικές ερωτήσεις για να με βοηθήσετε
να σας συμβουλέψω για τις σωστές εξετάσεις ΣΜΝ για εσάς, θα ήταν εντάξει;»
 Οφείλουμε να ομαλοποιήσουμε τη διαδικασία, π.χ. «Κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις σε όλες/α/-ους με παρόμοια συμπτώματα/δυσκολίες»
 Οφείλουμε να μην επικρίνουμε και τονίζουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
θα μοιραστεί το άτομο.
 Οφείλουμε η γλώσσα που χρησιμοποιούμε να είναι επαγγελματική και με σεβασμό, αλλά να
μπορεί να εξατομικεύεται για το κάθε άτομο.
 Εντάσσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο συμπεριληπτικό λόγο σε φόρμες ιατρικού
ιστορικού, όπου αυτό είναι δυνατό. Για παράδειγμα, στην ένδειξη “Φύλο” επιδιώκουμε να
υπάρχουν οι επιλογές “Άνδρας, Γυναίκα, Ίντερσεξ/Άλλο” με σκοπό το κάθε άτομο να επιλέξει
ή να διατυπώσει ολογράφως το φύλο με το οποίο ταυτίζεται, ή οι ενδείξεις “Όνομα πατρός”
και “Όνομα μητρός” να αντικατασταθούν με το “Όνομα γονέα”.
 Αποφεύγουμε κατά την λήψη ιατρικού ιστορικού να υποθέτουμε ότι το κάθε άτομο που
έχουμε απέναντί μας έχει σύντροφο ή σύζυγο του αντίθετου φύλου ή ότι έχει ετερόφυλους
γονείς. Για παράδειγμα, αντί για “Έχεις αγόρι ή κορίτσι;”, ρωτήστε “Είσαι σε σχέση;” και
αντίστοιχα αντί για “Πως λέγεται η μητέρα σου και ο πατέρας σου;”, ρωτήστε “Ποια είναι τα
ονόματα των γονέων σου;”.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε άτομο
αιτηθεί την βοήθεια τους ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης
και χαρακτηριστικών φύλου, κατά συνέπεια να είναι αρωγοί προς την βελτίωση της ισότιμης
πρόσβασης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις υπηρεσίες υγείας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μια
οργανωμένη προσπάθεια για την κατάρτιση και διαρκή ενημέρωση σε ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα τόσο
σε προπτυχιακό επίπεδο, όσο και εν συνεχεία της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, για την
ευαισθητοποίηση και την σωστή ενημέρωση και γνώση με σκοπό την καλύτερη, αξιοπρεπή και
γεμάτη σεβασμό αντιμετώπιση.
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Επαγγελματίες που εργάζονται με άτομα αιτούντα άσυλο
Μαριλίνα Αβάνη, Σαμ Πανοπούλου, Άννα Παπάζογλου
ΠΕΡΙΛΗΨ Η
Οι ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες/-ισσες και αιτούντες/-σες/-α άσυλο συχνά καλούνται να
αντιμετωπίσουν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, τόσο στη χώρα καταγωγής τους, όσο και στις
χώρες υποδοχής. Η απόκτηση του ασύλου είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για τη συγκεκριμένη
πληθυσμιακή ομάδα, καθώς η επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους μπορεί να ισοδυναμεί με
εξοστρακισμό, παραβίαση δικαιωμάτων, φυλάκιση, βασανισμό, ακόμα και θάνατο. Η διαδικασία
απόκτησης ασύλου είναι συχνά αβέβαιη και χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσκολίες για τα
άτομα που αιτούνται άσυλο. Ακόμη περισσότερο αυτό ισχύει για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Συνεπώς,
είναι απαραίτητο για τους/τις/τα εργαζόμενους/-ες/-α στο χώρο του ασύλου να εκπαιδεύονται,
τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο υπηρεσίας, σχετικά με ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ+
αιτούντων άσυλο, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και κατανόηση, να κατέχουν επικοινωνιακές
δεξιότητες, και να προσπαθούν για τη δημιουργία ασφαλών, συμπεριληπτικών χώρων στις
υπηρεσίες που εργάζονται.
ΕΙ ΣΑΓΩΓΗ
Η Ελλάδα, επτά χρόνια μετά την έναρξη των μαζικών προσφυγικών ροών συνεχίζει να αποτελεί
ένα από τα βασικά σημεία εισόδου προς την Ευρώπη. Από το 2014 έως και το 2016 πάνω από
1.000.000 πρόσφυγες έφτασαν στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, με κορύφωση των
προσφυγικών ροών το 2015, όπου υπολογίζεται ότι υπήρχαν πάνω από 800.000 αφίξεις στα
Ελληνικά εδάφη, σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. Μέχρι το 2020 ο
αριθμός των ατόμων που έφτασαν ή πέρασαν από την Ελλάδα ξεπερνά τα 1.200.000 άτομα
(UNCHR, χ.χ). Σε ότι αφορά τις αιτήσεις ασύλου για το 2020, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (2020), αυτές ξεπέρασαν τις 40.000, ενώ
εκδόθηκαν πάνω από 80.000 αποφάσεις 1ου βαθμού.
Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, δεν κρατούνται στοιχεία σχετικά
με τον αριθμό των αιτήσεων που αφορούν ισχυρισμούς στη βάση της καταδίωξης/φόβου λόγω
σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης ή/και χαρακτηριστικών φύλου. Ωστόσο,
σύμφωνα με εκτιμήσεις της Γερμανικής Ένωσης Γκέι και Λεσβιών (όπως αναφέρεται στο
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Tschalaer & Held, 2019) από το 2015 έως και το 2018 περίπου 60.000 από τις 1.600.000
αιτήσεις ασύλου στη Γερμανία αφορούσαν ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία
που διέθεσε η International Rescue Committee (2020) από το πρόγραμμα “Mental Health
Support”, στο οποίο υποστηρίζονταν άτομα που αιτούνταν άσυλο και διέμεναν σε Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην Λέσβο, τη Σάμο και τη Χίο, το 5% των εξυπηρετούμενων
ατόμων αυτοπροσδιορίζονται ως μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Τέλος, σύμφωνα με την
πρόσφατη αναφορά της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (European Asylum
Support Office, 2021), εκτιμάται ότι, παρότι δεν καταγράφονται με συνέπεια στατιστικά
στοιχεία, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που αιτούνται άσυλο αυξάνονται. Σκιαγραφείται λοιπόν μία
υπαρκτή και διόλου αμελητέα ομάδα εντός του πληθυσμού των αιτούντων για διεθνή προστασία
ατόμων στην Ευρώπη.
Πολλά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναγκάζονται να τραπούν σε φυγή και να αιτηθούν χορήγηση διεθνούς
προστασίας, καθώς υφίστανται ακόμα διώξεις και ακραία βία σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο
λόγω της ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητας τους. Πιο συγκεκριμένα, σε 72 χώρες ποινικοποιείται η ιδιωτική,
συναινετική, ομόφυλη σεξουαλική δραστηριότητα. Οι νομοθεσίες 11 κρατών επιβάλλουν ή
προβλέπουν έως και θανατική ποινή για την ιδιωτική, συναινετική, ομόφυλη σεξουαλική
δραστηριότητα. Σε τουλάχιστον έξι από αυτές η θανατική ποινή εφαρμόζεται (Ιράν, Βόρεια
Νιγηρία, Σαουδική Αραβία, Σομαλία και Υεμένη) και σε άλλες έξι χώρες υφίσταται νομικά ως
ποινή (Αφγανιστάν, Μπρουνέι, Μαυριτανία, Πακιστάν, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Σε
15 χώρες ποινικοποιείται η ταυτότητα ή/και η έκφραση φύλου των τρανς ατόμων και το
νομοθετικό αλλά και κοινωνικό πλαίσιο πολλών χωρών είναι τέτοιο που επιτρέπει ή ακόμα και
εμπεριέχει ακραία βία εις βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και κοινοτήτων (Human Dignity Trust, χ.χ.).
Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των ΛΟΑΤΚΙ αιτούντων ατόμων, σε ποσοστό
άνω του 80%, είναι επιζώντα βασανιστηρίων ή/και θεραπειών μεταστροφής (Piwowarczyk κ.α.,
2016). Ακόμα και σε χώρες όπου οι ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες δεν είναι ποινικοποιημένες, αν δεν
υπάρχει η κατάλληλη κρατική μέριμνα για την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, τότε δεν
δύναται να διασφαλιστεί η ευζωία τους, ελεύθερη από διακρίσεις, διώξεις και ακραία βία. Τέλος,
αξίζει να επισημανθεί ότι η πλειονότητα των χωρών που απαρτίζουν τον Εθνικό κατάλογο χωρών
καταγωγής που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς (σύμφωνα με τον ν. 4636/2019 και την Κ.Υ.Α.
