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Αξιότιμοι κύριες και κύριοι
Καλή σας μέρα,
Με ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη
που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος HOMBAT για
την καταπολέμηση του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στα
σχολεία.
Το Γραφείο μου υπήρξε εξαρχής συνοδοιπόρος του Δικτύου που συστάθηκε
στα πλαίσια του προγράμματος που στόχο έχει τη δημιουργία στέρεων
συνεργειών ανάμεσα στις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες αλλά και τις
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μέσα από συνεκτικές δράσεις με
σκοπό την ουσιαστική πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του
εκφοβισμού στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της
ταυτότητας φύλου.
Στην Κύπρο, όπως κατέδειξε η έρευνα που διενεργήθηκε στα πλαίσια του
HOMBAT, ο εκφοβισμός μαθητών στη βάση του σεξουαλικού
προσανατολισμού ή/και της ταυτότητας φύλου, είναι συχνό φαινόμενο παρά
τα αδιαμφισβήτητα θετικά βήματα που έχουν λάβει χώρα σε θεσμικό επίπεδο
σε σχέση με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων.
Ο κοινωνικός αποκλεισμός και χλευασμός παιδιών που «αποκλίνουν» από τα
κοινωνικά στερεότυπα των φύλων είναι φαινόμενο υπαρκτό και εδράζεται
σε βαθιά ριζωμένες νοοτροπίες ετεροκανονικότητας και διπολικής αντίληψης
των φύλων.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να σημειώσω ότι ο ομοφοβικός ή τρανσφοβικός
εκφοβισμός στην εκπαίδευση δεν αφορά μόνο ΛΟΑΤΙ παιδιά. Αντιθέτως ,
μπορεί να πλήξει οποιοδήποτε άτομο το οποίο οι άλλοι θεωρούν ότι είναι
ομοφυλόφιλο (ή τρανς) μόνο και μόνο επειδή η συμπεριφορά του/της δεν
γίνεται αντιληπτή ως συμβατή με τους κοινωνικά κατασκευασμένους ρόλους
για τους άνδρες και τις γυναίκες. Ένας τέτοιος εκφοβισμός επομένως μπορεί
να πλήξει και ένα παιδί που δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα τον σεξουαλικό
του προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου του ή ακόμα και ένα παιδί που
δεν είναι ομοφυλόφιλο.
Ο ομοφοβικός/τρανσφοβικός εκφοβισμός λοιπόν συχνότερα βρίσκεται σε
συνάρτηση με έμφυλες συμπεριφορές παρά με σεξουαλικές πρακτικές.
Ο εκφοβισμός που υποκινείται από προκατάληψη λόγω του σεξουαλικού
προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου μπορεί να εκδηλωθεί με

διάφορους τρόπους στο σχολικό περιβάλλον και να έχει τις ίδιες
καταστροφικές συνέπειες με κάθε άλλη εκφοβιστική συμπεριφορά.
Με άλλα λόγια, επηρεάζει αρνητικά τη ψυχική και συναισθηματική υγεία των
νέων ενώ υπονομεύει την εκπαιδευτική επιτυχία και τις ευκαιρίες μάθησης.
Πρόκειται λοιπόν για ένα εκπαιδευτικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί
άμεσα γιατί έχει επίδραση όχι μόνο στα άτομα που το υφίστανται και στα
άτομα που το διαπράττουν, αλλά και συνολικά στο σχολείο καθώς
παρεμποδίζει το δικαίωμα στην εκπαίδευση και οδηγεί σε μια μορφή
διάκρισης και αποκλεισμού.
Για τους λόγους αυτούς, το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να
διασφαλίζει ότι κανένα παιδί δεν θα υποστεί διάκριση ή/και παρενόχληση
και εκφοβισμό εξαιτίας του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας
φύλου του (υπαρκτών ή συναγόμενων).
Θα πρέπει να κατοχυρώνεται ότι οι ανάγκες, οι γνώμες και η
διαφορετικότητα όλων των παιδιών λαμβάνονται υπόψη, στα πλαίσια ενός
συμπεριληπτικού εκπαιδευτικού πλαισίου όπου όλοι οι μαθητές και οι
μαθήτριες θα ενθαρρύνονται να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να
μετέχουν ισότιμα στη διαδικασία της μάθησης, χωρίς διακρίσεις και
αποκλεισμούς.
Η σημασία λοιπόν του Δικτύου αλλά και του προγράμματος HOMBAT είναι
καθοριστική αφού μέσα από στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και
επιμόρφωσης, εστιάζει την άρση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων
τα οποία αποτελούν το γόνιμο έδαφος για το ξέσπασμα ομοφοβικών και
τρανσφοβικών περιστατικών.
Ως Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων θα ήθελα, κλείνοντας,
να εκφράσω τη στήριξή μου στις αρχές του Δικτύου και να ευχηθώ καλή
επιτυχία σε όλες τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του
προγράμματος HOMBAT.
Σας ευχαριστώ!
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