Αθήνα, 10 Απριλίου 2012

Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών
(Αρ. Αποφ. Πρωτ. 7646/2010 - Αρ. Μητρ. Περιφ. Αττ. 19388)
http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέµα: «Συνάντηση µε εκπροσώπους του Συνηγόρου του Πολίτη.»
Το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών (Σ.Υ.∆.), ενηµερώνει ότι την Τετάρτη 4
Απριλίου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε εκπροσώπους του Συνηγόρου του Πολίτη
για θέµατα που απασχολούν την κοινότητα των διεµφυλικών. Στη συνάντηση πήραν
µέρος οι: Αγγέλη Χριστίνα, ∆εµοίρου Ηλέκτρα, Καραγεώργου Μαρία και
Λαµπροπούλου Κυριακή, ενώ το ΣΥ∆ εκπροσώπησαν η Ρία Νόλλη (Γραµµατέας) και
η Μαρίνα Γαλανού (Πρόεδρος).
Κατά τη συνάντηση, το Σωµατείο µας, κινήθηκε στους εξής κυρίως άξονες:
1. Θέσαµε το γενικό πλαίσιο των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα διεµφυλικά
άτοµα.
2. Θέσαµε δύο ειδικές περιπτώσεις καταγγελιών που έχουν γίνει στον Συνήγορο. Και
στις δύο περιπτώσεις διατυπώσαµε τις ενστάσεις µας γιατί ο Συνήγορος δεν
εξάντλησε τα περιθώρια των δυνατοτήτων του. Μία εξ αυτών, το Σωµατείο µας,
προτίθεται να την επανακαταθέσει.
3. Κάναµε προτάσεις για το πώς µπορεί να συµβάλλει ο Συνήγορος του Πολίτη για τα
προβλήµατα της κοινότητας των διεµφυλικών:
α) Να συµπεριλάβει σε ξεχωριστή κατηγορία ως αιτία διακρίσεων την ταυτότητα
και έκφραση φύλου (σε όλα τα έγγραφά του και προφανώς και στην ιστοσελίδα
του)
β) Να πάρει πρωτοβουλίες και να αξιοποιήσει την δυνατότητα να δρα
αυτεπάγγελτα, όπως ορίζει ο νόµος 3094/2003 ΦΕΚ Α’ 10/22.1.2003 (Άρθρο 4,
Παράγραφος 2, Συνήγορος του Πολίτη και άλλες ∆ιατάξεις,
http://www.synigoros.gr/?i=stp.el.3094_2003).
4. Παρ’ ότι η κοινότητα των διεµφυλικών αντιµετωπίζει σε όλο το φάσµα της
καθηµερινότητας σε µεγάλο βαθµό τις διακρίσεις και τη µισαλλοδοξία, σε καµία
έκθεση του Συνήγορου δεν υπάρχει ούτε µία παράγραφος για τα διεµφυλικά
άτοµα. Με αφορµή δέ την Έκθεση του 2011 που είχε 11σέλιδο για την αρχή της
ίσης µεταχείρισης στην ισότητα των φύλων, αναφέραµε ότι δεν υπάρχει καµία

αναφορά στην ταυτότητα φύλου, παρ’ ότι εκπρόσωπος του Γραφείου της
Συνηγόρου συµµετείχε σε σχετικό συνέδριο τον Νοέµβριο του 2011 στην
Τουρκία µε αφορµή την Ηµέρα Μνήµης των ∆ιεµφυλικών ατόµων, όπου ήταν
παρούσα εκπρόσωπος του Σ.Υ.∆.
Τονίσαµε ως ιδιαίτερα σηµαντικό για τα διεµφυλικά άτοµα ο ίδιος ο Συνήγορος
του Πολίτη να συµπεριλάβει ως ξεχωριστή αιτία διακρίσεων την ταυτότητα
κοινωνικού φύλου σε όλα τα έγγραφά του, καθώς και στην ιστοσελίδα του, όπως
επίσης στις Εκθέσεις του να τονίσει την αναγκαιότητα η σχετική νοµοθεσία κατά των
διακρίσεων (3304/2005 και 3896/2010) να συµπεριλαµβάνει ως έδαφος διακρίσεων
την ταυτότητα κοινωνικού φύλου. Καταθέσαµε επίσης της προτάσεις του Σ.Υ.∆. για
την αναθεώρηση του νόµου 3896/2010 για την ίση µεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου.
Οι εκπρόσωποι της Συνηγόρου, µας απάντησαν ότι θα θέσουν όλα τα παραπάνω στη
Συνήγορο του Πολίτη, κυρία Σπανού, ενώ θα είµαστε σε επαφή.
Τέλος δηµοσιεύουµε για λόγους διαφάνειας την έγγραφη επιστολή που
καταθέσαµε στο γραφείο της Συνηγόρου
(http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/04/cf83cf85cebdceb7
ceb3cebfcf81cebfcf83-cf84cebfcf85-cf80cebfcebbceb9cf84ceb7-cf87cf87cf87.doc,
http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/04/cf83cf85cebdceb7c
eb3cebfcf81cebfcf83-cf84cebfcf85-cf80cebfcebbceb9cf84ceb7-cf87cf87cf87.pdf –
έχουν αφαιρεθεί απλώς τα στοιχεία των δύο καταγγελιών για λόγους τήρησης του
απορρήτου).
Το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών (Σ.Υ.∆.) προσβλέπει στην καλή
συνεργασία µε το γραφείο της Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητη αρχή για την
εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης κατά των διακρίσεων και για λόγους ταυτότητας
φύλου.
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