778/2021), βρίσκονται ανάμεσα στις 72 που ποινικοποιούν σε κάποιο βαθμό τις ΛΟΑΤΚΙ+
ταυτότητες.
Η αναδρομή στην βιβλιογραφία αναδεικνύει την έλλειψη διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με τις
ανάγκες και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ αιτούντα άτομα διεθνούς προστασίας
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στο ελληνικό κοινωνικό πλαίσιο, αποκαλύπτοντας ένα πεδίο για περαιτέρω μελέτη και έρευνα.
Ωστόσο σε μία από τις λίγες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο ελληνικό συγκείμενο, του
προγράμματος EPSILON (Cantiello κ.α., 2018), τα βασικά ζητήματα που θίγονται αφορούν τις
συνθήκες φιλοξενίας ΛΟΑΤ ατόμων, την έλλειψη αίσθησης ασφάλειας και ελεύθερης έκφρασης,
καθώς και την έλλειψη κατάρτισης των επαγγελματιών πρώτης γραμμής αναφορικά με θέματα
φύλου και σεξουαλικότητας. Ακόμη, η EASO στην αναφορά της (2021), επισημαίνει τα ίδια
ζητήματα, και συγκεκριμένα σχετικά με την αίσθηση ασφάλειας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων αιτούντων
ασύλου στα κέντρα υποδοχής και τον φόβο τους να αποκαλύψουν την ταυτότητα τους στις
αρμόδιες αρχές, ενώ ανέδειξε την ανάγκη για την προσαρμογή ή/και την δημιουργία κατάλληλων
ασφαλών χώρων για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
Επιπλέον, σε μελέτη που διεξήχθη από τnν ομάδα Samos LGBT Group (2021) περιγράφονται
οι συνθήκες διαβίωσης στο ΚΥΤ της Σάμου κατά την πανδημία του Covid-19. Αξίζει να
αναφερθεί πως πάνω από τρία στα τέσσερα άτομα ανέφεραν ότι η ψυχική τους υγεία έχει
επιδεινωθεί και πάνω από το 75% ανέφερε ότι η σωματική τους υγεία είχε επίσης επιδεινωθεί.
Όπως και αύξηση των διακρίσεων που βιώνουν, ανέφεραν το 68%. Τέλος, σε μελέτη του ΣΥΔ
(Γαλανού, 2021) αναφέρεται πως εννέα από τα άτομα που συμμετείχαν βρίσκονταν σε
συνθήκες αστεγίας και όλα τα τρανς άτομα δε μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες
υγείας και φυλομετάβασης. Θετικό βήμα σε αυτή την εικόνα παραμένουν περιπτώσεις τρανς
προσφυγισσών που κατόρθωσαν, με τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, να διορθώσουν
τα έγγραφά τους.
ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΤ ΗΡΙΕΣ ΟΔ ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Οι ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες/-ισσες και αιτούντες/-ούσες άσυλο συχνά καλούνται να
αντιμετωπίσουν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, τόσο στη χώρα καταγωγής όσο και στις χώρες
υποδοχής. Οι διακρίσεις που υφίστανται είναι πολλαπλές, χαρακτηρίζονται δηλαδή από τον
διπλό κοινωνικό στιγματισμό λόγω της ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητάς τους αλλά και της ιδιότητας του
“ξένου”. Συχνά στερούνται στήριξης και συμπαράστασης από τους/τις ομοεθνείς τους λόγω του
στίγματος που φέρει η ταυτότητά τους στο πολιτισμικό πλαίσιο των χωρών καταγωγής τους, και
μπορεί να γίνουν στόχος περιθωριοποίησης ή λεκτικών/σωματικών επιθέσεων στους ήδη
αφιλόξενους καταυλισμούς. Από την άλλη μεριά, τα άτομα αυτά μπορεί να βιώσουν
περιθωριοποίηση ή ρατσιστικές συμπεριφορές και εντός της τοπικής ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας λόγω
της εθνικής τους ταυτότητας.
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Ασφαλές πλαίσιο και πρώτες εντυπώσεις
Τα άτομα που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής τους λόγω σεξουαλικού
προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, ενδέχεται να έχουν εσωτερικεύσει τον
στιγματισμό που έχουν δεχτεί και να νιώθουν φόβο, ντροπή, αλλά και δυσπιστία απέναντι
στις/στα/στους επαγγελματίες λόγω της περιθωριοποίησης και της κακοποίησης που έχουν
υποστεί. Μπορεί λοιπόν να αποκρύπτουν την ταυτότητά τους από τις αρχές και τους αρμόδιους
φορείς λόγω του φόβου ότι θα στιγματιστούν ή ότι θα κοινοποιηθεί η ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητά τους
στην κοινότητα τους, φτάνοντας μέχρι και στην οικογένεια τους στη χώρα υποδοχής.
Ταυτόχρονα, υπάρχει η πιθανότητα το άτομο να μη γνωρίζει ότι ο σεξουαλικός
προσανατολισμός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου μπορούν να λειτουργήσουν
επικουρικά στη διαδικασία παροχής ασύλου.
Η δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου στην υπηρεσία είναι το πρώτο βήμα για τη διευκόλυνση
του αιτούντος ατόμου να μοιραστεί το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα
χαρακτηριστικά φύλου του, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της
υπόθεσης του. Μια καλή πρώτη εντύπωση είναι κρίσιμη για την ασφάλεια που θα αισθανθεί το
άτομο ώστε να μπορέσει να ανοιχτεί πιο γρήγορα, χωρίς να φοβάται την πιθανότητα
στιγματισμού ή τιμωρίας. Συνεπώς, ενδείκνυται να:
 Υπάρχουν, όπου είναι δυνατό, ορατά στο χώρο στοιχεία ή σύμβολα μέσα από τα οποία ένα
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο μπορεί να καταλάβει πως είστε ενήμεροι/-ες/-α για τα ζητήματα που μπορεί
να το απασχολούν, όπως η σημαία του ουράνιου τόξου ή ροζ τρίγωνα, αλλά και άλλα μη
δυτικοκεντρικά σημάδια, όπως αυτοκόλλητα/φυλλάδια με ζευγάρια όλων των φύλων,
φράσεις/συνθήματα (όπως “love is love regardless of gender”) σε κάποιες από τις πιο κοινές
γλώσσες, κ.ά.
 Ενημερώνετε τα άτομα, κατά την πρώτη σας επαφή, πως είναι ελεύθερα να μιλήσουν για
οποιοδήποτε θέμα επιθυμούν. Παροτρύνετέ τα να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με τις
ανάγκες τους σε επίπεδο υπηρεσιών και υποστήριξης, και διασφαλίστε πως θα μπορούν να
τις λάβουν μέσα από την υπηρεσία σας, ακόμα και μέσω διασύνδεσης με άλλον φορέα.
 Μην αποκαλύπτετε το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά
φύλου των αιτούντων ατόμων - εντός ή εκτός του φορέα - χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
 Μη ρωτάτε ένα άτομο αν είναι ΛΟΑΤΚΙ+. Αντ’ αυτού, να δημιουργείτε ασφαλή πλαίσια στα
οποία τα άτομα θα μπορέσουν, όταν νιώσουν άνετα, να το μοιραστούν τα ίδια.
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Επικοινωνία
Η ουσιαστική επικοινωνία του αιτούντος ατόμου με τους/τις επαγγελματίες μπορεί να
δυσχεραίνεται λόγω πολιτισμικού ή/και γλωσσικού χάσματος, αλλά και από το φόβο του
στιγματισμού αν αποκαλυφθεί η ταυτότητα του ατόμου. Η σωστή επικοινωνία με το
εξυπηρετούμενο άτομο, η δημιουργία χώρου για ελεύθερη έκφραση, καθώς και η ενεργητική
ακρόαση, αποτελούν προϋποθέσεις για την καλύτερη δυνατή εκτίμηση της κατάστασης και των
αναγκών του ή/και την στοιχειοθέτηση της ιστορίας του.
 Διασφαλίστε πως η όποια συνάντηση έχετε, τελείται σε ήσυχο χώρο, χωρίς κλίμα βιασύνης
και φροντίστε να μην υπάρχουν διακοπές.
 Δώστε στο εξυπηρετούμενο άτομο την πλήρη προσοχή σας και βεβαιωθείτε ότι απαντάτε
στις ερωτήσεις και κατανοείτε τις ανησυχίες του.
 Είναι σημαντικό να προσφέρετε στο άτομο τη δυνατότητα, εφόσον υπάρχει, να ζητήσει να
εξυπηρετηθεί από άτομο άλλου φύλου.
