Φαηξεηηζκόο/Οκηιία ζηε δηάζθεςε ηύπνπ πνπ ζπγθάιεζε ε Accept
ζηηο 15/5/2012 κε αθνξκή ηελ παγθόζκηα κέξα θαηά ηεο Οκνθνβίαο

Καηαξρήλ, ζα ήζεια λα ζπγραξώ ηα κέιε ηεο Οξγάλσζεο Accept γηα
ηελ πξσηνβνπιία ηνπο λα δηνξγαλώζνπλ κηα ζεηξά από εθδειώζεηο
κε αθνξκή ηελ επέηεην, ζηηο 17 ηνπ Μάε, ηεο Δηεζλνύο Ηκέξα θαηά
ηεο Οκνθνβίαο θαη λα ηνπο επραξηζηήζσ γηα ηελ ελεξγεία ηνπο λα καο
θαιέζνπλ, σο Γξαθείν

Επηηξόπνπ Δηνηθήζεσο θαη Αλζξσπίλσλ

Δηθαησκάησλ θαη Αξρή θαηά ησλ Δηαθξίζεσλ, λα ζπλδξάκνπκε ζηηο
εθδειώζεηο απηέο.
…………….
Η 17ε Μαΐνπ έρεη θαζηεξσζεί σο δηεζλήο εκέξα θαηά ηεο νκνθνβίαο.
Ο ιόγνο πνπ επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, νθείιεηαη ζην
γεγνλόο όηη ζηηο 17 Μαΐνπ 1990, ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Υγείαο
απεθάλζε, ηειηθά, όηη ε νκνθπινθηιία δελ είλαη «ςπρνινγηθή
δηαηαξαρή» θαη ηελ αθαίξεζε από ηνλ Δηεζλή Πίλαθα Ννζεκάησλ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηηο 19 Ιαλνπαξίνπ 2006 ην Επξσπατθό
Κνηλνβνύιην, αλαγλώξηζε ην ζπκβνιηζκό ηεο εκέξαο απηήο θαη κε
ςήθηζκά ηνπ θάιεζε ηα θξάηε κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο λα
αλαιάβνπλ

δξάζεηο

γηα

ηελ

εμάιεηςε

«νκνεξσηηθνύ» πξνζαλαηνιηζκνύ.
………………………………………

ησλ

δηαθξίζεσλ

ιόγσ

Σπλνπηηθά κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε νκνθνβία θαιύπηεη έλα εύξνο
αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ πνπ θπκαίλεηαη από
αληηπάζεηα, κέρξη παξάινγε θνβία, απνζηξνθή ή/θαη κίζνο έλαληη
ηεο νκνθπινθηιίαο θαη ησλ ΛΟΑΤ αηόκσλ, δειαδή: ησλ Λεζβηώλ,
Οκνθπινθίισλ, Ακθηζεμνπαιηθώλ θαη Τξαλζεμνπαιηθώλ.
Σε επίπεδν δε αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ, ε νκνθνβία
δελ εθδειώλεηαη κόλν κε παζεηηθό ηξόπν, αιιά, ζπρλά, θηάλεη ζην
ζεκείν λα εθδειώλεηαη κε ιεθηηθή ή/ θαη ζσκαηηθή βία.
Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ε νκνθνβία έρεη ζπρλά έξεηζκα ηε
ζξεζθεπηηθή πξνθαηάιεςε, αηζζήκαηα θνηλσληθήο αλαζθάιεηαο ή
αθόκε

θαη

ηελ

αλάγθε

ζε

πνιινύο

αλζξώπνπο

ηεο

απηό-

επηβεβαίσζεο ηνπ δηθνύ ηνπο ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ.
………….

