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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Λίγα λόγια για το έργο “LOOK WIDE”
Ο παρών «Οδηγός για Επαγγελματίες» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου
“LOOK WIDE: Developing a working method to support LGBTI victims of GBV
by integrating gender and sexual diversity” – «Ανάπτυξη μίας μεθόδου εργασίας για την υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ+ θυμάτων έμφυλης βίας μέσω της προώθησης της έμφυλης και της σεξουαλικής ποικιλομορφίας», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος για τα
Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια (REC-VAW-AG-2016-01-776985). Το
έργο φιλοδοξεί να συμβάλει στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των λεσβιών,
των γκέι, των αμφί, των τρανς και των intersex ατόμων που έχουν υποστεί έμφυλη βία μέσω της ενσωμάτωσης των διαστάσεων της έμφυλης και της σεξουαλικής ποικιλομορφίας σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Στις μέρες
μας, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που πλήττονται από την έμφυλη βία σε διάφορες χώρες
της ΕΕ δεν λαμβάνουν επαρκή στήριξη, με αποτέλεσμα να παραβιάζονται συχνά
τα δικαιώματά τους. Προς το παρόν, τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν έχουν αναπτύξει
αρκετές υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων έμφυλης βίας, οι οποίες να λαμβάνουν παράλληλα υπόψη τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελών
της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.
Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων έμφυλης βίας απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε cis-straight γυναίκες. Η σεξουαλική ποικιλομορφία
δεν συμπεριλαμβάνεται στις υπάρχουσες μεθόδους εργασίας των ξενώνων φιλοξενίας για θύματα έμφυλης βίας και των νομικών υπηρεσιών, όπως και των
υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Κατά συνέπεια, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα δεν απευθύνονται καθόλου
στις εν λόγω υπηρεσίες ή όταν το κάνουν, δεν λαμβάνουν στήριξη κατάλληλα
προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους.
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Δεδομένης της κατάστασης αυτής, το έργο “LOOK WIDE” επιδιώκει: (α) να βελτιώσει τις υφιστάμενες γνώσεις που αφορούν την έμφυλη βία που ασκείται σε
βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, και συγχρόνως να εντοπίσει τις δυσκολίες αλλά και τις
καλές πρακτικές επαγγελματιών που παρέχουν εξειδικευμένες κοινωνικές υπηρεσίες, (β) να αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους εργασίας για κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να ενσωματώσουν την έμφυλη και τη σεξουαλική ποικιλομορφία στις
ήδη υπάρχουσες προσεγγίσεις τους και να στηρίζουν πιο αποτελεσματικά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που έχουν εκτεθεί σε έμφυλη βία, (γ) να επιμορφώσει επαγγελματίες
που ασχολούνται με περιστατικά έμφυλης βίας και διακρίσεων προκειμένου να
αναβαθμίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν σε ΛΟΑΤΚΙ+, (δ) να
οργανώσει δράσεις υποστήριξης, ενημέρωσης και ενδυνάμωσης ΛΟΑΤΚΙ+ θυμάτων έμφυλης βίας και να ευαισθητοποιήσει σχετικούς επαγγελματίες, υπευθύνους χάραξης πολιτικής και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ)
που αντιλαμβάνονται την ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
ΛΟΑΤΚΙ+ θύματα έμφυλης βίας.
Το έργο “LOOK WIDE” ευοδώθηκε χάρη στην εποικοδομητική συνεργασία πέντε
φορέων που προέρχονται από πέντε κράτη-μέλη της ΕΕ. Η οργάνωση Differenza
Donna, με έδρα τη Ρώμη (Ιταλία), ιδρύθηκε το 1989 με στόχο την ανάδειξη, την
καταπολέμηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του προβλήματος της έμφυλης βίας. Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα Dissens στο Βερολίνο (Γερμανία) διοργανώνει από το 1989 προγράμματα αναστοχασμού ως προς το φύλο
με αγόρια συμμετέχοντες, προγράμματα με θέμα την έμφυλη και τη σεξουαλική
ποικιλομορφία, καθώς και προγράμματα με θέμα την έμφυλη και τη σεξουαλική
βία. Η ΛΟΑΤΚΙ+ οργάνωση Háttér Society ιδρύθηκε στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία) το 1995. Παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες, διεξάγει ερευνητικό έργο με
θέμα τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και τις εντάσσει στη νομοθεσία και τις
δημόσιες υπηρεσίες. Το KMOΠ (Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας)
είναι μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1977 στην Αθήνα με σκοπό
τη στήριξη ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιεί παρεμβάσεις βάσει της εμπειρογνωσίας
που διαθέτει, για την εξεύρεση λύσεων σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, με
απώτερο στόχο την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας του ατόμου. Τέλος, η
ΜΚΟ Fundació SURT, η οποία λειτουργεί από το 1993 με έδρα τη Βαρκελώνη
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(Ισπανία), αγωνίζεται με στόχο την προώθηση των οικονομικών, των κοινωνικών και των πολιτιστικών δικαιωμάτων των γυναικών και την εξάλειψη όλων
των μορφών διακρίσεων λόγω φύλου. Επιπλέον, για την υλοποίηση του έργου
“LOOK WIDE” πολύτιμη υπήρξε η συμβολή των δικτύων συμβουλευτικής όλων
των χωρών-εταίρων καθώς και λοιπών κρατών-μελών της ΕΕ (όπως η Πολωνία
ή το Ηνωμένο Βασίλειο) που συγκέντρωσαν επαγγελματίες, εμπειρογνώμονες,
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους των ΟΚΠ στον
τομέα της καταπολέμησης της έμφυλης βίας και των διακρίσεων σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+, οι οποίοι με τη σειρά τους συνέδραμαν ουσιαστικά με τις αξιολογήσεις και
τις προτάσεις τους σε διάφορα στάδια του έργου.

1.2 Ο Οδηγός “LOOK WIDE”
Ο παρών Οδηγός είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας των εταίρων για παραγωγή γνώσης που ξεκίνησε κατά τα πρώτα στάδια υλοποίησης
του έργου “LOOK WIDE”. Η προσπάθεια αυτή είχε ως στόχο τον έλεγχο των
καινοτόμων χαρακτηριστικών της συμμετοχικής μεθοδολογίας που εφαρμόζεται στο έργο. Στην ολοκλήρωση του εν λόγω Οδηγού συνέβαλαν, εκτός από το
εταιρικό σχήμα, και άλλα άτομα με ποικίλους τρόπους, στα οποία οφείλουμε ένα
μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ.
Ο Οδηγός απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες που εργάζονται σε εξειδικευμένες υπηρεσίες καταπολέμησης της έμφυλης βίας ή των διακρίσεων
και σε υπηρεσίες υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Ωστόσο, θα μπορούσε κάλλιστα να φανεί χρήσιμος και σε επαγγελματίες κοινωνικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών υγείας που παρέχουν υπηρεσίες σε μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.
Ο Οδηγός χωρίζεται σε κεφάλαια, τα οποία συνοδεύονται από συμπληρωματικό υλικό που περιλαμβάνει δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια τους προγράμματος εκπαίδευσης επαγγελματιών ή ως
ατομικές ασκήσεις αυτοεκπαίδευσης, αλλά και ως εμπνευσμένες οργανωτικές
πρακτικές για τη συμπερίληψη των διαστάσεων του φύλου και της σεξουαλικής
ποικιλομορφίας στο πλαίσιο της παροχής υποστήριξης σε θύματα ή εν δυνάμει
θύματα έμφυλης βίας. Κάθε τύπος δραστηριότητας επισημαίνεται με ένα συγκεκριμένο εικονίδιο. Πιο συγκεκριμένα:
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Το Κεφάλαιο 3 διακρίνεται σε δύο επιμέρους ενότητες. H πρώτη ενότητα περιγράφει τη θεωρητική πρόταση του “LOOK WIDE” για την ένταξη των διαστάσεων του φύλου και της σεξουαλικής ποικιλομορφίας στην προσέγγιση της έμφυλης βίας. Η δεύτερη ενότητα, αναφέρεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο, τόσο σε
ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, για την έμφυλη βία και γενικά, τη βία που
ασκείται σε βάρος ΛΟΑΤΚΙA+ ατόμων.

1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Κεφάλαιο 2 συνθέτει τα κύρια αποτελέσματα που προέκυψαν από την
έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά την υλοποίηση του έργου: (α) η αορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στο νομικό και πολιτικό σύστημα όλων των χωρών-εταίρων, (β) οι εσφαλμένες αντιλήψεις γύρω από την έμφυλη βία, (γ) η ανάγκη
για μία σύνθετη και διαθεματική προσέγγιση της βίας, και (δ) η πρόκληση της
ένταξης των διαστάσεων του φύλου και της σεξουαλικής ποικιλομορφίας στην
παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για θύματα έμφυλης βίας.

Το Κεφάλαιο 4 παρουσιάζει τις διαφορετικές εκδηλώσεις και μορφές της βίας
κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, καθώς και τον αντίκτυπο που έχουν σε άτομα με μη
κανονιστική σεξουαλικότητα και ταυτότητα φύλου, όπως για παράδειγμα, βία
μεταξύ ερωτικών συντρόφων και μικροεπιθετικότητα.
Το Κεφάλαιο 5 σκιαγραφεί το προφίλ ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων έμφυλης βίας.
Επίσης, περιλαμβάνει προτάσεις που αφορούν τα διαφορετικά στάδια παρέμβασης για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας: πρόληψη, εντοπισμός,
υποστήριξη και ανάκαμψη.
Το Κεφάλαιο 6 προτείνει ορισμένες γενικές αρχές για τον συντονισμό των δράσεων μεταξύ πολλαπλών φορέων σε αυτό τον τομέα.
Το τελευταίο Κεφάλαιο του Οδηγού ανακεφαλαιώνει τα Συμπεράσματα του έργου, υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω δράσης προς αυτή την κατεύθυνση και
παράλληλα παρέχει συστάσεις για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.
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Βασική ΛΟΑΤ ορολογία
(Πηγή: Θεοφιλόπουλος, Θ. και Παγάνης, Φ. (2019). Η ΛΟΑΤ κοινότητα και τα μέσα
ενημέρωσης: οδηγός για επαγγελματίες ΜΜΕ, Αθήνα: ΚΜΟΠ - Κέντρο κοινωνικής
Δράσης και Καινοτομίας & Colour Youth Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας.)

Το ΛΟΑΤ ακρωνύμιο
Λεσβία: Μια γυναίκα που έλκεται σεξουαλικά ή/και συναισθηματικά από γυναίκες (ILGA Europe 2015).
Ομοφυλόφιλος/Γκέι: Ένας άνδρας που έλκεται σεξουαλικά ή/και συναισθηματικά από τους άνδρες. Ο όρος Γκέι χρησιμοποιείται μερικές φορές και ως όρος
ομπρέλα για να περιγράψει, πέρα από τους ομοφυλόφιλους άνδρες, τις λεσβίες
και τα αμφιφυλόφιλα άτομα. Ωστόσο, αυτή η χρήση αμφισβητήθηκε από ένα
μεγάλο μέρος της ΛΟΑΤ κοινότητας και ως εκ τούτου ο όρος ομοφυλόφιλος/γκέι
χρησιμοποιείται εδώ μόνο όταν αναφέρεται σε άνδρες που έλκονται σεξουαλικά ή/και συναισθηματικά από τους άνδρες (ILGA Europe 2015).
Αμφιφυλόφυλος/η (Bisexual): Ένα άτομο το οποίο αισθάνεται σεξουαλική ή/
και συναισθηματική έλξη για πάνω από ένα φύλα (ILGA Europe 2015).
Τρανς (ή Διεμφυλικός-ή): είναι ένας όρος ομπρέλα, που περιλαμβάνει τα άτομα
που έχουν μια ταυτότητα φύλου, η οποία διαφέρει από το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση. Περιλαμβάνει πολλαπλές ταυτότητες φύλου, όπως τρανς
άνδρας, τρανς γυναίκα, non-binary, agender, genderqueer, genderfluid, κ.λπ.
(TGEU 2016 Ιούλιος 4).

Το “+” στο ΛΟΑΤ ακρωνύμιο μπορεί να περιλαμβάνει (αλλά δεν
περιορίζεται στα):
Ασέξουαλ (Asexual): Ένα ασέξουαλ άτομο δεν βιώνει καμία ή βιώνει πολύ λίγη
σεξουαλική έλξη. Η ασεξουαλικότητα είναι αναπόσπαστο μέρος του ποια είναι
αυτά τα άτομα. Κάθε ασέξουαλ άτομο βιώνει πράγματα όπως σχέσεις, έλξη, και
διέγερση κάπως διαφορετικά. Η ασεξουαλικότητα είναι ένα φάσμα ταυτοτήτων
που αναφέρεται σε άτομα που βιώνουν λίγη ή καθόλου σεξουαλική έλξη. Κύρια παραδείγματα των ταυτοτήτων που εμπίπτουν στο ασέξουαλ φάσμα είναι:
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Ίντερσεξ (Intersex): Τα ίντερσεξ άτομα γεννιούνται με χαρακτηριστικά φύλου
(όπως τα χρωμοσώματα, τα γεννητικά όργανα ή/και την ορμονική δομή) που δεν
ανήκουν αυστηρά σε αρσενικές ή θηλυκές κατηγορίες ή ανήκουν ταυτόχρονα
και στις δύο. Οι γιατροί συμβουλεύουν συχνά τους γονείς να εκτελούν χειρουργικές και άλλες ιατρικές επεμβάσεις σε νεογέννητα και παιδιά, ώστε το σώμα τους
(φαινομενικά) να συμμορφώνεται με τα αρσενικά ή τα θηλυκά χαρακτηριστικά.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέτοιες παρεμβάσεις δεν είναι ιατρικά απαραίτητες και μπορούν να έχουν εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για τα ίντερσεξ παιδιά καθώς μεγαλώνουν. Το “Ίντερσεξ” αντιπροσωπεύει το φάσμα των παραλλαγών των χαρακτηριστικών του φύλου που συμβαίνουν φυσικά στο ανθρώπινο
είδος. Αντιπροσωπεύει επίσης την αποδοχή του φυσικού γεγονότος ότι το φύλο
είναι ένα φάσμα και ότι τα άτομα με παραλλαγές των χαρακτηριστικών φύλου,
πέραν των ανδρικών ή των γυναικείων, υπάρχουν (Ghattas 2015).

1
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ασέξουαλ, Graysexual (άτομα που βιώνουν τη σεξουαλική έλξη, αλλά σε πολύ
μικρότερο βαθμό από ό,τι τα μη ασέξουαλ άτομα) και Demisexual (άτομα που
βιώνουν σεξουαλική έλξη μόνο μετά τη δημιουργία ενός ισχυρού συναισθηματικού δεσμού με ένα άλλο άτομο) (με βάση τον ορισμό από AVEN χ.χ.α).

Πανσέξουαλ (Pansexual) / Omnisexual: Αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται για να
περιγράψουν άτομα που έχουν ρομαντική, σεξουαλική ή συναισθηματική επιθυμία για άτομα ανεξαρτήτως ταυτότητας φύλου (LGBTQIA Resource Center University of California/Davis campus χ.χ.α)
Κουήρ (Queer): Έχει γίνει ένας ακαδημαϊκός όρος που είναι συμπεριληπτικός
στα άτομα που δεν είναι ετεροφυλόφιλα ή/και cisgender -περιλαμβάνει λεσβίες,
ομοφυλόφιλους άνδρες, αμφιφυλόφιλα και τρανς άτομα. Η Queer θεωρία αμφισβητεί τις ετεροκανονικές κοινωνικές νόρμες σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα, και ισχυρίζεται ότι οι έμφυλοι ρόλοι είναι κοινωνικές κατασκευές. Παραδοσιακά ο όρος “Queer” ήταν ένας κακοποιητικός όρος και ως εκ τούτου για
ορισμένους εξακολουθεί να έχει αρνητική χροιά. Πολλά ΛΟΑΤ + άτομα, ωστόσο, έχουν επανοικειοποιηθεί τον όρο ως σύμβολο υπερηφάνειας (ILGA Europe
2015).
Questioning: Είναι η προσωπική διαδικασία διερεύνησης της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου ή/και του σεξουαλικού προσανατολισμού του ατό-
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μου. Μερικά άτομα μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον όρο για να
ονομάσουν την ταυτότητά τους μέσα στην ΛΟΑΤ Κοινότητα (LGBTQIA Resource
Center - University of California/Davis campus χ.χ.α).