 Μην υποσχεθείτε κάποια υπηρεσία που δεν μπορείτε να παρέχετε ως ατομικότητα ή ως
φορέας.
 Μην υποσχεθείτε απόλυτη εμπιστευτικότητα εάν δεν μπορείτε να τη διασφαλίσετε. Σε
περίπτωση που οι πληροφορίες πρέπει να κοινοποιηθούν σε τρίτα άτομα, ενημερώστε το
άτομο για το ποια άτομα θα έχουν πρόσβαση σε αυτές.
 Επιβεβαιώστε στο άτομο ότι ακούτε προσεκτικά τα λεγόμενά του ακολουθώντας τακτικές της
ενεργητικής ακρόασης, όπως το να επαναλαμβάνετε αυτά που μόλις ειπώθηκαν ώστε να
διασφαλιστεί ότι τα καταλάβατε σωστά. Με προσοχή και ενσυναίσθηση προσπαθήστε να
αποσαφηνίσετε ό,τι δεν καταλαβαίνετε. Αναγνωρίστε την εμπειρία του ατόμου (π.χ. λέγοντας
“Ακούγεται σαν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Λυπάμαι.”).
 Αποφύγετε την πιθανότητα επανατραυματισμού. Μην “ανοίγετε” ένα τραύμα χωρίς να
γνωρίζετε πώς να το διαχειριστείτε.
 Όταν κάποιο άτομο σας αποκαλύπτει τη ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητά του, ευχαριστήστε το για την
εμπιστοσύνη του.
 Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποφύγετε υποθέσεις σχετικά με την ταυτότητα του ατόμου που
βασίζονται στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το ίδιο το άτομο ή η σχέση του. Για
παράδειγμα, κάποια άτομα μπορεί να είναι παντρεμένα με άτομο άλλου φύλου, αλλά να
εξακολουθούν να έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άτομα του ίδιου φύλου (είτε για
οικονομικούς λόγους είτε για ρομαντικούς/συναισθηματικούς λόγους).
 Σε ένα τρανς άτομο είναι απαραίτητο να απευθύνεστε χρησιμοποιώντας το όνομα και τις
αντωνυμίες που έχει διαλέξει το ίδιο.

76

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

 Ελέγξτε ότι καταλαβαίνετε τι εννοεί κάποιο ωφελούμενο άτομο όταν χρησιμοποιεί ΛΟΑΤΚΙ+
ορολογίες, ρωτώντας μετά «τι σημαίνει αυτή η λέξη για σένα;», καθώς ενδέχεται, λόγω του
πολιτισμικού σχετικισμού, να την εννοιοδοτεί διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιείται στο δυτικό πλαίσιο.
 Τα εργαζόμενα στο χώρο του ασύλου χρειάζεται να συνειδητοποιούν τα άνισα δυναμικά
εξουσίας και ισχύος που αναπόφευκτα αναπτύσσονται μεταξύ των ίδιων και των ατόμων που
αιτούνται άσυλο. Κάθε κίνηση ή απόφαση ενός/μιας επαγγελματία ενδέχεται να επηρεάσει
καθοριστικά την έκβαση μιας διαδικασίας εξαιρετικά κρίσιμης για τη ζωή και την προστασία
ενός ιδιαίτερα ευάλωτου ατόμου.
Ζητήματα Διερμηνείας
Κάποιες φορές ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσκολίες σχετικά με τη διερμηνεία και τη
διαμεσολάβηση, οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με:
o Την καχυποψία του αιτούντος ατόμου απέναντι στον/στην διερμηνέα λόγω φόβου για το
πολιτισμικό στίγμα που εικάζουν ότι μπορεί να φέρει, για την πιθανότητα να παραβιαστεί
το απόρρητό τους και να φτάσουν οι προσωπικές πληροφορίες του στην κοινότητα των
ομοεθνών του, όταν ο/η διερμηνέας ανήκει στην ίδια εθνοτική/γλωσσική ομάδα.
o Τη δυσφορία του αιτούντος ατόμου λόγω του φύλου του/της διερμηνέα, αλλά και της
στιγματιστικής ή κακοποιητικής γλώσσας από τη μεριά του/της διερμηνέα λόγω
πολιτισμικού υποβάθρου και ελλιπούς εκπαίδευσης σχετικά με ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα.
o Την έλλειψη όρων κατά τη διερμηνεία σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα, κάτι
που μπορεί να προκαλέσει παρεξηγήσεις λόγω χρήσης προβληματικού ή κακοποιητικού
λεξιλογίου.
o Τη δυσφορία του/της διερμηνέα λόγω της ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητας του αιτούντος ατόμου.
Προτεραιότητα όλων θα πρέπει να είναι πάντα ο σεβασμός, η άνεση και η ασφάλεια των
ωφελούμενων ατόμων. Προσπαθήστε να προλαμβάνετε και να επιλύετε ζητήματα διερμηνείας,
με στόχο η εμπειρία τους να καταστεί όσο το δυνατόν πιο αξιοπρεπής.
 Ενημερώνετε τους/τις διερμηνείς κατά την πρόσληψή τους για την πιθανότητα να
χρειαστεί να εξυπηρετήσουν ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
 Προσφέρετε εκπαίδευση στους/στις διερμηνείς σε τακτική βάση, όταν και όπου είναι
δυνατόν. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει τουλάχιστον να λάβουν μια βασική
ενημέρωση σχετικά με τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά εγχειρίδια.
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 Συνιστάται η χρήση εξωκοινοτικών διερμηνέων, όταν αυτό είναι δυνατό, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα θα αισθάνονται ασφάλεια, χωρίς να φοβούνται για
τη διαφύλαξη των προσωπικών πληροφοριών τους.
 Μην υποθέτετε πως το εξυπηρετούμενο άτομο προτιμά υποχρεωτικά γυναίκα διερμηνέα.
 Εάν ένας/μια διερμηνέας είναι μόνιμος/-η/-ο υπάλληλος σας, θα πρέπει να φροντίσετε
να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για να εξυπηρετεί ανθρώπους ανεξάρτητα από
χαρακτηριστικά τους, όπως το φύλο και η σεξουαλικότητά τους. Ωστόσο, αν ένας/μια
διερμηνέας δεν είναι μέλος του προσωπικού σας, είναι προτιμότερο να τον/την
αποσύρετε από την εξυπηρέτηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, ώστε να μην υπονομευθεί
η αίσθηση ασφάλειάς του, ζητώντας παράλληλα να σας υποδείξει έναν/μία άλλο/-η
διερμηνέα (UNHCR & IOM, 2015).
Kαλές πρακτικές σε επίπεδο υπηρεσίας
Είναι απαραίτητο για τη βέλτιστη διαχείριση των υποθέσεων σε επίπεδο υπηρεσίας να
πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 Παρακολούθηση από τους/τις εργαζομένους/-ες σχετικών δράσεων επιμόρφωσης και
ευαισθητοποίησης σχετικά με ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα, ή τουλάχιστον η εξοικείωση με αυτά μέσω
προσωπικής μελέτης.
 Προσπάθειες για την ομαλή ένταξη των ΛΟΑΤΚΙ+ προσφύγων/-ισσών στις μεταναστευτικές
κοινότητες, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα άτομα αυτά δεν θα απομονωθούν εξαιτίας του
αυτοπροσδιορισμού τους ή του θεωρούμενου σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας,
ή χαρακτηριστικών φύλου.
 Σχεδιασμός ενημερωτικής δραστηριότητας για τα μέλη του προσωπικού, σχετικά με τα
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που αιτούνται άσυλο, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, τα δικαιώματά
τους, καθώς και τη νομοθεσία που αφορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα
και τα χαρακτηριστικά φύλου.
 Η θέσπιση επίσημων συνεργασιών με παρόχους υπηρεσιών που απευθύνονται στοχευμένα
σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, ώστε τα άτομα να έχουν πρόσβαση σε συμπεριληπτικές κοινωνικές
παροχές, υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ιατρική περίθαλψη, καθώς και σε άλλες σημαντικές
μορφές υποστήριξης.
 Να βρίσκονται οι υπηρεσίες σε επαφή και να γνωρίζουν τις τοπικές ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις.
