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Φέτος, σηματοδοτούνται 31 έτη από τη μέρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (WHO) αποχαρακτήρισε την ομοφυλοφιλία ως ψυχική διαταραχή, γεγονός
που τιμάται σήμερα διεθνώς, αφού αποτελεί ιστορικό ορόσημο σε ότι αφορά την
πορεία προς την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας έναντι των ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ
κοινότητας.
Πατά την βαθμιαία πρόοδο που έχει επιτευχθεί τις τελευταίες δεκαετίες, σε ότι
αφορά τη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων των
ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, ο ρατσισμός και οι διακρίσεις έναντι συνανθρώπων μας που
ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, αποτελεί, δυστυχώς, τραγική πραγματικότητα.
Όπως καταδεικνύει πρόσφατη σχετική έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης FRA (European Union Agency for
Fundamental Rights) καθώς και το Rainbow map της ΜΚΟ ILGA-Europe, άτομα
της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας παραμένουν εξαιρετικά ευάλωτα σε ομοφοβικές
αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές, βιώνουν καθημερινά έντονο ρατσισμό και
πολλαπλές διακρίσεις, ενώ στερούνται σημαντικών ευκαιριών και επιλογών σε
πολλούς τομείς της ζωής τους.
Παρά το αυξανόμενο ποσοστό κοινωνιών που, θεσμικά, προωθούν μέτρα
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πραγματικότητα θέλει τα άτομα αυτά να συνεχίζουν να ζουν με τον φόβο ότι θα
πέσουν θύματα χλευασμού και διακρίσεων.

Συχνά, δε, η ομοφοβία φτάνει στο σημείο να εκδηλώνεται με λεκτική ή/ και
σωματική βία και εγκλήματα μίσους, ακόμα και σε κοινωνίες που χαρακτηρίζονται
ως δημοκρατικές και προοδευτικές.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η βάναυση δολοφονία, τον περασμένο Μάρτιο,
στο Βέλγιο, άνδρα 42 ετών, όταν αυτός προσήλθε σε συνάντηση που είχε
διευθετηθεί μέσω σχετικής εφαρμογής γνωριμιών στο διαδίκτυο (gay dating app).
Όπως έχει τονίσει η Ευρωπαία Επίτροπος Ισότητας κα. Helena Dalli, «οι πολιτικοί
πρέπει να δρουν άμεσα, ιδιαίτερα όταν τίθενται σε ρίσκο ανθρώπινες ζωές.
Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπονήσει την ΛΟΑΤΚΙ
Στρατηγική Ισότητας 2020-2025, η οποία, μεταξύ άλλων, επιδιώκει να
συμπεριλάβει τα εγκλήματα μίσους και τη ρητορική μίσους στη λίστα των
Ευρωπαϊκών Εγκλημάτων (Eurocrimes) […]. Τον περασμένο μήνα, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με απόφαση απόλυτης πλειοψηφίας, ανακήρυξε
την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «LGBTIQ Freedom Zone».
Όπως υπογραμμίστηκε και στην περσινή ανακοίνωσή μου με αφορμή τη σημερινή
επέτειο, στη Κυπριακή Δημοκρατία, η Πολιτεία έχει, τα τελευταία χρόνια,
προχωρήσει σε ουσιαστικές ενέργειες για τη θεσμική κατοχύρωση της ισότητας
και τη διαφύλαξη θεμελιωδών δικαιωμάτων για το κάθε άτομο ξεχωριστά,
συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα της σημαντικής νομοθετικής προόδου που έχει
επιτευχθεί αποτελεί η ποινικοποίηση της ομοφοβικής και τρανσφοβικής ρητορικής
μίσους, η αναγνώριση του κινήτρου της προκατάληψης εναντίον ομάδας
προσώπων που σχετίζεται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα
φύλου, ως επιβαρυντικός παράγοντα της ποινής, καθώς και τη νομική αναγνώριση
των ομόφυλων συμβιώσεων, μέσω της υιοθέτησης του θεσμού της πολιτικής
συμβίωσης.

Παρά την, ως άνω, νομοθετική βελτίωση σε ότι αφορά την θεσμική προστασία των
ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, αποτελεί αναντίλεκτη πραγματικότητα ότι, και στην Κύπρο, μέλη
της κοινότητας εξακολουθούν να γίνονται θύματα συστηματικών διακρίσεων,
αρνητικών στερεοτύπων, εκφοβισμού ακόμα και βίαιων επιθέσεων.
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προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου είναι εξαιρετικά επιζήμιες για την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αφού πλήττουν τον πυρήνα της ανθρώπινης υπόστασης

και παραβιάζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.
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ομοφοβικών/τρανσφοβικών περιστατικών να μην υποτιμάται ή να συγκαλύπτεται
μέσω του χαρακτηρισμού τους ως «μεμονωμένων περιστατικών».
Θα πρέπει, αντίθετα, αυτά να αναγνωρίζονται και να αξιολογούνται ως
ομοφοβικά/τρανσφοβικά αδικήματα, και επί τούτου στοχεύει η συνεργασία
μας με το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(
ΟDIHR ) του ΟΑΣΕ η οποία άρχισε στις 22, Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί σε
βάθος χρόνου με την απαραίτητη συνεργασία της Αστυνομίας, του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Νομικής Υπηρεσίας και ΜΚΟ ώστε να
υπενθυμίζεται και να υπογραμμίζεται η θέση της Πολιτείας για μηδενική
ανοχή τους.
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ομοφοβικών/τρανσφοβικών αντιλήψεων δεν αποτελεί επιλογή αλλά υποχρέωση
μας για σεβασμό της επιλογής κάθε ανθρώπου να αγαπά όποιον θέλει!
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