Βασικές έννοιες
Βιολογικό φύλο: Είναι η ταξινόμηση των ατόμων σε αρσενικό ή θηλυκό. Κατά
τη γέννηση, αποδίδεται στα βρέφη ένα φύλο, συνήθως βασισμένο στην εμφάνιση της εξωτερικής τους ανατομίας. Ωστόσο, το φύλο ενός ατόμου, όπως ορίζεται από τη βιολογία, είναι ένας συνδυασμός σωματικών χαρακτηριστικών όπως:
χρωμοσώματα, ορμόνες, εσωτερικά και εξωτερικά αναπαραγωγικά όργανα και
δευτερογενή χαρακτηριστικά φύλου. Τα άτομα των οποίων το βιολογικό φύλο
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αρσενικό ή θηλυκό, κατηγοριοποιούνται ως
ίντερσεξ, ωστόσο μπορούν να προσδιοριστούν ως ίντερσεξ, άνδρες, γυναίκες,
τρανς άτομα ή κάτι άλλο
Κοινωνικό φύλο: Αναφέρεται, παραδοσιακά, στο κοινωνικό και πολιτισμικό κατασκεύασμα του να είσαι άνδρας ή γυναίκα. Ωστόσο, μερικά άτομα δεν ταυτίζονται με το δίπολο άνδρας / γυναίκα. Το κοινωνικό φύλο υπάρχει ανεξάρτητα από
το βιολογικό φύλο και το φύλο ενός ατόμου δεν αντιστοιχεί πάντα με το φύλο
που αποδίδεται κατά τη γέννηση
Σεξουαλικός προσανατολισμός: Αναφέρεται στην ικανότητα κάθε ατόμου για
βαθιά στοργή, συναισθηματική και σεξουαλική έλξη, και στενές και σεξουαλικές
σχέσεις με άτομα διαφορετικού ή ίδιου φύλου ή με περισσότερα από ένα φύλα
Ταυτότητα φύλου: Αναφέρεται στην προσωπική αίσθηση ενός ατόμου για το
φύλο τους. Για τρανς άτομα, η δική τους εσωτερική ταυτότητα φύλου δεν ταιριάζει με το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια ταυτότητα φύλου, του άνδρα ή της γυναίκας (ή αγόρι ή κορίτσι),
αλλά για μερικά άτομα το φύλο δεν ταιριάζει σωστά σε μία από αυτές τις δύο
επιλογές. Σε αντίθεση με την έκφραση φύλου, η ταυτότητα φύλου δεν είναι ορατή σε άλλους.
Έκφραση φύλου: Είναι οι εξωτερικές εκδηλώσεις του φύλου, που εκφράζονται
μέσα από το όνομα ενός ατόμου, τις αντωνυμίες, τα ρούχα, το κούρεμα, την συ-
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Ορολογία σχετική με την Ταυτότητα φύλου και τα Τρανς άτομα
Σις (Cis) ή Σιστζέντερ (Cisgender): Είναι όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα άτομα που δεν είναι τρανς. Χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο που
το ετεροφυλόφιλος χρησιμοποιείται για το άτομο που δεν είναι ομοφυλόφιλο
(TGEU 2016 Ιούλιος 4).
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μπεριφορά, την φωνή ή τα χαρακτηριστικά του σώματος. Η κοινωνία αναγνωρίζει αυτά τα σημάδια ως αρρενωπά ή θηλυκά, παρόλο που αυτό που θεωρείται
αρρενωπότητα και θηλυκότητα αλλάζει με την πάροδο του χρόνου και ποικίλλει
ανάλογα με τον πολιτισμό. Η έκφραση φύλου ενός ατόμου μπορεί να “ταιριάζει”
με την ταυτότητα φύλου του (π.χ. ένας άνδρας που έχει μια αρρενωπή έκφραση
φύλου), αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε

Φυλοδιαφορετικός-ή-ό (Gender Variant): Ο όρος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χαρακτηρίσει ένα άτομο του οποίου η ταυτότητα φύλου διαφέρει
από την τυπική ταυτότητα φύλου και τους έμφυλους ρόλους και νόρμες που αποδίδονται κατά τη γέννηση. (ILGA Europe 2015)
Επαναπροσδιορισμός Φύλου: Ο όρος αναφέρεται στη διαδικασία μέσω της
οποίας τα άτομα επαναπροσδιορίζουν το φύλο με το οποίο ζουν, προκειμένου
να εκφράσουν καλύτερα την ταυτότητα φύλου τους. Αυτή η διαδικασία μπορεί,
αλλά δεν χρειάζεται, να περιλαμβάνει ιατρική βοήθεια, όπως ορμονικές θεραπείες και τυχόν χειρουργικές επεμβάσεις που τρανς άτομα υποβάλλονται για να
ταυτιστεί το σώμα τους με το φύλο τους (ILGA Europe 2015) • Εγχείρηση επαναπροσδιορισμού φύλου: ιατρικός όρος για αυτό που τα τρανς άτομα συχνά ονομάζουν εγχείρηση επιβεβαίωσης φύλου που φέρνει τα πρωτεύοντα και δευτερογενή χαρακτηριστικά φύλου του σώματος ενός τρανς ατόμου σε ταύτιση με
την εσωτερική αυτο-αντίληψή του (ILGA Europe 2015)
Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου: Είναι η επίσημη διαδικασία για να
αλλάξει το όνομα και το αναγνωριστικό φύλου ενός τρανς ατόμου σε επίσημα
μητρώα και έγγραφα όπως το πιστοποιητικό γέννησής τους, η ταυτότητα, το διαβατήριο ή η άδεια οδήγησης. Σε ορισμένες χώρες, είναι αδύνατο να αναγνωριστεί το φύλο σου από το νόμο. Σε άλλες χώρες, η διαδικασία είναι συχνά μακρά,
δύσκολη και ταπεινωτική (TGEU 2016 Ιούλιος 4)
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Φυλομετάβαση: Περιλαμβάνει μερικά ή όλα τα ακόλουθα προσωπικά, ιατρικά
και νομικά βήματα: να μιλήσει το άτομο στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους, χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό όνομα και νέες αντωνυμίες, το
διαφορετικό ντύσιμο, η αλλαγή του ονόματος ή/και του φύλου σε νομικά έγγραφα, ορμονοθεραπεία και ενδεχομένως (αν και όχι πάντα) ένας ή περισσότεροι
τύποι χειρουργικών επεμβάσεων (που αναφέρονται ως επαναπροσδιορισμός
φύλου ή χειρουργική επιβεβαίωση φύλου). Τα ακριβή βήματα που συνεπάγεται
η φυλομετάβαση ποικίλλουν από άτομο σε άτομο (TGEU 2016 Ιούλιος 4)

Υπάρχουν διαφορές ή/και ομοιότητες μεταξύ των τρανς και
ίντερσεξ ατόμων;
ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ

Ίντερσεξ έχει να κάνει με το σώμα: το
να είσαι ίντερσεξ σημαίνει να γεννηθείς με χαρακτηριστικά φύλου που
δεν ταυτίζονται με τα ιατρικά και
κοινωνικά πρότυπα των αποκαλούμενων ανδρικών και γυναικείων σωμάτων.

Και οι δύο στερούνται την αναγνώριση του θεμελιώδους δικαιώματος
τους στην αυτοδιάθεση, τα ίντερσεξ
άτομα επειδή υποβάλλονται σε επεμβατική ιατρική επέμβαση χωρίς τη
συναίνεσή τους, και τα τρανς άτομα
επειδή αντιμετωπίζουν συχνά τεράστια εμπόδια στην απόκτηση της ιατρικής περίθαλψης που χρειάζονται,
καθώς και στην αναγνώριση του φύλου τους.

Τρανς έχει να κάνει με την ταυτότητα
φύλου: το να είσαι τρανς σημαίνει να
έχεις μια ταυτότητα φύλου διαφορετική από το φύλο που αποδίδεται
κατά τη γέννηση. Οι περισσότεροι
άνθρωποι που είναι τρανς γεννιούνται με ένα σώμα που ταιριάζει με τα
ιατρικά και κοινωνικά πρότυπα των
λεγόμενων ανδρικών και γυναικείων
σωμάτων.
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• Τα τρανς άτομα συχνά αναζητούν
ιατρικές παρεμβάσεις για να προσαρμόσουν το σώμα τους στην ταυτότητα φύλου τους, αλλά αντιμετωπίζουν
προβλήματα στην απόκτηση της ιατρικής περίθαλψης που χρειάζονται.

Και στις δύο περιπτώσεις θεωρείτο -μέχρι πρόσφατα- πως τα άτομα
έχουν μια “διαταραχή” σύμφωνα με
τις ιατρικές κατευθυντήριες γραμμές, τα πρωτόκολλα και τις ταξινομήσεις (αν και τα τρανς άτομα έχουν
να αντιμετωπίσουν μια “ψυχολογική
διαταραχή”, ενώ τα ίντερσεξ μια “φυσική διαταραχή”). Πρόσφατα, η “Διαταραχή ταυτότητας φύλου”, η οποία
συμπεριλαμβανόταν στο ICD-10 ως
ψυχολογική διαταραχή, αντικαταστάθηκε στο ICD-11 με μια νέα διάγνωση “Ασυμφωνία Φύλου” η οποία
περιλαμβάνεται στην κατηγορία “Καταστάσεις που σχετίζονται με τη σεξουαλική υγεία”.

1
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Τα ίντερσεξ άτομα υποβάλλονται σε
επεμβατική, μη αναστρέψιμη θεραπεία χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Και οι δύο υφίστανται διακρίσεις και
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια κοινωνία όπου επικρατεί η διχοτόμηση σε άνδρες και
των γυναίκες, π.χ. στο σχολείο, στο
χώρο εργασίας ή στον αθλητισμό.
Να σημειωθεί ότι: Τα ίντερσεξ άτομα μπορεί να έχουν μια ταυτότητα φύλου που
δεν ταιριάζει με το φύλο που είχε επιβληθεί σε αυτά κατά τη γέννηση. Ως εκ τούτου, μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν τους νομικούς μηχανισμούς
που είναι διαθέσιμοι στη χώρα τους για να προσαρμόσουν το όνομά τους, το δείκτη φύλου ή/και το σώμα τους ωστε να νιώθουν άνετα. Πολύ συχνά οι μόνοι διαθέσιμοι μηχανισμοί είναι εκείνοι που υπάρχουν για τα τρανς άτομα. Στην πράξη
όμως, ορισμένα ίντερσεξ άτομα μπορεί να εμποδίζονται από την πρόσβαση σε
αυτούς τους μηχανισμούς, ανάλογα με τις νομικές ή άλλες απαιτήσεις για κάθε
ένα από αυτά τα βήματα στη χώρα τους.
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Η εμπειρία του να είσαι μη δυϊκό (non-binary) άτομο
Genderqueer ή Gender-fluid ή Non-binary άτομα είναι εκείνα που δεν ταυτίζονται
με το αρσενικό/θηλυκό δίπολο αλλά βρίσκονται κάπου έξω ή μεταξύ αυτού. Μερικά από αυτά τα άτομα χρησιμοποιούν ουδέτερες αντωνυμίες (they/them στα
αγγλικά). Όλοι αυτοί οι όροι, συμπεριλαμβανομένων των agender και bigender,
δεν έχουν ακριβώς την ίδια έννοια αλλά όλοι αναφέρονται σε μια εμπειρία του
φύλου, η οποία δεν είναι μόνο αρσενικό ή θηλυκό. Μεταξύ των προαναφερθέντων όρων, πιο συχνά χρησιμοποιείται το “Μη δυϊκό/Non-binary” (TGEU 2016
Ιούλιος 4; National Center for Transgender Equality 2016α Ιούλιος 9).

Γιατί ο όρος “Μη δυϊκό”;
Πολλές κοινωνίες αναγνωρίζουν μόνο δύο ταυτότητες φύλου: το αρσενικό και
το θηλυκό. Αυτή η αντίληψη μπορεί μερικές φορές να αναφέρεται ως “δυϊκό
φύλο”, επειδή ο όρος “δυϊκό” σημαίνει κάτι που “έχει δύο μέρη”, σε αυτή την
περίπτωση αρσενικό και θηλυκό. Έτσι, το μη δυϊκό είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από άτομα που δεν αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως (μόνο) αρσενικό ή
θηλυκό (National Center for Transgender Equality 2016α Ιούλιος 9).

Μη δυϊκά και Τρανς άτομα
Τα μη δυικά άτομα είναι κάτω από την τρανς ομπρέλα. Κάποια μη δυϊκά άτομα, αλλά όχι όλα, όπως τα τρανς άτομα που το φύλο τους βρίσκεται μέσα στο
δίπολο, μπορεί να υποβληθούν σε ιατρικές διαδικασίες προκειμένου να “προσαρμόσουν” τα σώματά τους στην ταυτότητα φύλου τους (National Center
for Transgender Equality 2016α Ιούλιος 9).

Μη δυικά και Ίντερσεξ άτομα
Τα μη δυικά άτομα δεν είναι απαραίτητα ίντερσεξ. Τα ίντερσεξ άτομα έχουν
ανατομία ή/και γονίδια που μπορεί να ταιριάζει με τον βιολογικό/ανατομικό
ορισμό του άνδρα και της γυναίκας. Επίσης αυτοπροσδιορίζονται συνήθως
ως άνδρες ή γυναίκες. Απ την άλλη τα μη δυϊκά άτομα συνήθως έχουν ένα
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ
Ηλεκτρονικός σύνδεσμος για το έργο “LOOK WIDE”:
http://lookwideproject.eu/
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σώμα που ταιριάζει με τον βιολογικό/ανατομικό ορισμό του άντρα και της
γυναίκας (National Center for Transgender Equality 2016α Ιούλιος 9). Κάποια
ίντερσεξ άτομα μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως μη δυϊκά, με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως άνδρες ή γυναίκες, αλλά οι δύο
αυτές ταυτότητες δεν είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.