 Για να αποτελεί μια υπηρεσία ασφαλή χώρο για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, είναι σημαντικό να είναι
συμπεριληπτική και στα ΛΟΑΤΚΙ+ που εργάζονται σε αυτή, τα οποία πρέπει να μπορούν να
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εκφράζουν ελεύθερα την ταυτότητά τους χωρίς το φόβο διάκρισης, στιγματισμού ή
κακοποίησης.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το προσφυγικό παραμένει ένα πεδίο με τεράστιες δυσκολίες και ιδιαίτερες προκλήσεις γενικώς,
και ειδικώς προς πληθυσμιακές ομάδες με επιπλέον ανάγκες, όπως είναι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα
που αιτούνται άσυλο. Γεγονός, το οποίο απαιτεί την θέσπιση κατάλληλων εργαλείων και καλών
πρακτικών από την πλευρά των επαγγελματιών που εργάζονται στο πεδίο, αλλά και από
αντίστοιχους φορείς/οργανώσεις με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΛΟΑΤΚΙ+ αιτούντων
άσυλο αναφορικά με την λήψη υπηρεσιών, με την πρόσβαση σε διαδικασίες και την αναγνώριση
και επικύρωση της ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητάς τους. Με γνώμονα την πολυπλοκότητα των
διασταυρούμενων αυτών ταυτοτήτων αναφέρθηκαν, παραπάνω, αναλυτικά τόσο ποσοτικά όσο
και ποιοτικά δεδομένα, που καθιστούν σαφείς τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ προσφυγισσών και
προσφύγων, όπως και κάποιες βασικές καλές πρακτικές, που χρειάζεται το προσωπικό να
εξασφαλίζει και να εφαρμόζει για την εύρυθμη και φιλική λειτουργία προς τα ωφελούμενα άτομα.
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Επαγγελματίες ψυχικής υγείας
Φίλιππος Παγάνης
ΠΕΡIΛΗΨ Η
Το παρόν κεφάλαιο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχοκοινωνικής στήριξης (ψυχολόγους,
ψυχιάτρους, ψυχοθεραπευτές, ψυχαναλυτές, συμβούλους ψυχικής υγείας, κοινωνικούς
λειτουργούς, κ.ά.) και περιλαμβάνει τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα γύρω από τις
ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες και την επίδραση που έχουν οι διακρίσεις στην ψυχική υγεία των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων, ερευνητικά δεδομένα που αναδεικνύουν την εμπειρία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων από τις
υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, τα εμπόδια και τις προκλήσεις που αυτά
αντιμετωπίζουν, αλλά και σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες για την παροχή ασφαλών και
συμπεριληπτικών υπηρεσιών προς ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, βασισμένες στις οδηγίες των διεθνών
οργανισμών ψυχικής υγείας.
ΛΟΑΤΚΙ+ AΤ ΟΜΑ & ΨΥΧΙΚ Η ΥΓ ΕIΑ
Αποπαθολογιοποίηση & σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα για τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες
Η σχέση των ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτοτήτων και της ψυχιατρικής επιστήμης έχει μια μακρά ιστορία
παθολογιοποίησης, στίγματος και παραβιάσεων. Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή θα
δούμε πως η πορεία προς την αποπαθολογιοποίηση των ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτοτήτων δεν ήταν ούτε
απλή, ούτε σύντομη, καθώς χρειάστηκαν περισσότερα από 45 χρόνια μέχρι την πλήρη αφαίρεση
όλων των σχετικών διαγνωστικών κατηγοριών. Η ομοφυλοφιλία αφαιρέθηκε για πρώτη φορά
από το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM) της Αμερικανικής
Ψυχιατρικής Εταιρείας (APA) το 1973, ενώ η πλήρης αποπαθολογιοποίηση της έγινε το 1990,
με την αφαίρεσή της και από τη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νοσημάτων και Συναφών
Προβλημάτων Υγείας (ICD) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO).
H
αποπαθολογιοποίηση των τρανς ταυτοτήτων ξεκίνησε το 2013 με την μεταβολή της
διαγνωστικής κατηγορίας της «Διαταραχής Ταυτότητας Φύλου» σε «Δυσφορία Φύλου» στο
DSM-V, και ολοκληρώθηκε το 2019 με την επίσημη έγκριση του ICD-11, όπου οι τρανς
ταυτότητες έχουν αφαιρεθεί από την κατηγορία των ψυχικών διαταραχών. Η «Διαταραχή
ταυτότητας φύλου» αντικαταστάθηκε από την «Ασυμφωνία Φύλου» και όλες οι σχετικές με την
τρανς κατάσταση διαγνώσεις περιλαμβάνονται πλέον σε μια νέα διαγνωστική κατηγορία, τις
«Καταστάσεις που σχετίζονται με την σεξουαλική υγεία». Στόχος ήταν μέσα από τη
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συμπερίληψη στη νέα αυτή κατηγορία να διασφαλιστεί η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης για
υπηρεσίες υγείας που σχετίζονται με την ταυτότητα φύλου (Παπαθανασίου & Χρηστίδη, 2019).
Η κατηγοριοποίηση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων ως ασθενών και η αντιμετώπιση της ταυτότητάς τους
ως παθολογίας, συνέβαλε σημαντικά όλα αυτά τα χρόνια στην ενίσχυση του στίγματος και των
διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, αποτέλεσε ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια για
την κατοχύρωση και την προστασία των δικαιωμάτων τους σε θεσμικό επίπεδο,
παρεμποδίζοντας ταυτόχρονα την πρόσβαση τους σε ασφαλείς και συμπεριληπτικές υπηρεσίες
ψυχικής υγείας.
Μειονοτικό Στρες & Επίδραση διακρίσεων στην ψυχική υγεία
Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, όπως έχει καταγράψει η υπάρχουσα βιβλιογραφία, έρχονται αντιμέτωπα με
ένα εύρος προκλήσεων ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων διαταραχών διάθεσης και
άγχους, χρήσης ουσιών, αυτοκτονικότητας, κ.ά., σε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά συγκριτικά
με cis-ετεροφυλόφιλα άτομα (American Psychiatric Association, 2017). Οι διαφορές αυτές στα
επίπεδα των προκλήσεων ψυχικής υγείας ερμηνεύονταν για πολλά χρόνια, υπό το κυρίαρχο
πρίσμα της παθολογιοποίησης, ως άμεση συνέπεια της ίδιας της ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητας των
ατόμων. Μια εναλλακτική ερμηνεία των αυξημένων προκλήσεων ψυχικής υγείας στα ΛΟΑΤΚΙ+
άτομα προσέφερε ο Meyer (1995) με το μοντέλο του μειονοτικού στρες, το οποίο ερμήνευσε
την αναντιστοιχία των αποτελεσμάτων ψυχικής υγείας μεταξύ ΛΟΑΤΚΙ+ και cis-ετεροφυλόφιλων
ατόμων, όχι στις ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητες καθ’ εαυτές, αλλά στο ψυχοκοινωνικό στρες που βιώνουν
τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα λόγω του ότι φέρουν μια κοινωνικά στιγματισμένη ταυτότητα. Η αρνητική
επίδραση των διακρίσεων, της βίας, της περιθωριοποίησης, της έλλειψης υποστηρικτικών
δικτύων και της μειωμένης πρόσβασης σε ασφαλείς και συμπεριληπτικές υπηρεσίες στην ψυχική
υγεία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων έχει μελετηθεί εκτενώς και είναι πλέον αδιαμφισβήτητη.
Πρόσβαση ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας
Τα ερευνητικά δεδομένα για τις εμπειρίες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων από υπηρεσίες ψυχικής υγείας
στην Ελλάδα είναι σχετικά περιορισμένα. Η πρώτη έρευνα που κατέγραψε τις εμπειρίες ΛΟΑΤ+
ατόμων με επαγγελματίες ψυχικής υγείας στην Ελλάδα ανέδειξε την ελλιπή ενημέρωση και
γνώση των επαγγελματιών για τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα γύρω από τις ΛΟΑΤ+
ταυτότητες, τις εξειδικευμένες ανάγκες των ΛΟΑΤ+ ατόμων καθώς και τις αυξημένες προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν λόγω της ταυτότητάς τους (Χρηστίδη & Παπαθανασίου, 2020). Εκτός από
την άγνοια και την περιορισμένη ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών γύρω από τα ΛΟΑΤ+
ζητήματα και την επίδραση των αρνητικών κοινωνικών αντιλήψεων στην ψυχική υγεία των
ατόμων, η έρευνα καταδεικνύει ακόμη παθολογιοποιητικές και αντιεπιστημονικές στάσεις των
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επαγγελματιών, από τις οποίες δεν έλειπαν και περιπτώσεις προσπαθειών αλλαγής του
σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου των ατόμων -τις ονομαζόμενες
«θεραπείες μεταστροφής».