Σε επξσπατθό επίπεδν, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη εμειηθηηθά
δεκηνπξγεζεί έλα ζεζκηθό πιαίζην πνπ ζέηεη έλα ειάρηζην επίπεδν
πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ νκνθπιόθηισλ αηόκσλ.
Τελ θαηεύζπλζε θαη ηα όξηα ηνπ λένπ απηνύ πιαηζίνπ, θαζόξηζαλ ζε
κεγάιν βαζκό ηα επξσπατθά δηθαζηήξηα, ηα νπνία, κέζα από ηε
λνκνινγία

ηνπο,

έρνπλ

θαηαδηθάζεη

εζληθέο

πξαθηηθέο

πνπ

νδεγνύζαλ ζε δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ αηόκσλ απηώλ.
Ήδε από 1981 ην Επξσπατθό Δηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ
έθξηλε όηη ε πνηληθνπνίεζε ηεο νκνθπινθηιηθήο ζεμνπαιηθήο πξάμεο
κεηαμύ ζπλαηλνύλησλ ελειίθσλ, ζπληζηά παξαβίαζε ηνπ δηθαηώκαηνο

ζηελ ηδησηηθή δσή1, ην νπνίν πξνζηαηεύεηαη από ηελ Επξσπατθή
Σύκβαζε ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ.
Η ζέζε απηή ηνπ Δηθαζηεξίνπ, πηνζεηήζεθε ην 1993 θαη ζηε γλσζηή
Υπόζεζε Μοδινός ενανηίον Κύπροσ και νδήγεζε – έζησ θαη κε
θαζπζηέξεζε θαη αθνύ απεηιήζεθε ε εληαμηαθή καο πνξεία ζηελ ΕΕ ζηελ αιιαγή, ην 1998,

ηνπ θππξηαθνύ πνηληθνύ θώδηθα, κε ηελ

απνπνηληθνπνίεζε ηεο ζεμνπαιηθήο πξάμεο κεηαμύ ελειίθσλ ηνπ
ηδίνπ θύινπ.
………………….
Από ηόηε, κε ζεηξά από απνθάζεηο ηνπ, ην Δηθαζηήξην, ζπλέδεζε ηελ
όπνηα δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε εηο βάξνο ησλ νκνθπινθίισλ κε ην
δηθαίσκα ζεβαζκνύ ηεο ηδησηηθήο δσήο,

Πξόζθαηα, ην Δηθαζηήξην επέθηεηλε ην πεδίν πξνζηαζίαο, θάλνληαο
δεθηό όηη ε απόξξηςε ηνπ αηηήκαηνο Γαιιίδαο νκνθπιόθηιεο λα
πξνβεί ζε πηνζεζία, ζπληζηνύζε δηάθξηζε ζηελ απόιαπζε ηνπ
δηθαηώκαηόο γηα ζεβαζκό ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο. Σηελ εμαηξεηηθά
ζεκαληηθή απηή ππόζεζε, ππνγξακκίζηεθε από ην Δηθαζηήξην όηη ε
Σύκβαζε πνπ θαηνρπξώλεη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα δελ είλαη έλα
ζηαηηθό θείκελν αιιά έλα δσληαλό λνκνζέηεκα πνπ πξέπεη λα
εξκελεύεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζύγρξνλεο πξαγκαηηθόηεηαο.
………………………..
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Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο αλαγλώξηζεο δηθαησκάησλ ζηα νκόθπια
δεπγάξηα, ην Επξσπατθό Δηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ
ηεξνύζε αξρηθά κηα πην ζπγθξαηεκέλε ζηάζε. Ωζηόζν, θαη ζε απηή
ηε πηπρή ηνπ δεηήκαηνο, ε πξόζθαηή ηνπ λνκνινγία παξνπζηάδεη κηα
εμειηθηηθή δηαθνξνπνίεζε.
Σεκαληηθέο