Διακρατική έκθεση:
http://lookwideproject.eu/sites/default/files/2019-03/Look%20Wide
%20Comparative%20Report.pdf
Differenza Donna
https://www.differenzadonna.org/en/differenza-donna-home-eng/
Dissens
https://www.dissens.de/
Háttér Society
http://en.hatter.hu/
ΚΜΟΠ (Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας)
https://www.kmop.gr/
Fundació SURT
http://www.surt.org/en/
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2. ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:
κοινά σημεία και η πρόκληση της ενσωμάτωσης
της έμφυλης και της σεξουαλικής ποικιλομορφίας
2.1 Κύρια Συμπεράσματα
Κατά τη διάρκεια της έρευνας που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του έργου, όλοι
οι εταίροι πραγματοποίησαν μία εκτίμηση αναγκών σε εθνικό επίπεδο σχετικά
με τις ανάγκες που έχουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που πλήττονται από τη βία και οι
επαγγελματίες εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης. Από τις διαφορές που
διαπιστώθηκαν μεταξύ των προσεγγίσεων των χωρών-εταίρων, αυτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι οι ακόλουθες. Το ΚΜΟΠ και η SURT εστιάζουν στην ευρύτερη έννοια της βίας και σε ενήλικα ΛΟΑΤΚΙ+ θύματα, καθώς
και σε εξειδικευμένους επαγγελματίες υποστηρικτικών υπηρεσιών για θύματα
έμφυλης βίας και ΛΟΑΤΚΙ+. Αν και το Dissens ανταποκρίνεται σε πολλές εκδηλώσεις έμφυλης βίας, επικεντρώνεται σε μία προσέγγιση μεταξύ ομοτίμων (peer to
peer) και σε επίπεδο κοινότητας κατά τη συμβουλευτική καθοδήγηση ΛΟΑΤΚΙ+.
Από την άλλη πλευρά, η Háttér δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη και την
αντιμετώπιση του ΛΟΑΤ-φοβικού εκφοβισμού στο σχολείο, ενώ η Differenza
Donna ασχολείται με περιστατικά βίας μεταξύ ερωτικών συντρόφων και συγκεκριμένα μεταξύ λεσβιών. Συνολικά, συμμετείχαν στις συνεντεύξεις 52 επαγγελματίες και 29 ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις αναγκών, εκπονήθηκε μία διακρατική συγκριτική έκθεση, η οποία αναλύει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο κάθε χώρας-εταίρου
και τα ποιοτικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από 81 διεξοδικές συνεντεύξεις
με επαγγελματίες και ΛΟΑΤΚΙ+.
Παρά τις όποιες διαφορές αλλά και τις ιδιαιτερότητες κάθε εθνικής προσέγγισης
και κάθε μορφής βίας, οι συνεντεύξεις οδήγησαν σε ορισμένα κοινά συμπεράσματα, τα οποία συνοψίζονται στην παρούσα ενότητα.
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Aν και έχει καταστεί σαφές, ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των επαγγελματιών που
εργάζονται σκληρά προκειμένου να εξασφαλίσουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλα τα άτομα που χρειάζονται υποστήριξη, εξακολουθεί να υπάρχει επείγουσα ανάγκη για βελτίωση με ποικίλους τρόπους. Ενδεικτικά, οι επαγγελματίες
χρειάζονται περισσότερο εξειδικευμένη επιμόρφωση σε ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα
(π.χ. αναστοχασμός ως προς την εργασία τους, απόκτηση περισσότερων γνώσεων, διαθεματική προσέγγιση εργασίας), η υφιστάμενη νομοθεσία χρήζει βελτιώσεων (π.χ. διεύρυνση του ορισμού της έμφυλης βίας και σαφέστεροι νόμοι για
την προστασία των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας), ενώ τέλος, κρίνεται
αναγκαία η αύξηση τόσο του αριθμού των υπηρεσιών που αφορούν την έμφυλη
βία όσο και του εύρους των υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. μέσω της διάθεσης
περισσότερων οικονομικών πόρων από το κράτος).

2.2 Αορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ στο νομικό σύστημα
Η έμφυλη βία εκλαμβάνεται κυρίως ως βία ανδρών κατά γυναικών. Οι «γυναίκες» τίθενται στο επίκεντρο, αν και δεν είναι μία σαφώς προσδιορισμένη ομάδα
σε σχέση με άλλες, με αποτέλεσμα να καθιστούν αόρατες άλλες περισσότερο
σύνθετες μορφές διακρίσεων. Η ιδιαίτερα στενή έννοια του όρου της έμφυλης
βίας που αποτελεί το θεμέλιο πολλών νόμων αποτρέπει τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα από
το να αξιοποιήσουν υπέρ τους διάφορες προστατευτικές νομοθεσίες. Ωστόσο,
κρίνεται αναγκαίο τα δικαιώματα των μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας να έχουν
καθολική ισχύ στην ΕΕ, ώστε τα άτομα αυτά να νιώθουν εξίσου ασφαλή σε όλα
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Μία από τις βασικές ιδέες που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι γενικά, χρειάζεται μία ευρύτερη, διαθεματική προσέγγιση σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα
(π.χ. πρακτικές συμβουλευτικής καθοδήγησης, κοινωνική δραστηριότητα, νομοθεσία, πολιτικές κτλ.) του συστήματος υποστήριξης για να ληφθούν πλήρως
υπόψη η πραγματικότητα και η φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Εκτός από αυτό, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον
πολύπλοκο χαρακτήρα των διακρίσεων, ενώ η έμφυλη βία δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην άσκηση βίας από τους άνδρες προς τις γυναίκες και τα κορίτσια
(όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στον ορισμό της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, όπου δεν παρατίθεται ορισμός της έννοιας «γυναίκα»).
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τα κράτη-μέλη. Παράλληλα, χρειάζεται να καταστεί εφαρμοστέο ένα ευρύ και
σαφές φάσμα ποικίλων μορφών έμφυλης βίας. Η έμφυλη βία είναι απαραίτητο
να οριστεί με ακρίβεια, με έναν τρόπο που θα καθιστά ορατές όσο το δυνατόν
περισσότερες μορφές της, προκειμένου τα άτομα που πλήττονται από τη βία να
γνωρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να λάβουν βοήθεια και προστασία σύμφωνα
με τον νόμο. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να τονιστεί ότι το έργο “LOOK WIDE” δεν
εστιάζει μόνο στη διαπροσωπική βία, αλλά επίσης σε διαφορετικές και ευρύτερες μορφές βίας, όπως:
•

Η δομική βία (π.χ. σεξισμός, ρατσισμός, ομοφοβία, τρανσφοβία, ταξισμός
κά.)

•

Η θεσμική βία, η οποία εκδηλώνεται μέσω των νόμων, του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, της αστυνομίας και άλλων αρχών κτλ.

•

Η διαπροσωπική βία, η οποία ασκείται στις ερωτικές/συντροφικές σχέσεις, ενώ άλλες φορές εκδηλώνεται ως επίθεση σε δημόσιο χώρο, σωματική επίθεση κτλ.

Όλες οι παραπάνω μορφές βίας είναι αναγκαίο να αναγνωριστούν σε νομικό επίπεδο και να γνωστοποιηθούν στους αρμόδιους επαγγελματίες, ούτως ώστε να
καταστούν ορατές.
Σύμφωνα με τα ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα του έργου “LOOK
WIDE”, η εργασία που προσφέρεται σε ΛΟΑΤΚΙ+ θύματα έμφυλης βίας είναι σε
μεγάλο βαθμό εθελοντική και μη αμειβόμενη, γεγονός που καταδεικνύει πόσο
επιτακτική είναι η ανάγκη για οικονομικούς πόρους και νομική αναγνώριση. Οι
οικονομικοί πόροι είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας εργασίας και την ενίσχυση του κοινωνικού αντικτύπου. Εκτός από αυτό, συχνά οι
επαγγελματίες των υπηρεσιών συμβουλευτικής καθοδήγησης δεν είναι κατάλληλα καταρτισμένοι σε νομικά ζητήματα ή στην παροχή νομικών συμβουλών.
Γενικά, η αορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ σε νομικό επίπεδο οδηγεί σε αορατότητα
των ατόμων αυτών στις υπηρεσίες που απευθύνονται σε θύματα έμφυλης βίας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ισπανική νομοθεσία, όπου στους νό-
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2.3 Εσφαλμένες αντιλήψεις γύρω από την έμφυλη βία:
συμπερίληψη και αποκλεισμός
Πολύ συχνά, οι ιδιαίτερες περιστάσεις των ΛΟΑΤΚΙ+ δεν καλύπτονται από τις
υπάρχουσες υπηρεσίες, γεγονός που μπορεί να αποθαρρύνει τα εν λόγω άτομα
να απευθυνθούν σε αυτές, εφόσον δεν μπορούν να τους προσφέρουν ουσιαστική στήριξη. Μερικές φορές, οι υπηρεσίες αυτές ορίζουν την έμφυλη βία με την
υπερβολικά στενή έννοια της βίας κατά των (σις/στρέιτ) γυναικών ή καθόλου,
ενώ σε άλλες περιπτώσεις, δεν λαμβάνουν υπόψη την ταυτότητα ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Η ελλιπής εννοιολόγηση της βίας
ή η αδυναμία κατανόησης του εύρους της έννοιας της έμφυλης βίας μπορεί να
δημιουργήσει την εντύπωση σε ορισμένα άτομα ότι τα προβλήματά τους περνούν
απαρατήρητα από κάποιες υπηρεσίες και συνεπώς, δεν πρόκειται να λάβουν κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη. Η άγνοια σε ζητήματα που απασχολούν τη
ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα μπορεί να οδηγήσει αντίστοιχα σε υπηρεσίες που αποκλείουν την ύπαρξη ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων χρησιμοποιώντας για παράδειγμα τακτικές
misgendering (προσφώνηση σε λάθος γένος προς τα τρανς άτομα), κάνοντας
υποθέσεις για τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα φύλου των
άλλων, κτλ.
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μους κατά της έμφυλης βίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι ΛΟΑΤΚΙ+ σε καμία περίπτωση, διότι επικεντρώνονται αποκλειστικά στις cis-straight γυναίκες ως τα
πρόσωπα που πλήττονται από τη βία (θύματα) και στους cis-straight άνδρες ως
τα πρόσωπα που διαπράττουν πράξεις βίας (θύτες). Κατά συνέπεια, οι υπηρεσίες
που θα συμμορφωθούν με μία τέτοιου είδους νομοθεσία, αυτομάτως θα αγνοούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, ενώ μόνο με δική
τους πρωτοβουλία θα μπορούν να στηρίξουν ενεργά θύματα βίας και κακοποίησης που δεν εμπίπτουν στο παραπάνω δίπολο.

Η κατάσταση αυτή επηρεάζει περισσότερο τα άτομα που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, διότι (όπως αναφέρεται και στην εθνική έκθεση της Ισπανίας) οι
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων έμφυλης βίας απευθύνονται κατά κύριο λόγο
σε θύματα με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. λευκή γυναίκα, ετεροφυλόφιλη, παντρεμένη ή με σταθερή σχέση κτλ.), ενώ αντίθετα (ΛΟΑΤΚΙ+) άτομα
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με διαφορετικά, περισσότερο σύνθετα προβλήματα συνήθως παραγκωνίζονται
(π.χ. τρανς γυναίκες που ζουν ή/και εργάζονται στον δρόμο π.χ. σεξουαλική εργασία), χρήστες-τριες ναρκωτικών, μετανάστ(ρι)ες-πρόσφυγες κτλ.).
Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα (που συνδέεται με τη διαθεματικότητα) είναι η
πρόσβαση των νέων σε αυτές τις υπηρεσίες. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, δεν
αρκεί απλώς η διεύρυνση του ορισμού της βίας σε θεωρητικό επίπεδο. Η συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να καταστεί
μία καλά ενημερωμένη πρακτική.
Όπως παρατηρήθηκε στις συνεντεύξεις, συχνά τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα καλούνται τα
ίδια να επιμορφώσουν τις υπηρεσίες στις οποίες απευθύνονται πάνω σε ζητήματα και συγκεκριμένες ανάγκες της κοινότητάς τους. Κάτι τέτοιο, όμως, μπορεί να
τους προκαλέσει άγχος και εκνευρισμό, ενώ δεν αποκλείεται να τα αποτρέψει
από το να απευθυνθούν εκ νέου όχι μόνο σε αυτή αλλά και σε άλλες υπηρεσίες,
απλώς για να αποφύγουν αυτό το επιπρόσθετο εμπόδιο.
Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το να είναι μία υπηρεσία θεωρητικά ανοιχτή σε ομάδες περιθωριοποιημένων ατόμων δεν είναι το ίδιο με το
να έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων
αυτών. Ένα από τα σπουδαία ευρήματα που κατέδειξε η έρευνα στο πλαίσιο του
έργου “LOOK WIDE” είναι, ότι χρειάζονται περισσότερα προγράμματα επιμόρφωσης για παρόχους υπηρεσιών και ότι οι σύμβουλοι θα πρέπει να είναι καλύτερα ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι απέναντι στην πραγματικότητα που
βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ όσον αφορά την έμφυλη βία (π.χ. μέσω οδηγών όπως ο
παρών, βλέπε Κεφάλαιο 5 τις προτάσεις για επαγγελματίες).

2.4 Διαθεματική προσέγγιση: Πού θα μας οδηγήσει;
Κάθε ομάδα ατόμων που περιλαμβάνεται στο ακρωνύμιο ΛΟΑΤΚΙ+ έχει διαφορετικές ανάγκες και αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα. Βέβαια, ορισμένα
άτομα ενδέχεται να ανήκουν σε περισσότερες από μία ομάδες (ή ακόμη και σε
ομάδες που δεν υπάρχουν σε αυτό το ακρωνύμιο). Επιπλέον, οι διαθεματικές
προσεγγίσεις αναφέρουν διεξοδικά με ποιον τρόπο οι διάφορες μορφές δια-
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Χρειάζεται να αναγνωριστεί η ύπαρξη περισσότερων μορφών βίας όπως, για παράδειγμα η δομική, η θεσμική, η διαπροσωπική, η ψυχολογική και η καθημερινή
βία, καθώς επίσης, οι πολλαπλές διακρίσεις, η μικροεπιθετικότητα, η παρενόχληση στο δρόμο κτλ.
Ειδικά, σε ό,τι αφορά τη μικροεπιθετικότητα, οι επαγγελματίες συχνά υποτιμούν
τη σοβαρότητά της (αν και έχει μελετηθεί εκτεταμένα ως έννοια σε ακαδημαϊκό
επίπεδο και έχουν επιβεβαιωθεί επιστημονικά οι αρνητικές της συνέπειες στον
άνθρωπο), όταν πρόκειται να βοηθήσουν θύματα διακρίσεων. Ακόμη και καθημερινά ζητήματα ή μικροπράγματα, αν συνδυαστούν κατάλληλα, μπορούν να επιφέρουν ένα επώδυνο ψυχικό φορτίο στον άνθρωπο, το οποίο ίσως δεν γίνεται
εύκολα αντιληπτό από τους άλλους.
Παράλληλα, η θεσμική βία @παραγκωνίζεται, ιδίως στη νομοθεσία: οι διακρίσεις
είναι τόσο αναπόσπαστα συνδεδεμένες με συνήθεις πρακτικές, με αποτέλεσμα
να μην γίνονται αισθητές ακόμη και από τα ίδια τα άτομα που πλήττονται από τη
βία. Στο Κεφάλαιο 4, όπου περιγράφονται οι εκδηλώσεις και οι μορφές της βίας
κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, θα αναφερθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό
το θέμα.
Η θεσμική βία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του cis-ετεροπατριαρχικού συστήματος που ορίζει τι θεωρείται «κανονικό» και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα έμφυλα στερεότυπα, το λευκό προνόμιο, τις διακρίσεις κατά των μη αρτιμελών, τον
ηλικιακό ρατσισμό κά.
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κρίσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Για παράδειγμα, τα ΛΟΑΤΚΙ+
άτομα υφίστανται, εκτός από σεξισμό, ομοφοβία και τρανσφοβία, ρατσισμό, διακρίσεις λόγω αναπηρίας, τάξης και όλες τις μορφές δομικής βίας.

Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητη η δέσμευση και επιμόρφωση των επαγγελματιών σε ένα μοντέλο που θα μπορεί να αναγνωρίζει όλες τις ταυτότητες ενος
ατόμου που αντιμετωπίζουν στίγμα και περιθωριοποίηση και τον διαφορετικό
τρόπο με τον οποίο το ίδιο το άτομο βιώνει τις διασταυρώσεις (intersections) των
ταυτοτήτων αυτών στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο.
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Αυτά τα προβλήματα αναγνώρισης συνήθως υποδεικνύουν ανεπαρκή κατανόηση της διαθεματικότητας στις υπηρεσίες, διότι η έμφυλη βία εκδηλώνεται με
διαφορετικό τρόπο ανάλογα (και) με την κοινωνικοοικονομική θέση του ατόμου
που αναζητά βοήθεια. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που αναφέρεται
στην έρευνα του Dissens, το οποίο αποκαλύπτει τη δυσκαμψία των υπηρεσιών,
όταν εστιάζουν σε μία μόνο κατηγορία. Σύμφωνα με έναν εμπειρογνώμονα, ένα
μαύρο τρανς άτομο, όταν βρισκόταν στο στάδιο της ιατρικής φυλομετάβασης,
αντιμετώπισε περισσότερο ρατσισμό. Ωστόσο, όταν απευθύνθηκε σε μία υπηρεσία συμβουλευτικής καθοδήγησης σε θέματα έμφυλης βίας, του είπαν ότι δεν
μπορούν να το βοηθήσουν και ότι πρέπει να επικοινωνήσει με κάποια άλλη υπηρεσία, επειδή, κατά τη γνώμη των παρόχων, δεν ήταν εμφανές με ποιον τρόπο
συνδέονταν στενά μεταξύ τους οι παραπάνω λόγοι διάκρισης.
Σε γενικές γραμμές, έννοιες όπως η ενδυνάμωση, οι προσεγγίσεις μεταξύ ομοτίμων (peer-to-peer), η αποπαθολογικοποίηση και η προσβασιμότητα αποτελούν
βασικούς παράγοντες για την πραγματοποίηση των επόμενων ρεαλιστικών βημάτων βελτίωσης σε διάφορα επίπεδα. Τα άτομα που πλήττονται από την έμφυλη βία έχουν ανάγκη συμβουλευτικής καθοδήγησης, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «ειδικοί» στο πλαίσιο της πραγματικότητας που βιώνουν (experts
by experience) και, πάνω από όλα, να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους
άλλους. Για παράδειγμα, η έρευνα του Dissens καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι
η αποπαθολογικοποίηση και η πρόσληψη επαγγελματιών που έχουν πείρα στην
αντιμετώπιση περιστατικών βίας κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων (συμβουλευτική καθοδήγηση μεταξύ ομοτίμων), θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μία καλή αφετηρία για
αλλαγή.
Ολοκληρώνοντας αυτό το κεφάλαιο, παραθέτουμε μερικά από τα βασικά συμπεράσματα της εκτίμησης αναγκών που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της Διακρατικής Έκθεσης:
•
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Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί μία περισσότερο συμπεριληπτική και αξιόπιστη νομοθεσία που θα ισχύει σε όλες τις χώρες διασφαλίζοντας ότι οι νόμοι δεν υπάρχουν μόνο στη θεωρία αλλά εφαρμόζονται για όλα τα άτομα
που πλήττονται από την έμφυλη βία.

Οι ορισμοί της βίας χρειάζονται διεύρυνση, αποσαφήνιση και ορατότητα
τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

•

Οι επαγγελματίες έχουν ανάγκη από περισσότερα και πιο εξειδικευμένα
προγράμματα επιμόρφωσης, τα οποία αφενός θα τους βοηθήσουν να
εξασκηθούν στην πράξη σε θέματα κοινωνικής εργασίας και αφετέρου θα
τους εφοδιάσουν με πλούσιες και ειδικές γνώσεις.

Επομένως, ευελπιστούμε ο παρών οδηγός να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο
για να γίνει ένα βήμα μπροστά σε όλα τα προαναφερθέντα κοινωνικά ζητήματα.

Διαθεματικότητα
Η διαθεματική προσέγγιση, δηλαδή η αλληλεπίδραση διαφόρων μορφών διακρίσεων, δεν είναι διαδεδομένη πρακτική στις κοινωνικές υπηρεσίες. Σε γενικές
γραμμές, μόνο μεμονωμένες και συγκεκριμένες υπηρεσίες υποστήριξης ατόμων
που υφίστανται διακρίσεις χρησιμοποιούν την ανάλυση των διακρίσεων ως σημείο αφετηρίας για την καταπολέμηση της βίας. Οι κοινωνικοί λειτουργοί που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της έμφυλης βίας την αντιλαμβάνονται σχεδόν
αποκλειστικά ως βία που οι cis-άνδρες ασκούν στις cis-γυναίκες. Το έργο LOOK
WIDE έχει ως στόχο να διευρύνει την έννοια της έμφυλης βίας για τις υπηρεσίες
που ασχολούνται με την καταπολέμηση της βίας, ούτως ώστε οι επαγγελματίες
τους να εργάζονται με έναν συμπεριληπτικότερο ως προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα τρόπο. Η βία που οφείλεται σε ομοφοβική, αμφιφοβική, και τρανσφοβική συμπεριφορά αποτελεί επίσης μία μορφή βίας που στηρίζεται στις άκαμπτες κοινωνικές
κατασκευές του φύλου και της σεξουαλικότητας.
Ταυτόχρονα, κατά το ερευνητικό στάδιο του έργου “LOOK WIDE”, κατέστη σαφές
ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που ανέφεραν περιστατικά διακρίσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες υποστήριξης, στην πλειονότητά τους, είχαν βιώσει ένα σύνθετο πλέγμα
διακρίσεων, λόγω π.χ. ικανοτήτων, κοινωνικής τάξης, φυλής/εθνότητας, μεταναστευτικού υπόβαθρου, θρησκείας, ηλικίας κτλ. Πιο συγκεκριμένα, ένα άτομο
που δεν ανήκει στη λευκή φυλή ενδέχεται, για παράδειγμα, να βιώσει δριμύτερες
μορφές ρατσισμού αν εκληφθεί ως queer. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες
καταπολέμησης της βίας, και μάλιστα εκείνες που εστιάζουν στην έμφυλη βία, είναι πιθανό να παραπέμψουν το άτομο αυτό σε μία αντιρατσιστική οργάνωση και
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αυτή με τη σειρά της μπορεί να το παραπέμψει σε μία υπηρεσία που εξειδικεύεται σε queer ζητήματα. Ακόμη, δεν είναι διόλου απίθανο ένα άτομο που έρχεται
σε επαφή με μία υπηρεσία υποστήριξης να υποστεί διακρίσεις από τον ίδιο τον
πάροχο στον οποίο απευθύνθηκε για βοήθεια.
Ανάλογα περιστατικά αντιμετωπίζονται αρκετά συχνά σύμφωνα με τις/τους
συμμετέχουσες/οντες στην έρευνα. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την ανάγκη
επιμόρφωσης των επαγγελματιών που εργάζονται σε υπηρεσίες καταπολέμησης της βίας στην αντιμετώπιση πολλαπλών διακρίσεων, καθώς και στην έννοια
της διαθεματικότητας. Με αυτό τον τρόπο, οι υπηρεσίες θα γίνουν περισσότερο
προσβάσιμες και συμπεριληπτικές σε άτομα που αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν ξενώνες αστέγων που να είναι συμπεριληπτικοί προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Όμως, εξαιτίας αυτής της διάκρισης πολλά
άτομα παραμένουν άστεγα. Γενικά, η διαθεματική προσέγγιση έγκειται στην αποδόμηση των ιδεολογικών κατασκευών που κρύβονται πίσω από μεμονωμένα
περιστατικά διακρίσεων και όχι στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ως μεμονωμένων περιστατικών.
To μεγαλύτερο ποσοστό των υπηρεσιών καταπολέμησης της βίας επικεντρώνεται στις γυναίκες-θύματα, με αποτέλεσμα το φύλο να αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα καταπίεσης που λαμβάνεται υπόψη. Για τον λόγο αυτό, το έργο “LOOK
WIDE” προτείνει μία περισσότερο σφαιρική κατανόηση της έννοιας της έμφυλης
βίας στην οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν και τα ΛΟΑΤΚΙ+
άτομα. Αν η εν λόγω έννοια περιοριστεί στις διαστάσεις του φύλου και της σεξουαλικότητας, τότε καθίστανται αόρατες άλλες διαστάσεις της φύσης του ανθρώπου, όπως π.χ. το να είναι κάποια/ος φτωχή/ός, μαύρη/ος, ΑΜΕΑ, νέα/ος,
ηλικιωμένη/ος κτλ.
Οι άνθρωποι και οι κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις είναι πολύ πιο σύνθετες
από το φύλο και τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Εντούτοις, οι πάροχοι
υπηρεσιών συνήθως δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για αυτό τον βαθμό
συνθετότητας, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για την ενσωμάτωση μίας
διαθεματικής προσέγγισης, εφόσον γίνεται κατανοητό ότι όταν συνδυάζονται διάφορες μορφές διακρίσεων, κάτι νέο προκύπτει. Αυτές οι μορφές καταπίεσης

26

Πολλοί από τους επαγγελματίες που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις δήλωσαν
ότι θεωρούν τη διαθεματική προσέγγιση ως την βέλτιστη, αν και οι υπηρεσίες
στις οποίες εργάζονταν, βρίσκονταν σε πολύ διαφορετικό σημείο από πλευράς
υλοποίησης αυτής της προσέγγισης. Ο κίνδυνος έκθεσης στη βία αυξάνεται γεωμετρικά όσο περισσότερο ευάλωτο στις διακρίσεις είναι ένα άτομο, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι πιθανότητες να βρει το θύμα κατάλληλη υποστήριξη σε
μία υπηρεσία. Αν μία υπηρεσία επιδεικνύει ευαισθησία μόνο σε μία μορφή διάκρισης, τότε είναι πιθανό να αναπαράγει διακρίσεις σε σχέση με άλλα ατομικά
χαρακτηριστικά του θύματος ή να μην κατανοεί (πλήρως) πώς λειτουργούν οι
πολλαπλές διακρίσεις και τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν στο θύμα.
Εν κατακλείδι, η διαθεματικότητα είναι μείζονος σημασίας, διότι η βία σε βάρος
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων μπορεί να εκδηλώνεται λόγω ρατσιστικών, ταξικών διακρίσεων ή/και διακρίσεων σε βάρος ΑΜΕΑ και το αντίστροφο. Για τον λόγο αυτό, η
συνθετότητα των διαφόρων μορφών καταπίεσης που υφίστανται τα συγκεκριμένα άτομα και τα προνόμια που δικαιούνται θα πρέπει ενσωματωθούν μόνιμα
στις προσεγγίσεις των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών (και η διαθεματικότητα
να μην καταλήξει να είναι απλώς μία «λέξη-καραμέλα» όπως υπογράμμισαν μερικοί από τους επαγγελματίες που έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις). Για να ξεκινήσετε μία διαθεματική προσέγγιση, μπορείτε να θέσετε στον εαυτό σας τις εξής
ερωτήσεις αναστοχασμού:
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και διακρίσεων δεν μπορούν απλώς να αθροιστούν, αλλά θα πρέπει να γίνονται
κατανοητές στο πλαίσιο των αλληλοσυνδέσεων και των αλληλεπιδράσεών τους
ως ένας περίπλοκος ιστός κοινωνικής δυναμικής. Η διαθεματική προσέγγιση μας
δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουμε τις πολλαπλές σχέσεις ισότητας και καταπίεσης που δεν είναι εφικτό να εξηγήσουμε αν αναλύσουμε κάθε κατηγορία μόνη
της (π.χ. όταν εκδηλώνονται συγχρόνως σεξισμός και ρατσισμός προς ένα άτομο,
το φαινόμενο αυτό δεν μπορεί να γίνει πλήρως κατανοητό και να εξηγηθεί ικανοποιητικά αναλύοντας το περιστατικό είτε του σεξισμού είτε του ρατσισμού).
Αυτή η προσέγγιση μπορεί επίσης, να φωτίσει τους τρόπους με τους οποίους
ένα άτομο μπορεί να είναι προνομιούχο λόγω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών
ή ταυτοτήτων του (π.χ. αν είναι λευκό, αρτιμελές, ή/και ανήκει στη μεσαία αστική
τάξη), αλλά ταυτόχρονα μπορεί να βιώνει διακρίσεις λόγω άλλων χαρακτηριστικών ή ταυτοτήτων (π.χ. αν είναι ΛΟΑΤΚΙ+, μεταναστευτικής καταγωγής κλπ).
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•

Υπάρχει κάποιο υποχρεωτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης στις διαπολιτισμικές ικανότητες ή κάποιο άλλο παρεμφερές αντικείμενο;

•

Σε ποια ζητήματα είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη η υπηρεσία; Με ποια
άλλα θα πρέπει να ασχοληθεί (π.χ. ρατσισμός, διακρίσεις λόγω αναπηρίας,
τάξης, ηλικιακός ρατσισμός κτλ.);
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•

Υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για τον τρόπο εργασίας με συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων (π.χ. ΛΟΑΤΚΙ+ νέοι, άστεγοι, μετανάστες από συγκεκριμένες χώρες κτλ.);

•

Ποιες ομάδες ανθρώπων επιθυμεί η υπηρεσία να προσελκύσει; Στην πραγματικότητα, ποιες ομάδες ανθρώπων απευθύνονται σε αυτή; Υπάρχουν
ομάδες ανθρώπων που δεν χρησιμοποιούν ποτέ την υπηρεσία; Μήπως
υπάρχουν κάποια αόρατα εμπόδια που απωθούν συγκεκριμένες ομάδες
από την υπηρεσία; Αν ναι, μήπως θα μπορούσε να τα ελαττώσει μία διαθεματική προσέγγιση;

•

Εκπροσωπούνται οι ποικίλες ταυτότητες που υπάρχουν στο προσωπικό της
υπηρεσίας (π.χ. από πλευράς εθνικού υπόβαθρου, αρτιμέλειας/αναπηρίας,
ταυτότητας φύλου, νεαρής και μεγαλύτερης ηλικίας των επαγγελματιών
κτλ.);
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3.1 Η προσέγγιση της έμφυλης βίας από τη σκοπιά του φύλου
και της σεξουαλικής ποικιλομορφίας
Για να αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε και να κατανοήσουμε καλύτερα τις έννοιες
που πραγματευόμαστε στον παρόντα οδηγό, θα πρέπει πρώτα να επεξεργαστούμε και να κατανοήσουμε τη σημασία των όρων «σεξουαλική βία», «έμφυλη βία »
(GBV) και «βία κατά των γυναικών» (VAW), όσο τις διαφορές μεταξύ τους. Αυτοί οι
τρεις όροι δεν είναι συνώνυμοι, παρόλο που συχνά συμβαίνουν ταυτόχρονα και
σε βάρος του ίδιου ατόμου.
Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, η «βία κατά των γυναικών» νοείται ως
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια μορφή διάκρισης κατά των
γυναικών και αναφέρεται σε όλες τις πράξεις βίας με βάση το φύλο που έχουν
ως αποτέλεσμα ή είναι πιθανό να έχουν ως αποτέλεσμα σωματικές, σεξουαλικές,
ψυχολογικές ή οικονομικές βλάβες για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των
απειλών για τη διάπραξη τέτοιων πράξεων, του εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης
στέρησης της ελευθερίας, και μπορεί να συμβαίνουν στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή.