Ειδικότερα για τις θεραπείες μεταστροφής, σε εξέλιξη βρίσκεται η πρώτη έρευνα στην Ελλάδα 7,
τα αρχικά αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν τον Ιούνιο του 2021, αναδεικνύοντας μια
εξαιρετικά ανησυχητική πραγματικότητα. Μέσα σε διάστημα λίγων μηνών καταγράφηκαν
μαρτυρίες 97 ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων από θεραπείες μεταστροφής, οι οποίες αφορούσαν στην
πλειοψηφία τους (72) επαγγελματίες ψυχικής υγείας, με τις υπόλοιπες να αφορούν
επαγγελματίες υγείας, αλλά και ιερείς και εναλλακτικούς θεραπευτές. Από τις εμπειρίες που
μοιράστηκαν τα άτομα αναδείχθηκαν τόσο πρακτικές που περιλάμβαναν την άσκηση
ψυχολογικής βίας (π.χ. άρνηση σεβασμού του αυτοπροσδιορισμού, προτάσεις ότι η ταυτότητά
τους μπορεί να αλλάξει μετά από παρέμβαση ή δική τους επιλογή, οδηγίες για την «αλλαγή»,
πίεση να παρουσιάζεται άλλη ταυτότητα στον περίγυρο, πίεση ανάπτυξης σχέσεων που να
«ενισχύουν» μία cis-ετεροφυλόφιλη ταυτότητα, εκβιασμούς, απειλές, χειριστικότητα, κ.ά.), όσο
και σωματικής ή/και σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας (π.χ. εναλλακτικές θεραπείες, μέθοδοι
εξέτασης στα γεννητικά όργανα και το υπόλοιπο σώμα, απαίτηση λεπτομερών αναφορών σε
σεξουαλικές πρακτικές και φαντασιώσεις παρά την επιθυμία του ατόμου, ενώ υπήρξε ακόμη και
αναφορά σε «επανορθωτικό» βιασμό). Οι περισσότερες από τις μαρτυρίες προέρχονταν από
νεαρά και έφηβα άτομα και αφορούσαν τα τελευταία δύο έως πέντε χρόνια (Orlando LGBT+,
2021).
Εκπαίδευση επαγγελματιών & Δεοντολογία
Παρά την ολοένα και αυξανόμενη ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτοτήτων στο δημόσιο και τον
επιστημονικό λόγο, η επιμόρφωση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας εξακολουθεί να είναι
σημαντικά περιορισμένη, με τα προγράμματα σπουδών των σχετικών σχολών να μην
καλύπτουν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας
και χαρακτηριστικών φύλου, ενώ δεν είναι σπάνιες και οι αναφορές σε ΛΟΑΤΚΙ+, και ειδικότερα
τρανς, ταυτότητες μέσα από ένα πρίσμα παθολογιοποίησης. Μόλις το 2018 εισήχθησαν για
πρώτη φορά σε προπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα επιλογής που καλύπτουν εξειδικευμένα
ζητήματα σχετικά με το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα και χαρακτηριστικά φύλου,

Η έρευνα πραγματοποιείται από το Orlando LGBT+ στο πλαίσιο της καμπάνιας #ηταυτότητάσουδενθέλειαλλαγή, με
στόχο την ποινικοποίηση των θεραπειών μεταστροφής στην Ελλάδα.
7
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και την παροχή υπηρεσιών σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στο τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 8 και στο τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου 9.
Περιορισμένη είναι και η προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων ως ληπτών υπηρεσιών ψυχικής
υγείας από τους κώδικες των επαγγελμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης. Πιο συγκεκριμένα,
αναφορά στις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού υπάρχει μόνο στον κώδικα
δεοντολογίας των κοινωνικών λειτουργών (ΣΚΛΕ, χ.χ.), ενώ σε κανένα κώδικα δεοντολογίας δεν
υπάρχει αναφορά στην ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου, ούτε και σαφής απαγόρευση
των θεραπειών μεταστροφής.
ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΤ ΗΡΙΕΣ ΟΔ ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Οι παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες βασίζονται σε κατευθυντήριες αρχές που έχει εκδώσει η
Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (2012, 2015, 2020), και σε όλα τα σύγχρονα επιστημονικά
δεδομένα για τη δουλειά με ΛΟΑΤΚ+ άτομα (Χρηστίδη & Παπαθανασίου, 2020α).
Βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη δουλειά με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα
Ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας οφείλουμε να:
 Αποδεχόμαστε πλήρως τον αυτοπροσδιορισμό κάθε ατόμου ως προς το σεξουαλικό
προσανατολισμό, την ταυτότητα και την έκφραση φύλου του, σεβόμενοι/-ες/-α τις
ταυτότητες που φέρει και το όνομα και τις αντωνυμίες που χρησιμοποιεί.
 Κατανοούμε ότι κάθε μη ετεροφυλόφιλος σεξουαλικός προσανατολισμός και κάθε μη cis
ταυτότητα και έκφραση φύλου δεν αποτελεί ψυχική ασθένεια ή διαταραχή.
 Κατανοούμε ότι οι προσπάθειες αλλαγής του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της
ταυτότητας φύλου («Θεραπείες μεταστροφής») είναι όχι μόνο αναποτελεσματικές, αλλά
και μη ασφαλείς και δυνητικά βλαπτικές για τη ψυχική υγεία και τη σωματική ακεραιότητα
των ατόμων. Άτομα που έχουν υποστεί θεραπείες μεταστροφής εμφανίζουν αυξημένα
ποσοστά αυτοκτονικότητας, κατάθλιψης και χρήσης ουσιών.

8

https://orlandolgbt.gr/emfyles-tautotites-kai-seksoualikos-prosanatolismos/

9

https://orlandolgbt.gr/entaxi-akadimaikoy-mathimatos-gia-loatki-zitimata-sto-tmima-psychologias-toy-panteioypanepistimioy/
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 Κατανοούμε τις επιπτώσεις που έχει το στίγμα στις ζωές των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, καθώς
και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αυτό μπορεί να εκφράζεται.
 Διαχωρίζουμε τα θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας ή έκφρασης
φύλου, όταν δουλεύουμε με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
 Αναγνωρίζουμε τις μοναδικές εμπειρίες των αμφιφυλόφιλων ατόμων. Ο αμφιφυλόφιλος
σεξουαλικός προσανατολισμός είναι ένας αυτούσιος σεξουαλικός προσανατολισμός και
δεν αποτελεί «μεταβατική» φάση προς έναν ετερόφυλο ή ομόφυλο σεξουαλικό
προσανατολισμό. Τα αμφιφυλόφιλα άτομα έρχονται συχνά αντιμέτωπα με πολλαπλή
αορατότητα και αμφισβήτηση της ταυτότητας τους, η οποία γίνεται αντιληπτή ως
«σύγχυση» ή «πειραματισμός» τόσο από cis-ετεροφυλόφιλα άτομα, όσο και μέσα στην
ίδια τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.
 Κατανοούμε την ανάγκη να προωθούμε την κοινωνική αλλαγή με στόχο τη μείωση των
αρνητικών επιδράσεων του στίγματος στην ψυχική υγεία και ευζωία των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων.
 Αναγνωρίζουμε τους τρόπους με τους οποίους οι προσωπικές μας απόψεις και γνώσεις
γύρω από τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες μπορεί να σχετίζονται με την αξιολόγηση και τη
θεραπεία, και να αναζητούμε συμβουλευτική ή να κάνουμε κατάλληλες παραπομπές όταν
χρειάζεται.
 Δημιουργούμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον όπου τα άτομα να μπορούν να
εξερευνήσουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους.
 Επιδιώκουμε να αυξάνουμε τη γνώση και την κατανόησή τους γύρω από τις ΛΟΑΤΚΙ+
ταυτότητες μέσω συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, εποπτείας και
συμβουλευτικής.
 Επιζητούμε να προετοιμάζουμε εκπαιδευόμενους/-ες/-α που θα είναι επαρκείς/-ή στη
δουλειά τους με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
 Προσπαθούμε, κατά τη χρήση και χορήγηση ερευνών σχετικών με τον σεξουαλικό
προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, να παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα πλήρως
και με ακρίβεια, καθώς και να λαμβάνουμε υπόψιν πιθανή λανθασμένη χρήση των
ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 Επιδιώκουμε να ενημερώνουμε συναδέλφους που εργάζονται στην υπηρεσία μας σε
άλλες θέσεις (π.χ. διοικητικές) σχετικά με τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες και την παροχή
συμπεριληπτικών υπηρεσιών, ώστε να διαφυλάσσεται το αίσθημα ασφάλειας των
ατόμων σε κάθε βήμα της εξυπηρέτησης τους.
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Ταυτότητα φύλου
Ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας οφείλουμε να:
 Αναγνωρίζουμε ότι τα τρανς άτομα είναι πιο πιθανό να επιτύχουν θετικά αποτελέσματα
στη ζωή τους όταν λαμβάνουν κοινωνική υποστήριξη και υπηρεσίες που επιβεβαιώνουν
την ταυτότητα φύλου τους.
 Κατανοούμε τις επιδράσεις που μπορεί να έχουν οι αλλαγές στην ταυτότητα και την
έκφραση φύλου στις ρομαντικές και σεξουαλικές σχέσεις των τρανς ατόμων.