ζεσξνύληαη

δύν

απνθάζεηο

ηνπ

Δηθαζηεξίνπ

ζε

παξόκνηεο ππνζέζεηο, ε πξώηε ην 2003 θαηά ηεο Απζηξίαο, θαη ε
δεύηεξε ην 2010 θαηά ηεο Πνισλίαο, κε ηηο νπνίεο έθξηλε όηη, ν
απνθιεηζκόο ησλ νκόθπισλ δεπγαξηώλ από ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο
ησλ δύν ρσξώλ πνπ θαζόξηδαλ ηε κεηαθνξά ζπκβνιαίσλ κίζζσζεο
ζε επηδώληεο ζπληξόθνπο, ήηαλ δπζαλάινγν κέηξν γηα ηελ επηδίσμε
ηνπ ζθνπνύ ηεο πξνζηαζίαο ηεο παξαδνζηαθήο νηθνγέλεηαο θαη
ζπληζηνύζε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε.
………………………………
Είλαη αιήζεηα όηη ην Δηθαζηήξην, κέζα από ηε λνκνινγία ηνπ, δε έρεη,
κέρξη ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ, γλσκνδνηήζεη όηη ε κε δπλαηόηεηα
ζύλαςεο γάκνπ ζε νκόθπια δεπγάξηα ζπληζηά παξαβίαζε ηνπ
άξζξνπ 12 ηεο Σύκβαζεο πνπ πξνζηαηεύεη ην δηθαίσκα ζην γάκν. Γηα
ηε ζέζε απηή ην Δηθαζηήξην ζπλεθηηκά ην γεγνλόο όηη, παξά ηηο
θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί, δελ ππάξρεη επξεία
ζπλαίλεζε ζηα θξάηε κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο αλαθνξηθά
κε ηελ αλαγλώξηζε γάκνπ κεηαμύ αηόκσλ ηνπ ηδίνπ θύινπ. Ωζηόζν,
κέζα από ηε λνκνινγία έρνπλ θαζνξηζηεί νη αθόινπζεο 2 βαζηθέο
παξάκεηξνη:

 Πξώηνλ, όηη ην δηθαίσκα ζε νηθνγελεηαθή δσή δελ πεξηνξίδεηαη
κόλν ζε νηθνγέλεηεο πνπ δηακνξθώλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ γάκνπ,
αιιά - ζπλεθηηκώληαο θαη άιια ζηνηρεία - κπνξεί λα πεξηιακβάλεη
θαη de facto ζρέζεηο2
θαη,
 Δεύηεξνλ, όηη ην δηθαίσκα ζύλαςεο γάκνπ δελ πξέπεη ζε θάζε
πεξίπησζε λα πεξηνξίδεηαη ζε γάκν κεηαμύ δύν πξνζώπσλ
δηαθνξεηηθνύ θύινπ θαη όηη, ελαπόθεηηαη ζην θάζε θξάηνο λα
ξπζκίζεη ή όρη ην γάκν κεηαμύ αηόκσλ ηνπ ηδίνπ θύινπ.

Σε αληίζεζε κε ην Επξσπατθό Δηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ,
ην

Δηθαζηεξίνπ

ηεο

Επξσπατθήο

Έλσζεο

επηδεηθλύεη

επηθπιαθηηθόηεηα όζνλ αθνξά ηελ αλαγλώξηζε ησλ νκόθπισλ
ζπκβηώζεσλ.

Εληνύηνηο, πξόζθαηα, γλσκνδόηεζε όηη ε άξλεζε

θαηαβνιήο ζύληαμεο ζηνλ επηδώληα ζύληξνθν ηνπ ηδίνπ θύινπ,
ζπληζηά άκεζε δηάθξηζε ιόγσ ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ,
πξνζζέηνληαο όηη, εάλ έλα θξάηνο κέινο δηαπηζηώζεη όηη ην θαζεζηώο
ζπκβίσζεο ελόο δεπγαξηνύ, είλαη «παξεκθεξέο» κε ην θαζεζηώο ελόο
παληξεκέλνπ δεπγαξηνύ, νθείιεη λα παξέρεη ηα ίδηα δηθαηώκαηα πνπ
απνξξένπλ από ην θνηλνηηθό δίθαην.
………………………..

Σηα πιαίζηα πξνζαξκνγήο κε ην επξσπατθό ζεζκηθό πιαίζην, έρνπλ
γίλεη ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία καο νη νπνίεο ζπληζηνύλ πξόνδν
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πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ
νκνθπιόθηισλ πξόζσπσλ θαη ζηελ Κύπξν.
Σεκεία ζηαζκνί, πνπ αμίδνπλ αλαθνξάο είλαη:
 Η απνπνηληθνπνίεζε ηεο ζεμνπαιηθήο πξάμεο κεηαμύ ελειίθσλ ηνπ
ηδίνπ θύινπ ην 1998, ζηελ νπνία ήδε αλαθέξζεθα,
 Ο θαζνξηζκόο, ην 2002, ηνπ ίδηνπ θαηώηαηνπ ειηθηαθνύ νξίνπ
ζπλαίλεζεο γηα νκνθπιόθηινπο θαη εηεξνθπιόθηινπο, γηα ηε
ζύλαςε ζεμνπαιηθώλ ζρέζεσλ, θαη,

 Η πηνζέηεζε, κε ηελ έληαμε ηεο Κύπξνπ ζηελ Επξσπατθή Έλσζε ην
2004, ελόο λένπ ζεζκηθό πιαίζην πνπ παξέρεη επξεία πξνζηαζία
από ηηο δηαθξίζεηο ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ ιόγσλ, κεηαμύ απηώλ
θαη ηνπ ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ελόο πξνζώπνπ.