3
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3. ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Από την άλλη πλευρά, η έμφυλη βία συνίσταται επίσης στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά δεν περιλαμβάνει μόνο τους τύπους βίας που διαπράττουν οι άνδρες κατά των γυναικών. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε βίαιες
πράξεις κατά ανδρών, αγοριών και σεξουαλικών μειονοτήτων, όταν φέρουν ταυτότητες που δεν συμμορφώνονται με τα έμφυλα στερεότυπα. Ο λόγος για τον
οποίο τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ή τα άτομα με μη στερεοτυπική έκφραση φύλου μπορεί
να υποστούν βία στο πλαίσιο της έμφυλης βίας είναι ακριβώς επειδή ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα, η έκφραση ή/και τα χαρακτηριστικά φύλου
τους αμφισβητεί τον κυρίαρχο και στερεότυπο ρόλο της αρρενωπότητας στις περισσότερες κοινωνίες.
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Με άλλα λόγια, τα αγόρια, οι άνδρες ή τα άτομα που δεν συμμορφώνονται με το
φύλο, σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζουν τον ίδιο κίνδυνο για βίαιες πράξεις
όπως οι cis straight γυναίκες - έναν κίνδυνο που προκύπτει από τις ίδιες νόρμες
των φύλων, με άτομα που έχουν λιγότερη κοινωνική ισχύ και λιγότερη ισχύ στις
διαπροσωπικές/συντροφικές/ερωτικές σχέσεις. Αυτό φυσικά δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να
βιώσουν βία κάποια στιγμή στη ζωή τους - αλλά είναι ένα στοιχείο που καθιστά
σαφές ότι η θηλυκότητα - αλλά και η απουσία στερεοτυπικής αρρενωπότητας
όπου αναμένεται, είναι ο βασικός παράγοντας που κάνει την θυματοποίηση
ένος ατόμου πιο πιθανή. Σε αυτό το σημείο, είναι βασικό να κατανοήσουμε και
να θυμόμαστε ότι οι αναπαραστάσεις του φύλου είναι δομημένες πάνω σε κοινωνικά χαρακτηριστικά που επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως η
θρησκεία, η ηλικία, η εθνοτική καταγωγή, οι κοινωνικές σχέσεις και οι σχέσεις
εξουσίας κ.λπ. Συνεπώς, δεν είναι σταθερές, αλλά διέπονται από ρευστότητα και
ανταποκρίνονται στις αλλαγές του πολιτικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.
Από αυτή την άποψη, η έμφυλη βία συχνά απορρέει από όλους τους διαφορετικούς τύπους κανόνων και στερεοτύπων που συνοδεύουν την ταυτότητα και την
έκφραση φύλου σε οποιαδήποτε έκφανση της ανθρώπινης δράσης.
Με βάση τα παραπάνω, είναι κατανοητό γιατί η βία κατά των γυναικών (VAW)
είναι ένας τύπος έμφυλης βίας, αλλά όχι ο μόνος και ότι αυτοί οι δύο όροι δεν
είναι συνώνυμοι.
Ο τελευταίος όρος που πρέπει να διευκρινιστεί είναι η σεξουαλική βία. Σύμφωνα
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η σεξουαλική βία ορίζεται ως “οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη, απόπειρα σεξουαλικής πράξης, ανεπιθύμητα σεξουαλικά σχόλια ή ανεπιθύμητες σεξουαλικές προσεγγίσεις ή σωματεμπορία ή με
άλλο τρόπο σεξουαλική εκμετάλλευση ή σεξουαλική πράξη που προκύπτει από
πειθαναγκασμό ανεξάρτητα από τη σχέση με το θύμα, σε οποιαδήποτε συνθήκη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της κατοικίας και της εργασίας”. Από τα
παραπάνω προκύπτει ότι από τη μία ο αριθμός των γυναικών / κοριτσιών που
βιώνουν σεξουαλική βία κάποια στιγμή στη ζωή τους είναι εξαιρετικά υψηλός,
και από την άλλη η σεξουαλική βία δεν συμβαίνει μόνο εις βάρος των γυναικών
και των κοριτσιών, αλλά και των ανδρών και των αγοριών.
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Από τη μία πλευρά, οι διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες για θύματα έμφυλης
βίας (π.χ. βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων ή σεξουαλική βία) απευθύνονται κυρίως σε cis-straight γυναίκες που πέφτουν θύματα βίας από cis-straight άνδρες.
Η σεξουαλική ποικιλομορφία δεν έχει ενσωματωθεί στις ήδη υπάρχουσες μεθόδους και προσεγγίσεις τους, με αποτέλεσμα τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να μην στρέφονται για βοήθεια σε αυτές τις υπηρεσίες ή, όταν στρέφονται, να μην λαμβάνουν
υπηρεσίες κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.
Δεδομένης αυτής της πραγματικότητας, το έργο “LOOK WIDE” φιλοδοξεί να διευρύνει την προσέγγιση της έμφυλης βίας μέσω της ενσωμάτωσης των διαστάσεων του φύλου και της σεξουαλικής ποικιλομορφίας. Η κεντρική ιδέα είναι ότι, αν
και η βία κατά γυναικών και η βία κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων αποτελούν διαφορετικές
εκδηλώσεις έμφυλης βίας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η καθεμία, οφείλονται σε
μία κοινή αιτία, το cis-ετεροπατριαρχικό σύστημα. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε
και στην έρευνα που διεξήχθη στην αρχή του έργου, αυτή η εννοιολογική σύνδεση δεν είναι τόσο εμφανής.
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Στην Οδηγία για τα Δικαιώματα των Θυμάτων (2012/29/EU) η έμφυλη βία ορίζεται ως «η βία που εκδηλώνεται κατά ενός ατόμου λόγω του φύλου, της ταυτότητας ή της έκφρασης του φύλου του». Εκτός από αυτή τη δεσμευτική υποχρέωση,
τα κράτη-μέλη δεν έχουν ιδρύσει αρκετές υποστηρικτικές υπηρεσίες για θύματα
έμφυλης βίας, οι οποίες θα λαμβάνουν παράλληλα υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις των ΛΟΑΤΚΙ+ θυμάτων.

Τα εννοιολογικά πλαίσια του φύλου και της σεξουαλικότητας που αναπαράγονται στην κρατική πολιτική — και τα οποία καθοδηγούν τα μοντέλα παρέμβασης
των υπηρεσιών — τείνουν να επικεντρώνονται σε ένα μεμονωμένο ζήτημα. Με
άλλα λόγια, εστιάζουν σε μία διάσταση, είτε είναι το φύλο είτε η σεξουαλικότητα,
δίχως να λαμβάνουν υπόψη πώς συνδέονται μεταξύ τους ή λοιπές ανισότητες
(Coll-Planas & Cruells, 2013). Κατά συνέπεια, σε επίπεδο επαγγελματιών, οι υποστηρικτικές υπηρεσίες αποτυγχάνουν να ενσωματώσουν στην προσέγγισή τους
τη διάσταση του φύλου ή τη φεμινιστική αντίληψη — η οποία τονίζει τις δομικές ανισότητες μεταξύ γυναικών/θηλυκοτήτων και ανδρών — ενώ οι συμβατικές
υποστηρικτικές υπηρεσίες για θύματα έμφυλης βίας αγνοούν τη διάσταση της
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σεξουαλικής και έμφυλης ποικιλομορφίας ή αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες
στην προσπάθειά τους να την ενσωματώσουν στις μεθόδους εργασίας τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, η δέσμευση των εταίρων του έργου “LOOK WIDE” να συνδυάσουν μεταξύ τους τις έννοιες του φεμινισμού, του φύλου και της σεξουαλικής
ποικιλομορφίας σε μία κοινή προσέγγιση υπογραμμίζει την ανάγκη αναθεώρησης των μοντέλων κοινωνικής εργασίας κατά την αναγνώριση και την υποστήριξη
των θυμάτων έμφυλης βίας. Η εμπειρία αυτή αναδεικνύει γιατί, αντί να εντάξουμε τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στις υπάρχουσες, συμβατικές υπηρεσίες καταπολέμησης
της έμφυλης βίας — που απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε ενήλικες, ετεροφυλόφιλες γυναίκες-θύματα που έχουν ερωτική σχέση με έναν άνδρα-δράστη — είναι απαραίτητη μία κριτική, αναστοχαστική διαδικασία των υπηρεσιών αυτών με
στόχο την ουσιαστικά συμπεριληπτική και διαθεματική τους μορφή.

3.2 Μία διεισδυτική ματιά στην έμφυλη βία
Ο ορισμός που προτείνει το εταιρικό σχήμα του “LOOK WIDE” για την έμφυλη βία
στηρίζεται στο ίδιο ευρύ φάσμα της βίας που σχετίζεται με το φύλο. Καταρχάς,
η βία δεν θεωρείται ως φαινόμενο σποραδικό αλλά κανονιστικό και υπαρκτό.
Επιπλέον, δεν αντιμετωπίζεται ως ένα ατομικό πρόβλημα, αλλά ως ένα κοινωνικό
φαινόμενο. Από αυτή την άποψη, ένας πολιτικός ορισμός της βίας θα μας έδινε τη
δυνατότητα να εντοπίσουμε τις πολιτισμικές και τις νομικές εκφάνσεις της βίας.
Πέραν αυτού, συμπεριλαμβάνει τη βία που κατευθύνεται προς τα intersex άτομα
και τα άτομα με μη κανονιστικές σεξουαλικές ή έμφυλες ταυτότητες ή εκφράσεις.
Ωστόσο, η συμπερίληψη αυτή σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την αορατότητα της βίας που εκδηλώνεται κατά γυναικών και κοριτσιών λόγω του φύλου
τους και λόγω των «παραδοσιακών» ανισοτήτων στις σχέσεις ανδρών-γυναικών.
Τέλος, ο εν λόγω ορισμός δίνει έμφαση στις βαθύτερες δομικές αιτίες και ανισότητες της βίας με στόχο την αποφυγή της θυματοποίησης των θυμάτων.

Ως επαγγελματίες στον τομέα της έμφυλης βίας και της ΛΟΑΤΚΙ+ φοβίας, πολύ
συχνά δυσκολευόμαστε να βρούμε τον χρόνο ή τον χώρο να αναστοχαστούμε
ως προς τις εννοιολογικές πτυχές του αντικειμένου της εργασίας μας. Η σοβαρότητα των καθημερινών περιστατικών δεν μας επιτρέπει να επανεξετάσουμε
με κριτικό πνεύμα τις πτυχές αυτές και να έχουμε επίγνωση του τρόπου με τον
οποίο επηρεάζουν τη δουλειά μας. Ωστόσο, τα θεωρητικά μοντέλα που καθοδηγούν το έργο μας είναι καθοριστικής σημασίας. Σε ό,τι αφορά την πρόκληση
της ενσωμάτωσης των διαστάσεων του φύλου και της σεξουαλικής ποικιλομορφίας που θίγεται στον παρόντα οδηγό, η δραστηριότητα που ακολουθεί
είναι μία πρόσκληση για αναστοχασμό, ατομικό ή/και ομαδικό, ως προς τα
ποικίλα εννοιολογικά πλαίσια που χρησιμοποιούν διαφορετικοί επαγγελματίες
και ως προς τον τρόπο που καθοδηγούν τη μέθοδο της εργασίας σας. Οι παρακάτω ερωτήσεις μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο μίας δραστηριότητας
ενδοσκόπησης ή/και της διεξαγωγής μίας συζήτησης στη διάρκεια ενός προγράμματος επιμόρφωσης ή ενός εργαστηρίου (workshop) με εξειδικευμένους
επαγγελματίες.

3
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Δραστηριότητα ατομικού αναστοχασμού:
«Εγώ ως επαγγελματίας»

Γράψτε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις στο κέντρο μίας κόλλας χαρτιού μεγέθους A4. Κάνετε ένα brainstorming και σημειώστε πιθανές απαντήσεις σε κάθε ερώτηση. Έπειτα, ρίξτε μία δεύτερη ματιά και σκεφτείτε
ξανά αυτά που γράψατε. Αν πραγματοποιήσετε αυτή τη δραστηριότητα
σε ομαδικό επίπεδο, κάθε συμμετέχουσα/ων μπορεί να μοιραστεί τις απαντήσεις της/του με την υπόλοιπη ομάδα.
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•

Ποιες διαφορές έχουν τα μοντέλα παρέμβασης των υπηρεσιών/οργανώσεων για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και των ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων
στο πεδίο που εργάζεστε;

•

Ποια είναι τα πιο δύσκολα και διαφορετικά σημεία των προσεγγίσεων των
επαγγελματιών μεταξύ διαφορετικών ομάδων - οργανώσεων;

•

Ποιες είναι τα κοινά σημεία πάνω στα οποία μπορούμε να αναπτύξουμε ένα
διαθεματικό πλαίσιο;

•

Υπάρχουν ομάδες ή πληθυσμοί που αποκλείονται από τις υπηρεσίες; Ποια μέτρα μπορούμε να πάρουμε για να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση τους
στις υπηρεσίες;

3.3 Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την έμφυλη βία
Η έμφυλη βία, συµπεριλαµβανοµένης της ενδοοικογενειακής
βίας, όπως ορίζεται στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης
για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών
και της ενδοοικογενειακής βίας – γνωστή και ως Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης - συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά στις γυναίκες, σύμφωνα με τη
Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης (1995), τη
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη Όλων των
Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW, 1979) και του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της (1999), τη Γενική Σύσταση υπ’
αριθ. 19 που εξέδωσε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την
καταπολέμηση της βίας σε βάρος γυναικών και, πιο πρόσφατα,
σύμφωνα με το Ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών που αναφέρεται
στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (25 Σεπτεμβρίου 2015).
Η αρχή της ισότητας και η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στη Συνθήκη της
Λισαβόνας:
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Άρθρο 10, Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

•

Άρθρα 2 και 3, Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

•

Άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, η Οδηγία-Πλαίσιο για την Απασχόληση, αν και περιορίζεται στην απασχόληση, την εργασία και την επαγγελµατική κατάρτιση, απαγορεύει τις διακρίσεις
λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού (Άρθρο 21(1)).
Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης1 (Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης
για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας), ορόσημο στη διεθνή νομοθεσία για την καταπολέμηση της
έμφυλης βίας, παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την έμφυλη βία και τη
βία κατά των γυναικών, την οποία χαρακτηρίζει ως έμφυλη πράξη που συνιστά
«παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μία μορφή διάκρισης κατά των
γυναικών». Σύμφωνα με τη Σύμβαση, κάθε πράξη βίας με βάση το φύλο, προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει στις γυναίκες «ζημία ή σωματικές, σεξουαλικές ή ψυχολογικές βλάβες ή δοκιμασίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών απειλών,
του καταναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, ανεξαρτήτως
εάν αυτό συμβαίνει στη δημόσια ή στην ιδιωτική ζωή».
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•

Όπως φανερώνει το ίδιο το όνομα της Σύμβασης, η έμφυλη βία αναφέρεται
κυρίως στις γυναίκες (και ιδίως στις cis-straight). Επομένως, η έμφυλη βία νοείται ως μία ιδιαίτερη μορφή βίας που καταφέρεται εναντίον μίας γυναίκας, επειδή είναι γυναίκα. Αν και οι στατιστικές δείχνουν ότι οι γυναίκες επηρεάζονται
δυσανάλογα από την έμφυλη βία, δεν είναι η μοναδική κοινωνική ομάδα που
πλήττεται από αυτό το φαινόμενο. Εντούτοις, η Σύμβαση δεν προσδιορίζει με
σαφήνεια την έννοια «γυναίκες». Αναφέρεται μόνο σε γυναίκες ή και σε ΛΟΑΤΚΙ+
άτομα που ενδέχεται να θεωρούν ή όχι τον εαυτό τους γυναίκες; Επιπλέον, ίσως

1 Έναρξη ισχύος της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης: 01/08/2014 - 10
Κυρώσεις από 8 Κράτη-Μέλη
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να μην εννοείται ότι συγκαταλέγονται τα άτομα αυτά στην κατηγορία «γυναίκες»
της Σύμβασης. Για την εκπροσώπηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ και τη διαφύλαξη της ακεραιότητάς τους ενάντια κάθε μορφής βίας, η κατηγορία των
ατόμων που πλήττονται από την έμφυλη βία είτε θα πρέπει να διαφοροποιηθεί
στο κείμενο της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης είτε να προστεθεί μία νέα,
συμπληρωματική κατηγορία στην ήδη υπάρχουσα.
Οι ειδικοί νόμοι για την έμφυλη βία στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την
Ισπανία και την Ουγγαρία παρουσιάζονται ομαδοποιημένοι στον παρακάτω πίνακα:

ΧΩΡΑ
Ισπανία

Iταλία

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1/2004
Οργανικός νόμος

Ολοκληρωμένα μέτρα προστασίας κατά της έμφυλης βίας

5/2008
Καταλανικός νόμος

Δικαίωμα των γυναικών στην
εξάλειψη της έμφυλης βίας2

154/2001

Μέτρα κατά της βίας στις οικογενειακές σχέσεις

38/2009

Επείγοντα μέτρα για τη δηµόσια
ασφάλεια και την καταπολέμηση
της σεξουαλικής βίας, καθώς και
για τη δίωξη διάπραξης σχετικών ενεργειών

77/2013

Κύρωση και εφαρμογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη
και την καταπολέμηση της βίας
κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

2 Ο καταλανικός νόμος προτείνει έναν ευρύτερο ορισμό της έμφυλης βίας, όπου
αναγνωρίζονται διάφορες σφαίρες της ιδιωτικής και της δημόσιας ζωής (ΒΕΣ, αλλά
επίσης, ενδοοικογενειακή βία, βία στον χώρο εργασίας και την κοινότητα), αλλά
αναφέρεται σε cis-γυναίκες.
36

119/2013
Νόμος κατά της γυναικοκτονίας

Καταπολέμηση της έμφυλης βίας

80/2015
Νομοθετικό Διάταγμα

Άδεια για γυναίκες που είναι
θύματα της βίας λόγω φύλου

Ουγγαρία

Ποινικός Κώδικας όπως τροποποιήθηκε
τον Ιούλιο του 2013

Το αδίκημα ενδοοικογενειακής
βίας εισήχθη στον νέο Ποινικό
Κώδικα τον Ιούλιο του 2013. Η
ενδοοικογενειακή βία δεν θεωρούνταν «συγκεκριμένο ποινικό
αδίκημα» μέχρι τότε.