 Αναγνωρίζουμε την επίδραση των θεσμικών εμποδίων στις ζωές των τρανς ατόμων και
να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη θετικών συνθηκών για τα τρανς άτομα.
 Αναγνωρίζουμε τα πιθανά οφέλη από μια διεπιστημονική προσέγγιση στην παροχή
υπηρεσιών σε τρανς άτομα και επιδιώκουμε να δουλεύουμε συνεργατικά (π.χ. σε
περίπτωση υποχρεωτικής παρακολούθηση από ψυχίατρο για την έναρξη της ιατρικής
φυλομετάβασης, συνεργασίας με δικηγόρο για την αλλαγή των εγγράφων, κλπ.).

Ίντερσεξ ποικιλομορφίες
 Οφείλουμε να αυξάνουμε την ενημερότητά μας για την ποικιλομορφία των
χαρακτηριστικών φύλου και τις ίντερσεξ σωματικότητες, ώστε να είμαστε σε θέση να
υποστηρίξουμε τα άτομα στην προσωπική τους διαδρομή προς τη γνωστοποίηση της
ταυτότητάς τους, και τη διαχείριση των τραυμάτων στα οποία μπορεί να έχουν εκτεθεί.
ΛΟΑΤΚΙ+ οικογένειες & Σχέσεις
Οι διεθνείς εταιρείες ψυχικής υγείας, καθώς και η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιάτρων
υποστηρίζουν την νομική αναγνώριση του δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών στο γάμο, την
παιδοθεσία, την συν-γονεϊκότητα και την από κοινού αναδοχή ή επιμέλεια παιδιών. Τα διεθνή
ερευνητικά δεδομένα έχουν αναδείξει εδώ και δεκαετίες πως δεν παρουσιάζεται διαφορά στην
ψυχοκοινωνική προσαρμογή και την ψυχική υγεία των παιδιών που μεγαλώνουν με ομόφυλους
γονείς, σε σχέση με παιδιά που μεγαλώνουν με ετερόφυλους γονείς.
 Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τη σημαντικότητα των σχέσεων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων,
κατανοώντας ότι οι οικογένειες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων είναι πιθανό να περιλαμβάνουν
άτομα με τα οποία δεν συνδέονται νομικά ή βιολογικά. Συχνά οι σχέσεις των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων δεν αναγνωρίζονται από το περιβάλλον τους ως εξίσου σημαντικές με όσες
ακολουθούν ένα ετεροκανονικό πρότυπο. Ακόμη, για πολλά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ένα δίκτυο
στενών συντρόφων ή/και φίλων μπορεί να αποτελεί μια οικογένεια, η οποία δε βασίζεται
σε νομικούς ή βιολογικούς δεσμούς.
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 Κατανοούμε τις εμπειρίες των ΛΟΑΤΚΙ+ γονέων και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
Οι ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς έρχονται αντιμέτωποι/-ες με διακρίσεις σε θεσμικό επίπεδο (π.χ.
έλλειψη αναγνώρισης γονεϊκότητας σε ομόφυλα ζευγάρια), αλλά και σε κάθε πλαίσιο της
καθημερινότητάς τους (κοντινό περιβάλλον, εργασία, κλπ.).
 Κατανοούμε τους τρόπους με τους οποίους ένας μη ετερόφυλος σεξουαλικός
προσανατολισμός ή/και μια μη cis ταυτότητα φύλου μπορεί να επηρεάζει τη σχέση του
ατόμου με την οικογένεια καταγωγής του.

ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες & Διαθεματικότητα
Πέραν των εμπειριών των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που αφορούν στο σεξουαλικό προσανατολισμό, την
ταυτότητα ή/και τα χαρακτηριστικά φύλου τους, οι προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα
διασταυρώνονται και επιτείνονται και από άλλες μειονοτικές ταυτότητες που πιθανώς φέρουν.
Είναι, συνεπώς, σημαντικό για την παροχή συμπεριληπτικών και ασφαλών υπηρεσιών, ως
επαγγελματίες να:
 Κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες τέμνονται με άλλες
πολιτισμικές ταυτότητες (π.χ. ζητήματα κουλτούρας και τρόπου ζωής, πολιτισμικές
πεποιθήσεις, κ.ά.).
 Αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις που συνδέονται με τις πολλαπλές, και συχνά συγκρουόμενες,
κανονιστικές αξίες και πεποιθήσεις, τις οποίες αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που
ανήκουν σε φυλετικές και εθνικές μειονοτικές ομάδες (π.χ. ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες/-ίσσες).
 Αναλογιζόμαστε τις επιρροές της θρησκείας και της πνευματικότητας στις ζωές των
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
 Αναγνωρίζουμε τις διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές και ηλικίες των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων.
 Προσπαθούμε να κατανοούμε τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα
σε ηλικία άτομα, αλλά και την ψυχική ανθεκτικότητα που μπορεί να αναπτύξουν.
 Προσπαθούμε να κατανοούμε τις ειδικές προκλήσεις και τους παράγοντες επικινδυνότητας
που υπάρχουν για τα νέα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
 Αναγνωρίζουμε τις ειδικές προκλήσεις που μπορεί να βιώνουν ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα με
σωματικές, αισθητηριακές και γνωστικο-συναισθηματικές αναπηρίες.
 Προσπαθούμε να κατανοούμε τις συνέπειες του HIV/AIDS στις ζωές των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων,
και ειδικότερα των γκέι ανδρών.
 Αναλογιζόμαστε τις συνέπειες του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου στην ψυχική υγεία των
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
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 Κατανοούμε τα ειδικά εργασιακά θέματα που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
ΕΠIΛΟΓΟΣ
Η επί χρόνια παθολογιοποίηση, ο στιγματισμός και η αορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτοτήτων στο
πεδίο της ψυχικής υγείας έχει συμβάλει στην εδραίωση αντιεπιστημονικών αντιλήψεων και
στερεοτύπων. Μέσα από τις εμπειρίες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων αναδεικνύονται η ελλιπής
ενημέρωση των επαγγελματιών γύρω από τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες και η δυσκολία να
ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες των ατόμων που αναζητούν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
στήριξης, οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που φέρουν οι επαγγελματίες, αλλά και οι
παθολογιοποιητικές και κακοποιητικές πρακτικές. Η επιμόρφωση των επαγγελματιών ψυχικής
υγείας στην Ελλάδα πάνω σε ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα, τόσο στο πλαίσιο των προπτυχιακών
σπουδών, όσο και η ευαισθητοποίηση στο επίπεδο των υπηρεσιών, καθώς και η προσωπική
δουλειά με τις αντιλήψεις και τα στερεότυπα γύρω από αυτά τα ζητήματα είναι επιτακτική και
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί μια/ένας ειδικός ψυχικής υγείας να παρέχει
ασφαλείς και συμπεριληπτικές υπηρεσίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
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ΑΝΝΕΧ: Guidelines for offering inclusive services to LGBTQI+
people
Filippos Paganis (translation)
BASI C GUIDELINES F OR ALL PROFESSI ONALS W ORKI NG I N THE PUBLI C
SECTOR:
 Know the meaning of the LGBTQI+ acronym and the basic terms around gender identity,
sexual orientation, sex characteristics and gender expression.
 Understand that gender identity, gender expression, sex characteristics and sexual
orientation are distinct concepts.
 Understand that gender is a non-binary construct which allows for a variety of gender
identities and that gender identity may not be congruent with the sex assigned at birth.
 Understand that sex characteristics cover a wide spectrum beyond the categories of
“male” and “female” and that intersex variations are a normal part of human diversity.
 Use the terms each person chooses for themselves.
 Use gender neutral language and avoid gendered terms (e.g. sir, lady, etc.) when you
don’t know a person’s gender identity.
 Ask, when first meeting a person, their name and pronouns (e.g. “Which pronouns do
you use?”, “How do you want me to call you?”) and offer yours (e.g. “My name is, I use
he/she/they pronouns”).
 Use the name and pronouns a person uses. This is very important for creating a safe
and inclusive space.
 Use the name and pronouns a person uses when talking with colleagues, after getting
the person’s consent.
 Correct colleagues that refer to a person with the wrong name and/or pronouns.
 Apologise in case of a mistake (e.g. regarding a person’s name or pronouns) and move
on with the conversation. Offering extensive apologies and excuses may bring the other
person in an even more uncomfortable position.
 Avoid comments regarding a trans person’s appearance and/or the results of their
transition.
 Let people choose which bathroom they want to use on their own; avoid “correcting”
their choice or indicating the “correct” bathroom.
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 Support people’s right to choose the bathroom they want to use if you become aware of
incidents where someone is harassed for or hampered from using the bathroom of their
choice.