Τν πιαίζην απηό νδήγεζε επίζεο ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία, ζηα
πιαίζηα ηνπ Γξαθείνπ Επηηξόπνπ Δηνηθήζεσο θαη Αλζξσπίλσλ
Δηθαησκάησλ, ηεο Αξρήο θαηά ησλ Δηαθξίζεσλ, κε βαζηθό πεδίν
δξάζεο ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνύ θαη ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ
θππξηαθή θνηλσλία.
………………………………
Ωζηόζν, αλεμαξηήησο ηνπ όηη νη πην πάλσ ζεζκηθέο εμειίμεηο
ζπληζηνύλ ζαθή πξόνδν ζηελ πξνζπάζεηα θαηνρύξσζεο ησλ
δηθαησκάησλ ησλ νκνθπινθίισλ, παξακέλεη γεγνλόο όηη ε Κύπξνο

δηζηάδεη λα πξνρσξήζεη ζε νπνηαδήπνηε λνκνζεηηθή ξύζκηζε ησλ
ζπκβησηηθώλ ζρέζεσλ νκνθπινθίισλ ή λα αλαγλσξίζεη λνκηθά
ηέηνηεο ζρέζεηο νη νπνίεο έρνπλ ζεζκηθά θαηνρπξσζεί ζε άιιεο ρώξεο
ζηα πιαίζηα γάκσλ ή ζπκθώλσλ ζπκβίσζεο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε πιεηνςεθία ησλ ρσξώλ ηεο ΕΕ,
ζπγθεθξηκέλα νη 16 από ηηο 27, έρνπλ ήδε εληάμεη ζην λνκνζεηηθό ηνπο
ζύζηεκα ην ζύκθσλν ζπκβίσζεο γηα ηα νκόθπια δεπγάξηα.
…………………………..
Σηα πιαίζηα ηεο δξάζεο ηεο, ε Αξρή θαηά ησλ Δηαθξίζεσλ, εμέηαζε 4
παξαπόλα πνπ αθνξνύζαλ ηε κε παξαρώξεζε αδεηώλ παξακνλήο
ζηελ Κύπξν ζε πνιίηεο ηξίησλ ρσξώλ πνπ είραλ ζπκβησηηθέο
ζρέζεηο κε Κύπξηνπο ή Επξσπαίνπο πνιίηεο. Σηηο 3 από ηηο
πεξηπηώζεηο απηέο, νη ζπκβηώζεηο είραλ λνκηθά θαηνρπξσζεί ζε
άιιεο ρώξεο.
Σηηο ζρεηηθέο κε ηα παξάπνλα απηά παξεκβάζεηο, ε Αξρή δηαηύπσζε
γεληθά ηε ζέζε όηη, παξόιν πνπ βάζεη ηεο εγρώξηαο λνκνζεζίαο δελ
αλαγλσξίδεηαη ε ζπκβίσζε, ζα έπξεπε, ζπλεθηηκώληαο ην ζρεηηθό
επξσπατθό ζεζκηθό πιαίζην, λα επαλεμεηαζηνύλ νη ππνζέζεηο ησλ
παξαπνλνύκελσλ

πξνο

ηελ

θαηεύζπλζε

ηθαλνπνίεζεο

ησλ

αηηεκάησλ ηνπο θαη δηεπθόιπλζε ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ Κύπξν.
…………………………………………………..
Σηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο σο Αξρή θαηά ησλ Δηαθξίζεσλ,
θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο πξνεγνύκελεο ζρεηηθέο παξεκβάζεηο, ε
Επίηξνπνο πξνρώξεζε ην Δεθέκβξην ηνπ 2011, ζε κηα επξύηεξε