Γερμανία

AGG, 20063

Έχει ως στόχο να παράσχει
ευρεία προστασία από τις διακρίσεις και τις διάφορες μορφές
άνισης μεταχείρισης (ιδιαίτερα
στον χώρο εργασίας κτλ.). Αν και
η νομοθεσία αυτή διασφαλίζει
ότι ένα άτομο έχει τη νομική
δυνατότητα να καταπολεμήσει
μία συγκεκριμένη διάκριση που
αντιμετωπίζει/αντιμετώπισε,
δεν προσφέρει σχεδόν τίποτα
σε ειδικές περιπτώσεις βίας ή σε
θύματα έμφυλης βίας.

Άρθρα 6, 7, 8 και 9 του
παρόντος Νόμου και
Άρθρα 299 και 311 του
Ποινικού Κώδικα

Ενδοοικογενειακή βία θεωρείται
η τέλεση αξιόποινης πράξης σε
βάρος μέλους της οικογένειας.

Ελλάδα

3
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3 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, «Γενικός Νόμος για την Ισότιμη Μεταχείριση», νομοθεσία κατά των διακρίσεων.
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3.4 Εθνικό νομικό πλαίσιο για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα
Στην Ελλάδα, η νομοθεσία που αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα να αφήνει τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα απροστάτευτα και χωρίς
καμία υποστήριξη. Βέβαια, ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα κατοχυρώνονται
στο Σύνταγμα της Ελλάδας.
Πιο συγκεκριμένα, τα Άρθρα 2/παράγραφος 1, 4, 5, 20 και 25 αναφέρονται
στην προστασία του ανθρώπου γενικά χωρίς, όμως, να κάνουν ειδική μνεία
στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Ο Νόμος υπ’ αριθ. 3304/2005 είναι ο πρώτος νόμος
που ψηφίστηκε ειδικά για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Σύμφωνα με το
Άρθρο 2, «απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάκριση ή διακριτική μεταχείριση,
συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης ή κάθε άλλης προσβλητικής ενέργειας
για καθέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1». Ωστόσο,
οι διατάξεις αυτού του νόμου περιορίζονται στην προστασία για θύματα
διακρίσεων στον χώρο εργασίας. Τρεις επιπλέον Νόμοι που θα ήταν παράλειψη
να μην αναφέρουμε είναι οι εξής: α.) ο Νόμος 4285/2014 για την καταπολέμηση
ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του
ποινικού δικαίου β.) ο Νόμος 4491/2017, για τη Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας
Φύλου που ορίζει τη (δικαστική) διαδικασία αλλαγής του μικρού ονόματος στην
αστυνομική ταυτότητα και τα λοιπά νόμιμα έγγραφα των τρανς ατόμων, χωρίς
την προϋπόθεση ιατρικών επεμβάσεων επαναπροσδιορισμού του φύλου και
γ.) ο Νόμος 4356/2015, ο οποίος θεσπίζει το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών να συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης, αν και ο γάμος μεταξύ ατόμων του
ίδιου φύλου δεν είναι νομικά αποδεκτός, ενώ οι σχέσεις μεταξύ των μερών του
συμφώνου ακολουθούν τις διατάξεις του νόμου που ισχύει για τα παντρεμένα
ζευγάρια. Βέβαια, ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών δεν θεωρείται νόμιμος ούτε
και η τεκνοθεσία παιδιών. Ωστόσο, η υφιστάμενη νομοθεσία εγκρίνει την
αναδοχή παιδιού από ομόφυλα ζευγάρια. Τον Μάιο του 2018, ψηφίστηκε μία
τροποποίηση του Άρθρου 8 αναφορικά με τις προϋποθέσεις καταλληλότητας
ανάδοχων γονέων, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η αναδοχή ανήλικου
τέκνου, όχι μόνο από οικογένειες που αποτελούνται από συζύγους ή μεμονωμένα
άτομα, αλλά επίσης από ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,
μεταξύ των οποίων βέβαια και τα ομόφυλα.

Έχει πλέον καταστεί σαφές ότι ένας μεγάλος αριθμός νόμων απαιτεί
αναθεώρηση, ούτως ώστε να συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση
της έμφυλης βίας κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Τα άρθρα, οι παράγραφοι και οι
κώδικες της υφιστάμενης νομοθεσίας θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου
να αποκτήσουν συμπεριληπτικό χαρακτήρα, δηλαδή να καλύπτουν ένα ευρύτερο
φάσμα περιστατικών και ταυτοτήτων. Οι «σιωπηροί» νόμοι, οι οποίοι χρειάζεται
να ερμηνευθούν κατάλληλα από το δικαστήριο για να περιλαμβάνουν επαρκώς
τις ποικίλες μορφές έμφυλης βίας, πρέπει να αλλάξουν ώστε να καλύπτουν ρητά
τις περιπτώσεις αυτές, εφόσον η πραγματικότητα που βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα
δεν συμπεριλαμβάνεται στους νόμους κατά της έμφυλης βίας. Οι κανονισμοί θα
πρέπει να καθοριστούν, όπως και να κατονομαστούν με σαφήνεια οι αποδέκτες
της βίας. Παράλληλα, χρειάζεται να οριστούν με ακρίβεια οι αρμόδιες αρχές ή τα
όργανα που θα ασχολούνται με την καταπολέμηση των διακρίσεων. Η εργασία
κατά των διακρίσεων και της βίας θα πρέπει να είναι ομαδική, αμειβόμενη και
ορατή. Οι συνέπειες της έμφυλης βίας θα πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστές,
όπως επίσης, οι δυνατότητες για την αντιμετώπισή τους.

3
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3.5 Ανάγκη χάραξης κρατικής πολιτικής και υλοποίησης
σχεδιασμού υπηρεσιών

Με βάση όλα τα παραπάνω, η ανάγκη συγκρότησης και υλοποίησης
υποστηρικτικών υπηρεσιών για ΛΟΑΤΚΙ+ θύματα έμφυλης βίας είναι πλέον
προφανής. Παρόλο που η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα, είναι σαφές
ότι σε καμία από τις πέντε συμμετέχουσες χώρες-εταίρους δεν έχει επιτευχθεί
ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των ατόμων αυτών από την έμφυλη βία.

39

ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΤΟΜΩΝ

4

4. ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΤΟΜΩΝ:
Ορισμοί, μορφές και αντίκτυπος

Το έργο “Look Wide: developing a working method to support LGBTIQA+ victims
of gender-based violence by integrating gender and sexual diversity” επιδιώκει
να αναπτύξει μεθόδους εργασίας για εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης
(υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων που εργάζονται με θύματα έμφυλης βίας)
προκειμένου να γίνουν περισσότερο προσβάσιμες στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα χωρίς
να κινδυνεύουν να υποστούν περαιτέρω διακρίσεις. O στόχος αυτός μπορεί
να επιτευχθεί μέσω της ενσωμάτωσης των διαστάσεων της έμφυλης και
της σεξουαλικής ποικιλομορφίας στις υπάρχουσες μεθόδους εργασίας και
προσεγγίσεις. Το παρόν κεφάλαιο σκιαγραφεί τις ποικίλες εκδηλώσεις και
μορφές βίας που υφίστανται συχνά τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στη σημερινή κοινωνία.

Ορισμός και είδη έμφυλης βίας (πηγή: Διοτίμα https://diotima.org.gr/)
Η έμφυλη βία είναι ένα καθημερινό, παγκόσμιο φαινόμενο, που πλήττει στη συντριπτική πλειοψηφία γυναίκες και νεαρά κορίτσια, αλλά και ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
Περιλαμβάνει οποιαδήποτε επιβλαβή πράξη, κατά της αξιοπρέπειας και της ακεραιότητας όσων την υφίστανται. Μπορεί να τελεστεί τόσο σε ιδιωτικό όσο και
σε δημόσιο χώρο (σπίτι, εργασία, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κλπ), στρεφόμενη
εναντίον της θέλησης του ατόμου.
Διακρίνεται από τις άλλες μορφές βίας καθώς πηγάζει από την ιστορικά διαπιστωμένη ανισότητα στις σχέσεις κοινωνικής ισχύος/εξουσίας μεταξύ ανδρών
και γυναικών, η οποία οδήγησε στην κυριαρχία των ανδρών επί των γυναικών
και στις διακρίσεις σε βάρος τους.
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Η έμφυλη βία σε όλες της τις μορφές συνιστά ποινικό αδίκημα (συχνά
κακουργηματική πράξη) και τιμωρείται αυστηρότατα από την ελληνική
νομοθεσία. Μάλιστα με την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης
από την Ελλάδα (2018), αποτυπώνονται πλέον με συστηματοποιημένο τρόπο και
ποινικοποιούνται μορφές έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, που ως τώρα
δεν αναγνωρίζονταν νομικά ως τέτοιες (stalking, οικονομική βία, Ακρωτηριασμός Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων, εξαναγκαστικός γάμος).
Σύμφωνα με τους διεθνώς αναγνωρισμένους ορισμούς της έμφυλης βίας
(GBVIMS), οι βασικοί τύποι της είναι τέσσερις: Σεξουαλική, Σωματική, Ψυχολογική
και Οικονομική βία. Αξίζει πάντως να επισημανθεί ότι τα τοπικά και εθνικά νομικά
συστήματα μπορούν να ορίζουν διαφορετικά ή /και να έχουν κι άλλες νομικά
αναγνωρισμένες μορφές έμφυλης βίας (Gender Based Violence).

4
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Η έμφυλη βία προκαλεί σωματικά, σεξουαλικά ή ψυχικά τραύματα. Στο
ακρότατο όριο της μπορεί να οδηγήσει σε γυναικοκτονία. Ακόμη και οι απειλές
τέτοιων πράξεων, ο εξαναγκασμός ή/και η στέρηση ελευθερίας – αποτελούν
έμφυλη βία. Εμπεριέχει τη χρήση υπαρκτής ή υποτιθέμενης δύναμης – εξουσίας
και χρησιμοποιείται ως μέσο άσκησης κοινωνικού ελέγχου, τιμωρίας και
«σωφρονισμού» των ατόμων που την υφίστανται.

Μορφές έμφυλης βίας είναι οι εξής:
Λεκτική, σωματική, ψυχολογική / συναισθηματική κακοποίηση, βιασμός, σεξουαλική βία, σεξουαλική παρενόχληση, εμπορία ανθρώπων (human trafficking),
σεξουαλική εκμετάλλευση, οικονομική βία, εξαναγκαστικός γάμος, Ακρωτηριασμός Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων, stalking.
Σεξουαλική βία είναι οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη, αλλά και απόπειρα τέτοιας πράξης, χωρίς την εκούσια και ελεύθερη συναίνεση του θύματος. Κατά
την άσκησή της, συχνά (αλλά όχι πάντα) χρησιμοποιείται σωματική βία, εξαναγκασμός, αλλά και απειλές βίας, προκαλώντας βλάβες στο θύμα. Κάτω από την
ομπρέλα της σεξουαλικής βίας συμπεριλαμβάνονται τόσο ο βιασμός/απόπει-
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ρα βιασμού, η σεξουαλική κακοποίηση, η σεξουαλική παρενόχληση, όσο και η
εμπορία ανθρώπων, η σεξουαλική εκμετάλλευση, ο Ακρωτηριασμός Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων, η καταναγκαστική εγκυμοσύνη και οι εξαναγκαστικές
εκτρώσεις.
Στο ορισμό της σεξουαλικής βίας κατατάσσονται και τα ανεπιθύμητα σεξουαλικά
σχόλια ή οι αντίστοιχες κινήσεις, όπως μη επιθυμητό φίλημα, άγγιγμα γεννητικών οργάνων ή/και άλλων ιδιωτικών σημείων του σώματος κ.ά. Η σεξουαλική
βία μπορεί να ασκηθεί από οποιοδήποτε άτομο ανεξάρτητα από τη σχέση του µε
το θύμα, τόσο στο χώρο κατοικίας, εργασίας αλλά και το δημόσιο χώρο.
Ψυχολογική βία είναι η συστηματική, επίπονη και διαβρωτική διαδικασία που
οδηγεί το άτομο σε διανοητική και συναισθηματική οδύνη ή βλάβη. Ως ψυχολογική και συναισθηματική κακοποίηση αναφέρεται ένα σύνολο ενεργειών: πρώτον ο εκφοβισμός και οι απειλές για σωματική ή σεξουαλική βία. Συχνότατα ο
θύτης απειλεί ότι θα βλάψει το θύμα ή την οικογένειά του, ότι θα πάρει την κηδεμονία των παιδιών ή ότι θα αυτοκτονήσει. Δεύτερον, η συστηματική ταπείνωση
και διαρκής κριτική, η δημιουργία ενοχών στην/στον σύντροφο, και ο αδιάκοπος
έλεγχο της προσωπικής της ζωής. Τρίτον, η προσπάθεια απομόνωσης του θύματος, από τον οικογενειακό/φιλικό/συγγενικό περίγυρο. Τα παραπάνω στοχεύουν
στη μείωση της αυτοπεποίθησης, την υπονόμευση της αυτοεκτίμησης και αυτεξουσιότητας του θύματος, σε σημείο που το ίδιο να αμφιβάλλει για την ψυχική
του διαύγεια και να πιστεύει ότι είναι υπεύθυνο και ένοχο για την κακοποίηση
που δέχεται.
Σωματική βία είναι πράξη σωματικής κακοποίησης, που δεν έχει σεξουαλική
φύση, και έχει ως κατάληξη τον πόνο, τη δυσφορία και την πρόκληση βλαβών
στο άτομο που τη βιώνει. Συγκεκριμένα: χαστούκια, σπρώξιμο, τράβηγμα από τα
μαλλιά, χτυπήματα με τα χέρια ή άλλα αντικείμενα σε όλο το σώμα ή σε σημεία
του σώματος (αγκωνιές, κλωτσιές, μπουνιές κ.λπ.), κοψίματα ή κάψιμο σημείων
του σώματος, πνίξιμο, πυροβολισμός, επιθέσεις με οξύ/χημικά.
Η λεκτική βία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ψυχολογική κακοποίηση.
Προκαλεί πόνο και ψυχική οδύνη στα θύματα. Εμπεριέχει ένα ευρύ φάσμα
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Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αντιμετωπίζουν ποικίλες εκδηλώσεις της έμφυλης βίας, π.χ.
συμπεριφορές μίσους λόγω της σεξουαλικότητας, της ταυτότητας φύλου ή των
χαρακτηριστικών του φύλου τους, καθώς και ενδοοικογενειακή ή βία μεταξύ
ερωτικών συντρόφων, αλλά και ομοφοβική, αμφιφοβική ή/και τρανσφοβική
βία στο σχολικό περιβάλλον στα πλαίσια σχολικού εκφοβισμού.