 Strive to have gender neutral bathrooms available for non-binary persons and anyone
who may not feel comfortable using a gender-segregated bathroom.
Fostering cooperation between public services and LGBTQI+ organisations is also a crucial part
of creating services that are inclusive of LGBTQI+ people and can respond to their needs.
Cooperation between services and LGBTQI+ organisations may include raising awareness
among professionals around LGBTQI+ identities and best practices for providing services,
referrals between services to fully support a person’s needs, as well as the formation of
initiatives for changes at an institutional and organisational level within the public sector.
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GUIDELINES FOR ADMI NISTRATIVE PERSONNEL
 Do not assume a person’s sexual orientation or gender identity based on their gender
expression, the way they talk or move.
 Prefer using gender neutral and inclusive language, and avoid gendered expressions when
referring to people (e.g. sir, young man, lady, etc.) unless you know a person’s gender
identity.
 Try to avoid gendered language when offering services by phone and avoid assuming a
person’s gender by their voice.
 Regarding LGBTQI+ refugees, migrants and asylum seekers, understand that the way they
experience, understand, describe and/or express their gender identity, sexual orientation or
sex characteristics may differ from what we are used to.
 Use the pronouns and name a person uses for themselves, even if it differs from the one on
their legal documents.
 Use a person’s name and pronouns not only when they are present, but also when talking
to other people (e.g. colleagues) about them.
 Protect trans people from the incorrect use of names (deadnaming) or pronouns
(misgendering), by colleagues or other people.
 Correct colleagues when they refer to an LGBTQI+ person in an offensive manner.
 Become familiar with new pronouns by trying to use them on your own first.
 Understand that many trans people have not yet changed their name and gender on their
legal documents, since this is a very costly and time-consuming procedure, which excludes
many people. Therefore, the name, gender and/or picture on a person’s ID may differ from
their self-identification and/or appearance.
 When a person explains the specificity of a situation and expresses their needs, try to give
them time and space to do so, and listen carefully. Every person has different needs and
there are no “one size fits all” solutions.
 Take into account the different identities a person has and the multiple forms of oppression
they may face (e.g. LGBTQI+ refugees, migrants, people with disabilities, people living with
HIV, etc.)
 If a person uses a different name and/or pronouns from the one on their legal documents,
strive to find a solution that respects the person’s identity. For example, follow the
procedures as legally foreseen -noting the person’s legal name- but use their chosen name
and pronouns in internal communications (e.g. with colleagues), after getting their consent.
Avoid repeating or calling out loudly a person’s deadname.
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 In health administration:
o Offer people the choice to be hospitalised in a ward congruent with their gender
identity.
o Ensure people’s privacy. Do not communicate personal information to others unless
it is necessary.
o Offer the option to beneficiaries to choose a professional of another gender if they
feel uncomfortable.
o Ensure the parents’ informed consent for every administrative decision concerning
intersex babies and children.
 Intervene if you notice anti-LGBTQI behaviours from colleagues, to ensure the person’s
safety and protect their identity, dignity and privacy.
 In cases of anti-LGBTQI behaviours from colleagues, use your knowledge to explain to them
how they could have behaved differently.
 Protect beneficiaries’ privacy: Avoid sharing information regarding a person’s gender
identity, sex characteristics, sexual orientation, family or relationship status with others,
unless it is necessary and relevant to their request.
 In case of a beneficiary or colleague coming out to you, avoid sharing this information with
others without their consent. Check in with questions such as “to whom are you out?” or
“How would you like me to refer to you in front of others?”.
 Try to correct or pinpoint mistakes to colleagues in good faith, recognising that their
intentions may be good.
 Understand that acceptance and awareness are not the same thing. You may be open to
and accepting of different identities, however a process of awareness raising can aid in
better understanding the specific needs of each social group, and learn about good
practices.
 Aim to expand your education on the needs of social groups, whose rights are not fully
protected under the law, e.g. LGBTQI+ parents, non-binary and intersex people, in order
to counteract (as much as possible) the obstacles and negative experiences that stem from
the gaps in the legal framework.
 Stay updated on the changes in the legal framework on LGBTQI+ rights, which are relevant
to administrative procedures, e.g. legal gender recognition, civil union, etc.
 Professionals in coordinating/supervising positions should strive to:
o Set up an internal monitoring and evaluation system to ensure cooperation and
appropriate behaviour from all personnel.
o set up a complaint/evaluation system accessible to beneficiaries.
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o organise awareness-raising events for all personnel.
o make it known that you are available to discuss challenges and possible solutions.
 For professionals participating in decision-making and/or policy formation: Strive to include
LGBTQI+ people and their needs.
 Use inclusive language, as much as possible, in formal communications as well (e.g. letters,
press releases, invitations, events, etc.).
 In education administration:
o Include LGBTQI+ issues in school policies.
o Ensure trans and intersex children’s access to bathrooms and changing rooms.
o Organise awareness-raising events for parents and school personnel.
o Recruit mental health professionals specialised on LGBTQI+ issues to support
students.
o Strive to make students’ access to exemption from religious classes easier, since
they can often be an unsafe space for LGBTQI+ students.
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GUIDELINES FOR EDUCAT ORS
 Recognise in class that LGBTQI+ people and relationships exist, and use negative
comments as an opportunity to open a discussion.
 Set ground rules, in cooperation with the students, so that all children feel safe and included.
 Encourage prosocial behaviours that include a sense of healthy curiosity, empathy and
solidarity.
 Open discussions on, recognise and affirm the diversity and individuality of each person.
 Promote democratic values and active citizenship.
 Encourage interaction, communication, critical dialogue, interactive cooperation and
cooperative learning.
 Strive to include same-gender families and families with trans parents in the school life.
 Notice which words students use to talk about LGBTQI+ persons and highlight which are
offensive, while encouraging using language that respects everyone.
 Explain LGBTQI+ terms and identities using simple and age-appropriate definitions.
 Regarding gender-segregated spaces (e.g. bathrooms), allow trans and intersex students
to use those congruent with their gender identity and notice if a student is harassed or
prohibited from using a space.
 Ensure trans and intersex students’ access to school’s activities, as well as extra-curricular
activities where students may be separated by gender (e.g. PE classes, excursions, etc.).
 Be a model of respect and inclusion for your students.
 Recognise your duty to intervene in anti-LGBTQI incidents and report them.
 React to students’ coming out with empathy, understanding, acceptance and
 Treat public displays of affection between students of the same gender, the same way you
would treat students of different genders, according to the school’s policy.
 Avoid establishing rules regarding students’ appearance/clothing that differentiate between
genders, and ensure that all children feel free to express themselves in the way they wish.
 Include in your classes educational material that reflects the experiences of all students.
Use positive representations of LGBTQI+ people and their contribution to history, society,
sciences, etc.
 Post somewhere visible posters with positive messages for LGBTQI+ identities (e.g. pictures
of LGBTQI+ people or families, etc.).
 Ensure that students are aware of their rights and how they can report incidents of
discrimination.
 Challenge gender stereotypes, starting from the youngest ages.
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 Offer useful information and resources to LGBTQI+ students.
 Raise awareness among school personnel and empower them. Share educational material
and create groups of allies within the school.
 Educate parents/guardians.
 Cooperate with other stakeholders (e.g. municipalities, child protection services, etc.).
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GUIDELINES FOR HEALT H PROFESSIONALS
Health professionals should strive to:
 Avoid using disrespectful and offensive language, as well as expressions of surprise
regarding a person’s gender expression.
 Ensure confidentiality, creating a space of trust where people will feel free to open up,
without the fear of judgement.
 Encourage all persons to talk openly about issues of sexual health, by asking questions
about their sexual practices without judgement.
 Create a welcoming space for LGBTQI+ people, with informational material/flyers or other
signs (e.g. a rainbow flag).
 Have in your services specialised training on LGBTQI+ identities and offering inclusive
services to LGBTQI+ people.
Regarding issues of gender identity:
 Strive to create a safe environment for all trans people to share their physical, psychological
or other medical needs.
 Offer appropriate information on medical transition procedures.
 Respect trans people’s choices regarding medical transition: Avoid pressuring a person to
undergo a procedure they do not wish to, and respectively, avoid impeding a person’s
access to a service/procedure they want to undergo.
 Avoid asking for personal information which are not related to a person’s request and the
service you are offering.
 Respect trans people’s experiences and needs.
 Avoid sharing personal information or experiences of trans people with colleagues without
their consent, even when referring them to other services or professionals.
 Avoid malpractices that may lead to physical or psychological harassment/abuse (e.g.
unnecessary medical examinations, etc.)
Regarding issues relevant to intersex variations:
 Understand that intersex variations are a normal manifestation of the variation of sex
characteristics.
 Strive to increase your knowledge on issues regarding intersex variations and sex
characteristics.
