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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Θέμα: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΟΒΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΝΣΦΟΒΙΑΣ». 

 
     Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένη συλλογικότητα 
για την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, συμμετέχει στην Διεθνή 
Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και τη Τρανσφοβίας, ως μία αφορμή για τη συνεχή 
διεκδίκηση και αγώνα για τα τρανς δικαιώματα και της κατάργησης των διακρίσεων 
για λόγους ταυτότητας φύλου. 
 
     Υπενθυμίζουμε ότι η Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας 
είναι η ιστορική επέτειος της 17ης Μαΐου του 1990, όταν η ομοφυλοφιλία αφαιρέθηκε 
από τον κατάλογο των «ψυχικών διαταραχών» (ICD), από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (WHO). Μέχρι σήμερα όμως ακόμη δεν έχει αφαιρεθεί από τον σχετικό 
ταξινομητικό κατάλογο η καταχώρηση για την ονομαζόμενη «διαταραχή ταυτότητας 
φύλου», επιφέροντας στα διεμφυλικά / τρανς άτομα, πέραν των διακρίσεων και των 
αποκλεισμών που αντιμετωπίζουν, έναν επιπλέον στιγματισμό.  
 
     Με αφορμή την ημέρα αυτή, η Transgender Europe (TGEU), πανευρωπαϊκή 
οργάνωση ομπρέλα για τα τρανς δικαιώματα της οποίας το ΣΥΔ είναι μέλος, 
δημοσιεύει για πρώτη φορά τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο και Χάρτη για τα Τρανς 
Δικαιώματα. Ο χάρτης αυτός δείχνει ότι σε 24 χώρες στην Ευρώπη η υποχρεωτική 
στείρωση είναι προαπαιτούμενη για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, 
ενώ 16 χώρες δεν παρέχουν καμία δυνατότητα αλλαγής των εγγράφων των τρανς 
ατόμων.  
 
      Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου της TGEU 
(http://www.tgeu.org/TGEU_Media_Release_IDAHOT_2013):  «τούτο έχει ως επίπτωση τα 
τρανς άτομα να παραμένουν αποκλεισμένα από την ενεργή συμμετοχή στην 
κοινωνική και οικονομική ζωή. Η εύρεση εργασίας, το άνοιγμα ενός τραπεζικού 
λογαριασμού, να ταξιδέψεις με ένα αεροπλάνο, όλα όσα θεωρούνται απλές 
διαδικασίες για  όλους τους συνανθρώπους μας, μπορούν να γίνουν εμπόδιο ή ακόμη 
και αδύνατα». 
 
      «Βιώνω τόσες πολλές διακρίσεις, παρενοχλήσεις και βία που αυτό έχει γίνει 
μέρος της καθημερινής μου ζωής», αναφέρει ένα από τα 6771 τρανς άτομα που 
συμμετείχαν στην πανευρωπαϊκή έρευνα που διοργάνωσε η EU Fundamental Rights 
Agency και παρουσίασε σήμερα με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας κατά της 



Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας στην Χάγη. Πρόκειται για την μεγαλύτερη έρευνα 
που έγινε στις χώρες της Ευρώπης για τις διακρίσεις και την βία που αντιμετωπίζουν 
οι ομοφυλόφιλοι, λεσβίες, αμφί και τρανς (λοατ) άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
την Κροατία. Στην έρευνα της FRA αποκαλύπτεται ότι τα διεμφυλικά άτομα 
αντιμετωπίζουν στον μεγαλύτερο βαθμό τις διακρίσεις και την βία, ενώ η εύρεση 
εργασίας είναι δύο φορές πιο δύσκολη απ’ ότι στο υπόλοιπο λοατ πληθυσμό.  
 
    Παράλληλα η FRA συστήνει για τον σεβασμό και την διασφάλιση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων: «οι ευρωπαϊκές δράσεις στο πεδίο της 
ισότητας των φύλων απαιτείται να καλύπτουν πλήρως τα θέματα που σχετίζονται με 
τις διακρίσεις με έδαφος την ταυτότητα φύλου». 
 
     Μπορείτε να δείτε εδώ http://fra.europa.eu/en/event/2013/presenting-findings-largest-ever-
lgbt-hate-crime-and-discrimination-survey τα αποτελέσματα της έρευνας της FRA και εδώ 
http://www.tgeu.org/Trans_Rights_Map_Europe τον Χάρτη των Τρανς Δικαιωμάτων.  
 
     Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, επισημαίνει ότι πέραν της νομοθεσίας 
για τις πράξεις μίσους που ψηφίστηκε στις 6 Μαρτίου 2013 και καλύπτει την 
ταυτότητα φύλου, δεν υπάρχει άλλη νομοθεσία που να προστατεύει τα τρανς άτομα 
από τις διακρίσεις, την μισαλλοδοξία και τους αποκλεισμούς.  
 
     Τα διεμφυλικά / τρανς άτομα αντιμετωπίζουν στη χώρα μας στο μέγιστο βαθμό 
τους αποκλεισμούς από την εκπαίδευση, την εργασία, την υγεία, την ασφαλιστική 
κάλυψη. Δεν υπάρχει νομοθεσία για την προστασία από τις διακρίσεις και τον 
ρατσιστικό λόγο μίσους, ενώ δεν δίνεται η δυνατότητα αλλαγής των εγγράφων των 
τρανς ατόμων παρά μόνο μετά από επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου και 
στείρωση κατά παράβαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. 
 
σπάμε τη σιωπή, 
διεκδικούμε, 
τρανς ισότητα τώρα! 
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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