4.1 Ομοφοβία, αμφιφοβία και τρανσφοβία ως έμφυλη βία
Η ομοφοβία, η αμφιφοβία και η τρανσφοβία θεωρούνται συχνά από τους
ερευνητές ότι βασίζονται σε προκαταλήψεις, παρανοήσεις, παραπληροφόρηση,
στερεότυπα ή φόβο που ενδέχεται ή όχι να έχει βαθιές κοινωνικές,
θρησκευτικές, ιστορικές, πολιτιστικές ή και άλλες ρίζες. Ωστόσο, καλό θα ήταν
να αναλογιστούμε με ποιον τρόπο η ίδια η κοινωνία χωρίζει τους ανθρώπους
σε ομάδες (π.χ. άνδρες και γυναίκες, cis και τρανς άτομα) και πώς οι εν λόγω
ομάδες ιεραρχούνται στη συνέχεια, ούτως ώστε η μία ομάδα να υπερέχει, ενώ η
άλλη να καταπιέζεται. Μία μορφή τέτοιας διάκρισης είναι και η ΛΟΑΤΚΙ+-φοβία.
Οι προκαταλήψεις, όπως επίσης και οι κοινωνικές δομές εξουσίας συνήθως
διδάσκονται στην πρωταρχική οικογένεια του ατόμου ή σε άλλες κοινωνικές
ομάδες και διατηρούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα και πολιτικές σε κρατικό
επίπεδο που συντηρούν την ανισότητα και την άνιση μεταχείριση των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων.

4
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συμπεριφορών που ξεκινούν από φωνές, απειλές και εξυβρίσεις και φτάνουν ως
το λεκτικό εξευτελισμό και την τρομοκράτηση του θύματος. Στόχος της λεκτικής
κακοποίησης είναι η χειραγώγηση διαμέσου του φόβου και ο έλεγχος πάνω
στη ζωή του ατόμου. Οι προσβολές, οι κατηγορίες, οι μομφές, η δυσφήμηση,
η επίρριψη ευθυνών για την κακοποιητική συμπεριφορά στο θύμα, οι συνεχείς
επικρίσεις, η λεκτική υποβάθμιση και υπονόμευση της αυτοπεποίθησης,
αποτελούν μερικά μόνο πρόσωπα αυτού του πολύπλοκου φαινομένου. Αν και
είναι η πιο συνηθισμένη μορφή κακοποίησης, δεν αντιμετωπίζεται με την ίδια
σοβαρότητα όπως οι άλλες μορφές έμφυλης βίας, γιατί δεν υπάρχουν ορατές
αποδείξεις πως έχει συμβεί και ο θύτης μπορεί να παραπλανά, διατηρώντας
άψογη συμπεριφορά στο δημόσιο χώρο.

43

ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΤΟΜΩΝ

4

44

Το μίσος και η απέχθεια απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα είναι μία μορφή έμφυλης
βίας. Όπως συμβαίνει και με άλλες μορφές έμφυλης βίας, εκδηλώνεται λόγω
των κανονιστικών έμφυλων προσδοκιών που είδαμε στο προηγούμενο
κεφάλαιο. Τόσο στην ευρύτερη κοινωνία όσο και στις επιμέρους τοπικές
κοινότητες υπάρχουν κοινωνικές προσδοκίες σχετικά με τις αποδεκτές
έμφυλες συμπεριφορές ή τους έμφυλους ρόλους. Οποιοδήποτε άτομο μπορεί
να γίνει στόχος λεκτικής ή σωματικής επίθεσης εξαιτίας της παρέκκλισής του
από τις κυρίαρχες αντιλήψεις γύρω από αυτούς τους ρόλους και τις σχετικές
συμπεριφορές. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα που θα μπορούσαμε να
αναφέρουμε, αλλά επειδή οι ρόλοι που συναντώνται σε κάθε κοινωνία είναι
σύνθετοι και ποικίλοι, παρακάτω παρουσιάζονται μερικά από τα πλέον προφανή
παραδείγματα:
•

Οι ομοφυλόφιλοι άνδρες καταρρίπτουν την στερεοτυπική αντίληψη περί
ανδρισμού, εφόσον έλκονται σεξουαλικά από άλλους άνδρες.

•

Οι λεσβίες καταρρίπτουν την στερεοτυπική αντίληψη περί θηλυκότητας,
εφόσον έλκονται σεξουαλικά από άλλες γυναίκες.

•

Άνδρες και γυναίκες καταρρίπτουν την στερεοτυπική αντίληψη περί ανδρισμού/θηλυκότητας, αν η έκφραση του φύλου τους δεν ταιριάζει με την
κοινωνικά προκαθορισμένη έκφραση φύλου.

•

Γυναίκες καταρρίπτουν την στερεοτυπική αντίληψη περί θηλυκότητας, διότι απαιτούν ίση μεταχείριση με τους άνδρες (π.χ. στην οικογένεια, στον
χώρο εργασίας ή την ιδιωτική ζωή).

•

Τρανς άτομα καταρρίπτουν την στερεοτυπική αντίληψη περί φύλου, καθώς αποδομούν την κοινωνικά κατασκευασμένη ιδέα ότι η ταυτότητα φύλου εξαρτάται από τα βιολογικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου.

•

Μη δυϊκά τρανς άτομα καταρρίπτουν την στερεοτυπική αντίληψη περί φύλου, καθώς αυτοπροσδιορίζονται εκτός του διπόλου των φύλων (ανδρικό
και γυναικείο).

•

Τα intersex άτομα καταρρίπτουν την στερεοτυπική αντίληψη περί δύο διακριτών φύλων, αφού γεννιούνται με βιολογικά χαρακτηριστικά και των
“δύο” βιολογικών φύλων. Το γεγονός ότι τα σώματα όλων των ανθρώπων

4.2 Εγκλήματα μίσους λόγω ΛΟΑΤΚΙ+ φοβίας
Η αστυνομία για να καταγράψει ένα έγκλημα ως έγκλημα μίσους χρειάζεται να
πειστεί ότι το θύμα ή κάποιο άλλο άτομο θεωρεί ότι το εν λόγω έγκλημα διαπράχθηκε με κίνητρο την προκατάληψη σε βάρος μίας κοινωνικής ομάδας. Το
δικαστήριο για να κρίνει ένα έγκλημα ως έγκλημα μίσους εξετάζει δύο στοιχεία:
1) Το στοιχείο του εγκλήματος: Τεκμήρια ότι διαπράχθηκε έγκλημα, π.χ. σωματική επίθεση, μερικές μορφές λεκτικής βίας, παρενόχληση κατ’ εξακολούθηση
κτλ.
2) Το στοιχείο της προκατάληψης: Τεκμήρια ότι το έγκλημα συνδέεται
με προκατάληψη ενάντια σε ένα προστατευόμενο χαρακτηριστικό (π.χ.
σεξουαλικός προσανατολισμός, φύλο ή ταυτότητα φύλου, εθνική ή εθνοτική
καταγωγή, φυλή, θρησκεία ή/και αναπηρία). Αυτό το συμπέρασμα μπορεί να
εξαχθεί από τα λόγια ή τη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του περιστατικού ή
αμέσως μετά ή μετέπειτα σε συνδυασμό με άλλους δείκτες.
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πρέπει να ακολουθούν μία υποχρεωτική πολιτισμική νόρμα επιβεβαιώνεται από τις ακούσιες ιατρικές επεμβάσεις που συχνά επιβάλλονται στα
ανήλικα (ακόμη και βρέφη) intersex άτομα χωρίς να συντρέχει κίνδυνος
για την υγεία τους.

Ένα έγκλημα μίσους είναι ομοφοβικό ή τρανσφοβικό εάν το κίνητρο του δράστη
για την επίθεση ήταν ο πραγματικός ή εικαζόμενος σεξουαλικός προσανατολισμός,
η ταυτότητα φύλου ή/και η έκφραση φύλου ενός ατόμου.

Δείκτες προκατάληψης
Δείκτες προκαταλήψεων είναι ένα ή περισσότερα γεγονότα, τα οποία υποδηλώνουν ότι ένα έγκλημα ίσως να διαπράχθηκε εξαιτίας ενός κινήτρου προκατάληψης. Οι εν λόγω δείκτες προσφέρουν αντικειμενικά κριτήρια για τη διερεύνηση
του πιθανού κινήτρου χωρίς να αποδεικνύουν οπωσδήποτε ότι τα κίνητρα του
δράστη απορρέουν από προκαταλήψεις. Σκοπός της χρήσης τους είναι η ενεργοποίηση της διαδικασίας ανεύρεσης στοιχείων, ούτως ώστε να αποφασιστεί αν
χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση των απόψεων και των κινήτρων του δράστη.
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Οι δείκτες προκατάληψης είναι χρήσιμοι σε αστυνομία, εισαγγελείς και ΜΚΟ για
να εκτιμήσουν κατά πόσον το καταγγελθέν έγκλημα είναι έγκλημα μίσους. Πολλές χώρες και διάφοροι οργανισμοί έχουν συντάξει δικούς τους καταλόγους με
δείκτες προκατάληψης.
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Ενδεικτική λίστα δεικτών προκατάληψης
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Αντίληψη Θύματος/Μάρτυρα
•

Κατά την αντίληψη του θύματος ή των μαρτύρων, το περιστατικό είχε
ως κίνητρο την προκατάληψη;

Σχόλια, Γραπτές Δηλώσεις, Χειρονομίες ή Γκράφιτι
•

Προέβη ο ύποπτος σε σχόλια, γραπτές δηλώσεις ή χειρονομίες για την
κοινότητα στην οποία ανήκει το θύμα;

•

Εντοπίστηκαν στη σκηνή του εγκλήματος σκίτσα, γκράφιτι, γελοιογραφίες ή άλλα σύμβολα μίσους;

•

Στην περίπτωση που στόχο αποτέλεσε ένας χώρος θρησκευτικής ή πολιτιστικής σημασίας, επρόκειτο για ένα ιστορικό μνημείο ή ένα κοιμητήριο;

Φυλετικές, Εθνικές, Έμφυλες και Πολιτισμικές Διαφορές
•

Διαφέρουν ο ύποπτος και το θύμα από πλευράς φυλετικού, θρησκευτικού ή εθνικού/εθνοτικού υποβάθρου ή σεξουαλικού προσανατολισμού/ταυτότητας φύλου;

•

Υπάρχει ιστορικό εχθρότητας ανάμεσα στην ομάδα του θύματος και
την ομάδα του υπόπτου;

•

Συμμετείχε το θύμα σε δράσεις υποστήριξης της ομάδας του τη στιγμή
του συμβάντος;

•

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ημερομηνία ιδιαίτερης σημασίας (π.χ.
Φεστιβάλ Υπερηφάνειας-Pride);

•

Βρέθηκαν στο σημείο αντικείμενα που να υποδηλώνουν ότι πίσω από
την εγκληματική ενέργεια κρύβονται παραστρατιωτικές ή εξτρεμιστικές
εθνικιστικές οργανώσεις;

•

Υπάρχουν ενδείξεις δράσης τέτοιας ομάδας στη συγκεκριμένη περιοχή
(π.χ. αφίσες, γκράφιτι ή φυλλάδια);

Συχνότητα Προηγούμενων Εγκλημάτων/Περιστατικών λόγω Προκατάληψης
•

Υπήρξαν άλλα παρόμοια περιστατικά στην ίδια περιοχή; Ποιες/οι ήταν
τα θύματα;

•

Έλαβε το θύμα ενοχλητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mails) ή τηλεφωνήματα; Έγινε το θύμα αποδέκτης λεκτικής βίας λόγω
της προσχώρησης ή της συμμετοχής του σε μία στοχοποιημένη ομάδα;

•

Βρισκόταν το θύμα σε ή κοντά σε περιοχή ή χώρο που συνδέεται συνήθως με ή συγκεντρώνει συχνά τα μέλη μίας συγκεκριμένης ομάδας (π.χ.
ένα κέντρο κοινότητας)4.

Βία μπορεί να ασκηθεί από το κράτος ή εκπροσώπους του (π.χ. αστυνομική βία ή/

4
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Οργανωμένες Ομάδες Μίσους

και παρενόχληση σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων) ή από άτομα που εκφοβίζουν ή παρενοχλούν στο σχολείο, στον χώρο εργασίας κοκ. Η βία που εκδηλώνεται εναντίον
προσώπων λόγω του εικαζόμενου σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας
φύλου τους μπορεί να είναι ψυχολογική, λεκτική, σωματική, και μπορεί να φτάσει,
στις χειρότερες περιπτώσεις, μέχρι τη δολοφονία.

Εγκληματική επίθεση
Στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πράξεις βίας κατά μίας κοινωνικής
ομάδας χαρακτηρίζονται από νομική άποψη εγκλήματα μίσους, τα οποία επισείουν

4 Ο κατάλογος δεικτών προκατάληψης βασίστηκε στο κείμενο OSCE/ODIHR:
Understanding Hate Crimes: A Handbook for Bosnia and Herzegovina. 2010. σ. 9-10.
https://www.osce.org/odihr/104165
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αυστηρότερες ποινές σε περίπτωση καταδίκης. Σε ορισμένα κράτη, αυτή η νομοθετική πρακτική αφορά εκτός από τη σωματική βία και τη λεκτική επίθεση.
Νομοθεσία κατά των εγκλημάτων μίσους λόγω ομοφοβίας και τρανσφοβίας
Τα Μέλη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
(ΟΑΣΕ) άρχισαν να περιγράφουν τα εγκλήματα μίσους λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού (σε αντίθεση με τη γενική νομοθεσία κατά των διακρίσεων) προκειμένου να θεωρούνται ως μία επιβαρυντική περίσταση μετά τη διάπραξη ενός
σχετικού εγκλήματος το 2003.
Ωστόσο, ο βαθμός ανταπόκρισης της αστυνομίας και της δικαιοσύνης σε
αυτού του είδους τα εγκλήματα μίσους είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Η ελλιπής
καταγγελία των περιστατικών βίας από τα θύματα σε συνδυασμό με την έλλειψη
σταθερής συλλογής δεδομένων είναι και αυτοί παράγοντες που δυσχεραίνουν
τη μέτρηση της προόδου. Συστημικές αδυναμίες μπορούν να εντοπιστούν κατά
την εφαρμογή και την εκτέλεση του νόμου σε περιπτώσεις εγκλημάτων μίσους
κατά μελών ευάλωτων ομάδων. Τέτοιου είδους συστημικές αδυναμίες μπορεί
να είναι η γενικότερη υποβάθμιση των εγκλημάτων μίσους στις αστυνομικές
πρακτικές, η δυσκολία αναγνώρισης ομο/αμφί/τρανσφοβικών κινήτρων σε
αντίστοιχα εγκλήματα, η ελλιπής επιμόρφωση της αστυνομίας σε ΛΟΑΤΚΙ+
ζητήματα, αλλά και πολλών κοινωνικών υπηρεσιών που συνδέονται με την
αναγνώριση και την καταγγελία ανάλογων περιστατικών κ.α.
Συχνότητα και ελλιπής καταγγελία περιστατικών
Υπάρχουν πειστικά αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την έκταση του
προβλήματος των εγκλημάτων μίσους εναντίον ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη από τον Οργανισμό
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) με θέμα τα εγκλήματα
μίσους και τη διακριτική μεταχείριση των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των
αμφιφυλοφίλων και των τρανς (2013), πάνω από ένα στα τέσσερα αυτά άτομα
(26%) είχε δεχθεί επίθεση ή απειλή με βία στη διάρκεια των πέντε ετών που
προηγήθηκαν της έρευνας. Τα στατιστικά στοιχεία είναι περισσότερο ανησυχητικά
στην περίπτωση των τρανς ατόμων, καθώς το ένα τρίτο (34%) του συνόλου
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Τα πιο διαδεδομένα περιστατικά ομο/αμφί/τρανσφοβίας περιλαμβάνουν από
ύβρεις και λεκτική βία σε δημόσιο χώρο, δημοσια αποκάλυψη σεξουαλικού
προσανατολισμού ενός ατόμου παρά τη θέλησή του (outing), εκφοβισμό
(ενδοοικογενειακό, διαδικτυακό, σχολικό κ.λπ.), έως σωματικές ή/και σεξουαλικές
επιθέσεις και απειλές θανάτου:
•

Σχεδόν το 20% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι βίωσαν τουλάχιστον μία
εμπειρία ομο/αμφι/τρανσφοβικής βίας μέσα σε χρονικό διάστημα τριών
ετών πριν τη διεξαγωγή της έρευνας,

•

Το 10% των θυμάτων είχε δεχθεί σωματική επίθεση,

•

Περίπου το 20% των θυμάτων είχε δεχθεί απειλή με βία ή είχε υποστεί
βία,

•

Περίπου το 10% των θυμάτων είχε βιώσει μη συναινετική σεξουαλική
επαφή.