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 Strive to establish measures for the protection of intersex babies, children and adolescents
from “normalising” medical interventions.
 Inform parents of intersex children what it means to have an intersex variation, answer any
questions they may have, and offer them further resources on intersex issues.
 Inform intersex children about their intersex variation and any potential medical procedure
they may need to follow in a simple and age-appropriate way.
 Avoid asking questions related to a person’s intersex variation, unless it is necessary for the
services you provide. When you need to ask such questions, explain the reason and clarify
that they will be confidential or inform the person to whom you may need to share them.

Sexual health & Practices
Regarding sexual health issues professionals should strive to:
 Understand LGBTQI+ people’s difficulty to open up about their sexual health and sexual
practices, due to previous negative experiences and stigmatisation.
 Discuss sexual health issues in a way that does not assume a person is cisgender,
heterosexual or dyadic10.
 Discuss safer sex practices and be informed about sexually transmitted diseases (STDs)
and the risk for different sexual practices.
 Promote messages that support safer sex practices.
 Be prepared to take an appropriate sexual history and make assessment for risk of STDs.
 Avoid assuming a person’s sexual practices based on their identity (e.g. assuming that a
cisgender woman who identifies as a lesbian is not interested in contraception).
 Take into account that women who have sex with women (WsW) and men who have sex
with men (MsM), may not necessarily identify as LGBTQI+.
 Understand that people who face increased marginalisation are disproportionately affected
by STDs and sexual violence.

10

Dyadic: A term used to describe people who do not have an intersex variation.
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During an intake, health professionals should strive to:
 See a person in a private space to make them feel more comfortable and safer to share
personal information.
 Inform the person about the questions they will ask them and get their consent to proceed,
explaining that these questions are the same for all people.
 Have an open and non-judgemental approach and ensure confidentiality.
 Use professional and respectful language, following the needs of each beneficiary.
 Use inclusive, gender-neutral language in intake forms and other files, whenever possible
(e.g. have a third or empty gender option, or ask for “parents’ names” instead of
“mother/father name”).
 Avoid during intake to assume that all people have a partner/spouse of different gender, or
that they do not have same-gender parents. Ask such questions in gender-neutral way, e.g.
“Do you have a partner” or “what are your parents’ names”.
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GUIDELINES FOR PROF ESSI ONALS WORKI NG WIT H ASYLUM SEEK ERS
 Have, whenever possible, in your space, visible signs through which a person can
understand that you are aware of LGBTQI+ issues, such as rainbow flags or pink triangles,
but also signs that are not western-centric, e.g. flyers with same gender couples or positive
phrases (e.g. “love is love regardless of gender”) in some of the most commonly used
languages.
 Inform people, during your first contact, that they are free to talk about anything that
concerns them. Encourage them to share their support needs and ensure that they will get
what they need from your service, or by referring them to another service.
 Do not share a person’s sexual orientation, gender identity or sex characteristics – within or
outside your service -without their consent.
 Avoid asking directly a person if they are LGBTQI+. Strive to create a safe space for them
to come out when they feel comfortable.
 Ensure that your meeting takes place in a quiet space, without rush and
interventions/pauses.
 Give you full attention to the person and make sure you answer to their questions.
 It is important to offer the option to have a professional of a different gender work with the
beneficiary, if they need to.
 Avoid promising a service that you cannot offer, as a person or as an organisation.
 Avoid stating that information is fully confidential if there might be the need to share some
of the person’s information with others. In such cases, inform the person who will have
access to their information.
 Use active listening skills to affirm a person’s experience and to show that they have your
complete attention and understanding. Try to clarify anything that you may have not
understood correctly with empathy.
 Avoid re-traumatisation.
 If a person comes out to you as LGBTQI+ thank them for their trust.
 Avoid making assumptions about a person’s identity based on other information you may
have (e.g. their family status or gender expression). It is possible for people to be in differentgender marriages but continue to have same-gender relationships for romantic, financial or
other reasons.
 Check that you understand what a person means when they use LGBTQI+ terms, by asking
“what does this word mean for you?”. Cultural and language differences may create
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misunderstandings, since people may use words with a different meaning form the one they
have in a western context.
 Recognise the power imbalances between professionals and beneficiaries. Every choice
and action you make can have a critical impact on the beneficiary’s life and protection.
Issues regarding interpretation
 Inform interpreters for the possibility to offer services to LGBTQI+ people.
 Offer training to interpreters on a regular basis, when possible. If this is not possible, they
should at least be informed around LGBTQI+ identities on a basic level.
 It is recommended to have interpreters from outside the community, when possible, to
ensure that LGBTQI+ people feel safe, without fearing their personal information may be
leaked.
 Do not assume a beneficiary prefers a woman as an interpreter.
 If an interpreter is permanent staff, they should receive training on how to offer services to
all people, regardless of their sexual orientation, gender identity or sex characteristics. If,
however, they are not permanent staff, it is preferable to exclude them from interpreting a
specific person in order to ensure the beneficiary’s sense of safety, while asking the
interpreter to point out another interpreter.
At a service level
 Organise awareness-raising events and trainings regarding LGBTQI+ asylum seekers, the
obstacles they face, their rights and the legal framework on sexual orientation, gender
identity and sex characteristics.
 Efforts to include LGBTQI+ refugees in local migrant communities, ensuring that they are
not isolated due to their (real or assumed) sexual orientation, sex characteristics or gender
identity.
 Building cooperation networks with services that offers specialised services to LGBTQI+
people, ensuring beneficiaries access to inclusive social services, mental health services,
healthcare, etc.
 Learn about local LGBTQI+ organisations and create connections for cooperation.
 For a service to be a safe space for LGBTQI+ people, it is also important to be and inclusive
space for LGBTQI+ employees, where they can freely express their identity without fearing
discrimination, stigmatisation or abuse.
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GUIDELINES FOR MENTAL HEA LTH PROFESSI ONALS
Mental health professionals should strive to:
 Fully accept a person’s self-identification regarding sexual orientation, gender identity
and expression, with respect for their identities, their name and pronouns.
 Understand that LGBTQ+ identities are not mental disorders.
 Understand that efforts to change sexual orientation or gender identity (conversion
therapies) are not only inefficient but potentially unsafe and hurtful for the person’s
mental and physical health.
 Understand the ways stigma can manifest and its effect on the lives of LGBTQI+ people.
 Differentiate between issues related to sexual orientation and gender identity or
expression.
 Recognise the unique experiences of bisexual people.
 Understand the need to promote social change aiming to counter the negative effect of
stigma in LGBTQI+ people’s lives.
 Recognise the mechanisms through which our personal opinions and knowledge may
affect evaluation and therapy, and search for counselling, or appropriate referrals when
needed.
 Create a supportive environment where people can explore their sexual orientation and
gender identity.
 Include LGBTQI+ issues in our training.
 Prepare trainees who are competent in working with LGBTQI+ people.
 When conducting research on LGBTQI+ issues, present results fully and accurately, and
take into account the possible misuse of research results.
 Educate colleagues working in other positions (e.g. administrative) on LGBTI+ issues
and offering inclusive services, in order to ensure beneficiaries’ safety in every step.
 Recognise that trans people can achieve positive life outcomes when they receive social
support and gender-affirming services.
 Understand the effect changes in gender identity may have on the sexual/romantic
relationships of trans people.
 Recognise the effect of institutional barriers in the lives of trans people and contribute in
advancing positive circumstances.
 Recognise the potential benefits of an interdisciplinary approach when working with
trans people and strive to work cooperatively.
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 Increase our understanding on the diversity of sex characteristics and intersex
variations, in order to better support people in their coming out and possible trauma they
may have experienced.
 Understand the experiences of LGBTQI+ parents and the challenges they face.
 Recognise and respect the importance of LGBTQI+ people’s relationships,
understanding that their families may include people with whom they have no legal of
biological connections.
 Understand the ways in which an LGBTQI+ identity may affect a person’s relationship
with their family of origin.
 Understand the way LGBTQI+ identities intersect with other cultural identities.
 Understand the challenges connected with multiple, and often contradictory, norms and
beliefs for LGBTQI+ people of racial and ethnic minorities.
 Understand the effect of religion on the lives of LGBTQI+ people.
 Recognise the differences between different generations of LGBTQI+ people.
 Understand the unique challenges older LGBTQI+ people face, and the resilience they
may have developed.
 Understand the unique problems and risks that exist for LGBTQI+ youth.
 Understand the unique challenges LGBTQI+ people with physical, sensory, and
cognitive-emotional disabilities experience.
 Understand the effect of HIV/AIDS in the lives of LGBTQI+ people, especially gay men.
 Understand the effect of socio-economical level on the mental health of LGBTQI+
people.
 Understand the work-related issues LGBTQI+ people face.
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