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Έκθεση “Proudly African & Transgender” 
∆ιεθνής Αµνηστία - The HUB Events 

 

   Το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών (Σ.Υ.∆.), υποστηρίζει και σας προσκαλεί 

να επισκεφτείτε την έκθεση «Proudly African & Transgender», που διοργανώνεται 

από την ∆ιεθνή Αµνηστία στο “The HUB Events”, Αλκµήνης 5, Κάτω Πετράλωνα, από 

08/06/2011 µέχρι και 19/06/2011. 

   Αντιγράφουµε από το ∆ελτίο Τύπου της ∆ιεθνούς Αµνηστίας:  

Τα δικαιώµατα των λεσβιών, των οµοφυλόφιλων, των αµφιφυλόφιλων και των 
τρανσέξουαλ (ΛΟΑΤ) ανήκουν στην ατζέντα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς ο 
σεξουαλικός προσανατολισµός κάθε προσώπου αποτελεί στοιχείο της ταυτότητάς 
του και σχετίζεται µε την εγγενή του αξιοπρέπεια. Παρόλα αυτά, κάθε µέρα τα 
δικαιώµατα των ΛΟΑΤ παραβιάζονται. Η ∆ιεθνής Αµνηστία αγωνίζεται για τον 
τερµατισµό των διακρίσεων εις βάρος της κοινότητας των ΛΟΑΤ και την υπεράσπιση 
του δικαιώµατος στη σεξουαλική ταυτότητα. 
 
Το ελληνικό τµήµα της ∆ιεθνούς Αµνηστίας θέλοντας να ενηµερώσει τον κόσµο 
σχετικά µε το δικαίωµα στη σεξουαλική ταυτότητα και τη σηµασία της αναγνώρισης 
των δικαιωµάτων των ΛΟΑΤ ως ανθρωπίνων δικαιωµάτων και χρησιµοποιώντας την 
τέχνη ως µέσο ευαισθητοποίησης, παρουσιάζει την έκθεση µε τίτλο “Proudly African 
& Transgender” στο “The HUB Events”, Αλκµήνης 5, Κάτω Πετράλωνα, από 
08/06/2011 µέχρι και 19/06/2011. Η έκθεση αυτή παρουσιάστηκε πρώτη φορά από το 
ολλανδικό τµήµα της οργάνωσης, στο Άµστερνταµ καθώς επίσης και στην 
Κωνσταντινούπολη, τη Σουηδία και την Βαρκελώνη σε διάφορα φεστιβάλ και 
εκθέσεις. 
 
Η έκθεση αποτελείται από 10 πορτραίτα διεµφυλικών ατόµων-ακτιβιστών που 
προέρχονται από επτά διαφορετικές χώρες της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής. 
Η έκθεση αποτελεί µια πολιτιστική παρέµβαση για κοινωνική δικαιοσύνη, µε τη 
µορφή πορτραίτων και τις ιστορίες 10 διεµφυλικών ακτιβιστών, οι οποίοι θέλουν να 
δείξουν τα πρόσωπα τους και να κάνουν τις φωνές τους να ακουστούν σε ολόκληρο 
τον κόσµο.  
 
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για όσους παρευρεθούν να γράψουν τις σκέψεις και 
τα συναισθήµατά τους για την έκθεση και να στείλουν το δικό τους προσωπικό 
µήνυµα στους 10 Αφρικανούς ακτιβιστές. Το βιβλίο θα µεταφραστεί και τα κείµενα θα 



σταλούν στους ανθρώπους που απεικονίζονται στα πορτραίτα. Έτσι θα µάθουν πως 
η φωνή τους έφτασε µέχρι και τη χώρα µας καθώς επίσης και τον αντίκτυπο που είχε!  
 
«Τα διεµφυλικά άτοµα από την Αφρική  παρέµεναν σιωπηλοί εδώ και πολύ καιρό. 
Ήµασταν αόρατοι, σαν να µην υπήρχαµε. Σήµερα, πολλοί από εµάς 
µιλάµε, δείχνουµε τα πρόσωπά µας, γράφουµε και εκφραζόµαστε ανοιχτά. 
Όταν ο κόσµος δει τα πορτραίτα µας, θα γνωρίζει πλέον ότι η Αφρική έχει διεφυλικά 
άτοµα και ότι αγωνιζόµαστε ενάντια στις διακρίσεις στην ήπειρό µας» γράφει 
ο Victor Mukasa, υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από την Ουγκάντα. 
 
Την έκθεση αυτή έχει επιµεληθεί η Gabrielle Le Roux, καλλιτέχνης και ακτιβίστρια, η 
οποία γεννήθηκε στο Λονδίνο και µεγάλωσε στη Νότια Αφρική. Ως ακτιβίστρια έχει 
συνεργαστεί µε µια σειρά οργανώσεων στη Νότια Αφρική και σε άλλα µέρη του 
κόσµου για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των διεµφυλικών ατόµων και τον 
τερµατισµού του ρατσισµού και της οµοφοβίας ενάντια σε αυτά. 
 
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη δράση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας ενάντια στις 
διακρίσεις εδώ: http://www.amnesty.org.gr/ 

 

 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΥ∆ 
 
Επικοινωνία:  

transgender.support.association@gmail.com 