Τνπνζέηεζε αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε ζεζκνζέηεζεο ελόο ζπκθώλνπ
ζπκβίσζεο.
Σηελ Τνπνζέηεζε δηαηππώζεθε ε ζέζε όηη, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ πηνζέηεζαλ πνιιέο επξσπατθέο ρώξεο,
θαζώο θαη ηηο ζρεηηθέο επηηαγέο ηνπ επξσπατθνύ δηθαίνπ, ε λνκηθή
θαηνρύξσζε ηεο ρσξίο γάκν ζπκβίσζεο απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε.
Υπνζηεξίρζεθε, επίζεο, όηη νη όπνηεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο
εθαξκνζηνύλ δε ζα πξέπεη λα αγλννύλ ή λα απνθιείνπλ ηνπο
νκόθπινπο

ζπληξόθνπο

θαη

όηη,

κηα

ηέηνηα

εμαίξεζε,

ζα

ηζνδπλακνύζε κε δηάθξηζε ιόγσ ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ.
Καηαιεθηηθά,

ε

Επίηξνπνο

αλέθεξε

όηη

ε

ζεζκνζέηεζε

ησλ

ζπκβηώζεσλ δελ πξόθεηηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ παξαδνζηαθή
κνξθή

ηεο

νηθνγέλεηαο,

ε

νπνία,

όπσο

ππνζηήξημε,

δελ

πξνζηαηεύεηαη κε ηελ παξαγλώξηζε ή ππνβάζκηζε ησλ - ππαξθηώλ
ζηελ θνηλσλία - ειεύζεξσλ ζπκβηώζεσλ.
………………………
Μέρξη ζήκεξα, ε Κύπξνο παξακέλεη κία ρώξα κε ζπληεξεηηθή
θνηλσλία ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ νκνεξσηηθή ζεμνπαιηθή
ζπκπεξηθνξά. Τν ζπληεξεηηθό απηό θιίκα δελ αληαλαθιάηαη κόλν
κέζα από ηηο αλεπάξθεηεο ηνπ λνκηθνύ καο πιαηζίνπ, αιιά θαη από
ηηο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ηεο θνηλσλίαο, ζε ζρέζε κε όια ηα ζέκαηα
πνπ αθνξνύλ ηε ΛΟΑΤ θνηλόηεηα.
Αο κε μερλάκε όηη κέζα από ηε ζπδήηεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο λνκηθήο
αλαγλώξηζεο ηεο ζρέζεο νκόθπισλ πξνζώπσλ, αλαδείρζεθε έλα

πιέγκα

νκνθνβηθώλ

αληαλαθιαζηηθώλ

ζηελ

θνηλσλία,

ελώ

αθνύζηεθαλ θαη αθξαίεο θσλέο πνπ ηαύηηζαλ ηελ νκνθπινθηιία κε
ςπρηθή αλσκαιία, κε θηελνβαζία θαη παηδνθηιία – θάηη πνπ
πξνθάιεζε ηελ έληνλε αληίδξαζε ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ.
Τν γεγνλόο όηη ε Κππξηαθή θνηλσλία παξακέλεη έληνλα νκνθνβηθή
θαηαδεηθλύεηαη κέζα από κία ζεηξά από Έξεπλεο πνπ έγηλαλ ηα
ηειεπηαία ρξόληα, όπσο: ηελ παγθύπξηα έξεπλα γηα ηηο αληηιήςεηο
ησλ θππξίσλ έλαληη ηεο νκνθπινθηιίαο πνπ έγηλε ην 2006 από ην
Γξαθείν καο, ηελ Έξεπλα ηνπ επξσβαξνκέηξνπ ην 2008 γηα ηηο
δηαθξίζεηο ζηηο ρώξεο ηεο ΕΕ θαη ηε Μειέηε πνπ έγηλε ην 2011 γηα
ινγαξηαζκό

ηνπ

Προγραμμαηιζμού
ραξηνγξάθεζε

ηηο

Κσπριακού
θαη

ηεο

εκπεηξίεο

Σσνδέζμοσ

Οξγάλσζεο

Οικογενειακού

Accept,

νκνθπιόθπισλ,

ε

ιεζβηώλ

νπνία
θαη

ακθηζεμνπαιηθώλ ζηελ Κύπξν.
Ελδεηθηηθά αλαθέξσ θάπνηα από ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλώλ απηώλ:


70% ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ έξεπλα ηνπ Γξαθείνπ καο δήισζαλ
όηη ζα είραλ ζε κεγάιν βαζκό πξόβιεκα αλ ην άηνκν πνπ
πξνζέρεη ην παηδί ηνπο ήηαλ νκνθπιόθηιν άηνκν,

 Σρεδόλ ελληά ζηνπο δέθα εξσηεζέληεο, αλέθεξαλ όηη ζα είραλ
πξόβιεκα αλ ην παηδί ηνπο έθαλε παξέα κε νκνθπιόθηιν άηνκν,
ελώ,
 Πεξίπνπ έλαο ζηνπο 10 δήισζαλ όηη αλ κάζαηλαλ όηη ην παηδί ηνπο
ήηαλ νκνθπιόθηιν, ζα ην έδησρλαλ από ην ζπίηη.

Επίζεο, από ηηο έξεπλεο πξνέθπςε όηη ζηελ θππξηαθή θνηλσλία
ζπρλά αζθείηαη ςπρνινγηθή βία έλαληη ησλ νκνθπιόθηισλ αηόκσλ,
ζπλήζσο

κε

πξνζβιεηηθά

ζρόιηα,

ελώ

θαηαγξάθνληαη

θαη

πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο βίαο, θπξίσο έλαληη ησλ αληξώλ, ηα νπνία
εθδειώλνληαη κε απεηιέο, μπινδαξκνύο αθόκα θαη βηαζκνύο.
Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί όηη ζηα ζρνιεία καο παξαηεξνύληαη, κε
αλεζπρεηηθή

κάιηζηα

ζπρλόηεηα,

πεξηζηαηηθά

νκνθνβηθνύ

εθθνβηζκνύ (bullying) θαη παξελόριεζεο καζεηώλ.
………….
Από ηα πην πάλσ πξνθύπηεη όηη πέξα από
εθζπγρξνληζκό

ηνπ

λνκνζεηηθνύ

πιαηζίνπ

ηελ αλάγθε γηα
πνπ

αθνξά

ζηα

δηθαηώκαηα ηεο ΛΟΑΤ θνηλόηεηαο, πην ζεκαληηθή ελδερνκέλσο λα
είλαη ε αλάγθε θαηαπνιέκεζεο ηεο νκνθνβίαο κέζα ζηελ επξύηεξε
θνηλσλία.
Υπό απηά ηα δεδνκέλα, είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα αλαιακβάλνληαη
δξάζεηο από ηνπο θνηλσληθνύο θνξείο, πνπ απνζθνπνύλ ζηελ
ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο γηα ηα δηθαηώκαηα
ησλ ΛΟΑΤ αηόκσλ. Τέηνηαο θύζεσο δξάζεηο είλαη θαη νη εθδειώζεηο
πνπ δηνξγαλώλεη απηέο ηηο κέξεο ε νξγάλσζε Accept κε αθνξκή ηελ
παγθόζκηα κέξα θαηά ηεο νκνθνβίαο, ηηο νπνίεο ππνζηεξίδνπκε.
Κιείλνληαο, ζα ήζεια εθ κέξνπο ηεο Επηηξόπνπ Δηνηθήζεσο λα
ζπγραξώ ηα κέιε ηεο Accept γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία θαη
λα ηνπο δηαβεβαηώζσ γηα ηελ εηνηκόηεηα ηεο Αξρήο θαηά ησλ
Δηαθξίζεσλ λα ζπλδξάκεη θαη ζην κέιινλ ζε δξάζεηο πνπ ζα έρνπλ
ζηόρν ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζεζκηθώλ δηαθξίζεσλ ζηε βάζε ηνπ

ζεμνπαιηθνύ

πξνζαλαηνιηζκνύ

θαη

ηελ

πξναγσγή

κηαο

πην

ζύγρξνλεο θνηλσλίαο πνπ λα ζέβεηαη ηηο εξσηηθέο επηινγέο όισλ ησλ
αλζξώπσλ πνπ ηε ζπλαπνηεινύλ.