4
ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΤΟΜΩΝ

των τρανς ερωτηθέντων απάντησαν ότι έχουν δεχθεί σωματική ή σεξουαλική
επίθεση ή απειλή με βία κατά τα πέντε προγενέστερα της έρευνας έτη. Εκτός
από τις έρευνες εθνικής θυματοποίησης, τα περιστατικά που συγκεντρώνουν οι
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) και καταγγέλλουν στο Γραφείο
Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR), δείχνουν υψηλό
ποσοστό εγκλημάτων μίσους εναντίον ΛΟΑΤ ατόμων σε ολόκληρη την περιοχή.
Επιπλέον, η προαναφερθείσα έρευνα (2013) αποκάλυψε ότι η ομοφοβική
και η τρανσφοβική βία καταγγέλλονται πλημμελώς στις χώρες της Ευρώπης.
Ενδεικτικά, μετά βίας πάνω από ένα στα πέντε (22%) σχετικά περιστατικά που
είχαν βιώσει οι ερωτηθέντες είχε καταγγελθεί κατά τη διάρκεια της πενταετίας
που προηγήθηκε της έρευνας.

4.3 Θεσμική βία εναντίον intersex ατόμων
«Σε έναν κόσμο που η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου και των κυβερνήσεων
γνωρίζει και αποδέχεται μόνο τα δύο φύλα («ανδρικό» και «γυναικείο»), η ύπαρξη
των intersex ατόμων και του σώματός τους δεν αναγνωρίζεται. Αντιθέτως, τα
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υγιή σώματα των intersex ατόμων θεωρούνται «ιατρικό πρόβλημα» και «έκτακτη
ψυχοκοινωνική ανάγκη» που πρέπει να επιδιορθωθεί με χειρουργικά, ορμονικά,
λοιπά ιατρικά και μερικές φορές ψυχολογικά μέσα», αναφέρει η OII Europe στην
έκδοσή της με τίτλο Standing up for the rights of intersex people (ILGA Europe,
2015).
Σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα intersex άτομα αντιμετωπίζουν το στίγμα της
παθολογικοποίησης της ταυτότητάς τους καθώς και σοβαρές παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Μετά τη γέννησή τους, τα intersex άτομα ως
βρέφη, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες, υφίστανται παραβιάσεις της σωματικής
τους ακεραιότητας, που περιλαμβάνουν ιατρικές παρεμβάσεις (μεταξύ αυτών
και χειρουργεία) χωρίς την προηγούμενη, πλήρη και επαρκώς ενημερωμένη
συναίνεσή τους, παρεμβάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως απάνθρωπη και υποτιμητική μεταχείριση.

4.4 Βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων σε σχέσεις ομόφυλων
και τρανς ατόμων
Η βία μεταξύ συντρόφων που βρίσκονται σε ομόφυλη σχέση, καθώς και εναντίον
τρανς ατόμων στις συντροφικές και ερωτικές σχέσεις τους, συχνά αποσιωπώνται
στον δημόσιο λόγο για την ενδοοικογενειακή και τη βία μεταξύ συντρόφων. Συχνά
τα τρανς άτομα που πέφτουν θύματα βίας σε συντροφικές και ερωτικές σχέσεις, και
ειδικότερα οι τρανς γυναίκες, λόγω των ακόμη μεγαλύτερων θεσμικών και άλλων
διακρίσεων και εμποδίων που αντιμετωπίζουν έχουν ακόμη πιο περιορισμένη
πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης και ενδυνάμωσης.

4.5 Συμπεράσματα: η βία κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων μέσα από την
καθημερινή εμπειρία των παρόχων υπηρεσιών
Στο πλαίσιο του έργου, οι εταίροι εκπόνησαν έρευνα εκτίμησης αναγκών που
περιελάμβανε συνεντεύξεις με παρόχους υπηρεσιών και ΛΟΑΤΚΙ+ θύματα βίας
στις συμμετέχουσες χώρες. Οι πάροχοι υπηρεσιών ανέφεραν ένα ευρύ φάσμα
βίας σε ερωτικές ή οικογενειακές σχέσεις, στο χώρο εργασίας, στο σχολείο,
στον δρόμο και στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.
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Οι μικροεπιθετικότητες είναι συμπεριφορές που μεταδίδουν έμμεσα ή συγκαλυμμένα ένα προσβλητικό ή άλλες φορές εχθρικό μήνυμα στον παραλήπτη.
Εκδηλώνονται, όταν οι προκαταλήψεις των ανθρώπων απέναντι σε περιθωριοποιημένες ομάδες (π.χ. από την άρνηση της ύπαρξης της ΛΟΑΤΚΙ+ φοβίας έως
υποθέσεις για σεξουαλική παθολογία ή ανωμαλία) αποκαλύπτονται με τέτοιο
τρόπο που τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες μένουν με ένα αίσθημα
αμηχανίας ή προσβολής, π.χ. όταν τα προσφωνούν σε λάθος γένος ή όταν τα
βομβαρδίζουν με ενοχλητικές ερωτήσεις είτε εσκεμμένα είτε λόγω άγνοιας.
Οι μικροεπιθετικότητες έχουν τη δύναμη να κάνουν τους τελικούς αποδέκτες
να αισθάνονται κοινωνική αμηχανία, εκτός τόπου σε επίπεδο πολιτισμού ή
ακόμη και σωματική ανασφάλεια. Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, στην πλειονότητά τους,
υφίστανται μικροεπιθετικότητες καθημερινά, όπως για παράδειγμα στις συνεδρίες ψυχοθεραπείας και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες στις οποίες απευθύνονται για βοήθεια. Όπως καταδεικνύει πλήθος μελετών, όσο περισσότερο βιώνουν τα άτομα μικροεπιθετικότητες, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουν να
εμφανίσουν συμπτώματα κατάθλιψης, ψυχολογικής καταπόνησης ακόμη και
προβλήματα σωματικής υγείας.
Σε ό,τι αφορά στη διαπροσωπική βία, οι υπηρεσίες ανέφεραν κυρίως τη βία μεταξύ
ερωτικών συντρόφων, καθώς και τη βία που ασκείται από μέλη της οικογένειας
του θύματος. Εξίσου διαδεδομένη είναι η απειλή για δημόσια αποκάλυψη του
σεξουαλικού προσανατολισμού ενός ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμου χωρίς την έγκρισή του.
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Μικροεπιθετικότητα

Η βία σε δημόσιους χώρους μπορεί να λάβει τη μορφή εκφοβισμού ή
παρενόχλησης, είτε σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, είτε στον χώρο εργασίας ή σε
δημόσιους χώρους, π.χ. στον δρόμο, σε δημόσιες υπηρεσίες, αλλά ακόμη και σε
προγράμματα στέγασης.
Παράλληλα, οι υπηρεσίες αναφέρθηκαν στη θεσμική βία που εκδηλώνεται
άμεσα σε βάρος συγκεκριμένων ατόμων που πλήττονται από την έμφυλη βία. Στο
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, ιδιαίτερα τα τρανς άτομα έχουν αυξημένες
πιθανότητες να υποστούν βία, ειδικά πριν τη νομική αναγνώριση του φύλου τους.
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Η θεσμική βία εκδηλώνεται συχνά στο μεταναστευτικό και προσφυγικό πεδίο,
όπου οι ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια, όπως η μη
αποδεκτές πρακτικές που συχνά ακολουθούνται κατά τη διαδικασία εξέτασης
του ασύλου τους. Επιπλέον, οι ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες είναι ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα ομάδας που έχει ανάγκη την πρόσβαση σε διαθεματικές,
συμπεριληπτικές υπηρεσίες, λόγω των πολλαπλών στιγματισμένων ταυτοτήτων
της.

Αναγνώριση μορφών βίας
Τα περιστατικά που περιγράφονται παρακάτω είναι φανταστικά αλλά έχουν
εμπνευστεί από αληθινές ιστορίες ανθρώπων που απευθύνθηκαν σε υπηρεσίες
υποστήριξης θυμάτων έμφυλης βίας.
Στόχοι: Να αναγνωριστούν διάφορες μορφές έμφυλης βίας εναντίον ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων και να γίνει κατανοητό πόσο στενά συνυφασμένες είναι με τη δομική
βία.
Μέθοδος: ατομική ή ομαδική εργασία, ομαδική συζήτηση
Διάρκεια: 30 λεπτά
Απαιτούμενο υλικό (προαιρετικό): Φωτοαντίγραφα με τα τρία (3) περιστατικά
Περιγραφή δραστηριότητας: Οι συμμετέχουσες/οντες διαβάζουν τα
περιστατικά σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο και στη συνέχεια, η/ο εκπαιδεύτρια/
ευτής τους απευθύνει ερωτήσεις για να προωθήσει τη συζήτηση.

Περιστατικό 1
Η Σοφία εδώ και οκτώ χρόνια μένει στην ίδια πόλη. Γεννήθηκε σε μία κωμόπολη
σε άλλη περιοχή της χώρας και έφυγε από το πατρικό της για να σπουδάσει
στο πανεπιστήμιο, όταν έγινε 18 ετών. Μετά από δύο χρόνια, έκανε σχέση με
μία γυναίκα, ενώ στο παρελθόν είχε ερωτικές σχέσεις μόνο με άνδρες. Οι δύο
γυναίκες έχουν πλέον μακροχρόνια σχέση.
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Ο πατέρας της, μόλις το έμαθε, εξοργίστηκε. Είπε στη Σοφία ότι τον
απογοήτευσε, την αποκάλεσε «αποτυχημένη» και την προειδοποίησε ότι
μπορεί να μην της κληροδοτήσει το κομμάτι της οικογνειακής περιουσίας
που της αναλογεί . Τη ρωτούσε συνέχεια μήπως κάποιος άνδρας την
πλήγωσε συναισθηματικά και επέμενε να ακούσει από την κόρη του αυτή τη
«δικαιολογία».
Η Σοφία αισθάνεται άσχημα για την οικογένειά της και παράλληλα, άρχισε
να αμφιβάλλει για τη σχέση της. Μερικές φορές, σκέφτεται ότι δεν άξιζε τον
κόπο να κάνει coming out. Δεν νιώθει ότι η σχέση της είναι αρκετά ασφαλής,
ενώ θεωρεί ότι μάλλον φταίει η ίδια που προκάλεσε μία περιττή σύγκρουση
στην οικογένειά της. Ο πατέρας της είναι πολύ θυμωμένος και η Σοφία
στενοχωριέται για τη μητέρα της που θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει την
αντίδρασή του.
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Πρόσφατα η Σοφία αποφάσισε να κάνει coming out στους γονείς της. Πρώτα
μίλησε στη μητέρα της, η οποία έδειξε κατανόηση, αλλά την προβλημάτιζε η
πιθανή αντίδραση του συζύγου της. Ακόμη, η Σοφία έκανε coming out στις/
στους παλιές/ούς της φίλες/ους. Ωστόσο, δεν τολμούσε να μιλήσει στον
πατέρα της. Η μητέρα της επέμενε ότι έπρεπε να του μιλήσει, ώσπου τελικά η
Σοφία συμφώνησε να το κάνει.

Περιστατικό 2
Η Αΐντα και η Άννα έχουν σχέση εδώ και τέσσερα χρόνια. Οι φίλες/οι της Άννας
έχουν πλέον γίνει τα πιο κοντινά άτομα στη ζωή της Αΐντα. Όπως παραδέχονται
οι ίδιες, έχουν μία πολύ έντονη σχέση με πολλά σκαμπανεβάσματα. Υπάρχουν
στιγμές που και οι δύο νευριάζουν τόσο πολύ που χτυπούν η μία την άλλη.
Η Αΐντα είναι Μεξικανή και κατάφερε να ρυθμίσει τη νομική της κατάσταση
στη χώρα συνάπτοντας σύμφωνο συμβίωσης με την Άννα. Δεν έχει σταθερή
δουλειά, αν και είναι αρχιτέκτονας. Η Άννα είναι ντόπια και προέρχεται από μία
μεγαλοαστική οικογένεια. Έκανε coming out στην οικογένειά της, όταν ήταν
16 ετών.
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4

Η Άννα δεν καταλαβαίνει γιατί η Αΐντα δεν λέει στην οικογένειά της ότι είναι
λεσβία. Η Αΐντα φοβάται μήπως χάσει εντελώς την επαφή με τους γονείς της.
Πριν λίγους μήνες, η Άννα είπε στην Αΐντα ότι πρέπει να κάνει coming out στην
οικογένειά της, ειδάλλως θα την χωρίσει. Εκτός από αυτό, η Άννα λέει ότι η
Αΐντα δεν είναι αληθινή λεσβία, αφού ντύνεται με πολύ «γυναικείο» τρόπο για
να το κρύβει. Η Αΐντα δεν είναι ψυχολογικά προετοιμασμένη για να μιλήσει
στους γονείς της. Η κατάσταση μεταξύ της Άννας και της Αΐντα είναι πολύ
τεταμένη και μάλιστα τσακώνονται πολύ τον τελευταίο καιρό. Η Άννα έφτασε
στο σημείο να χτυπήσει την Αΐντα και να εκσφενδονίσει εναντίον της διάφορα
αντικείμενα.

Περιστατικό 3
Ο Χουάν είναι ένας τρανς άνδρας που ήρθε από την Κολομβία πριν τέσσερα
χρόνια. Στην πόλη του εξωτερικού που έχει πλέον εγκατασταθεί έκανε χειρουργική επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου και αυτό τον κάνει να αισθάνεται σαν να βρήκε τη δεύτερη πατρίδα του. Όταν έκανε coming out στην
οικογένειά του και άρχισε να χρησιμοποιεί το νέο του όνομα, πολλοί άνθρωποι
από το στενό οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον στο Κίτο έπαψαν να του
μιλούν. Προς το παρόν, συνεχίζει να έχει πολύ στενή σχέση με τη μητέρα και
τον αδελφό του με τους οποίους επικοινωνεί συχνά. Ο Χουάν έχει βρει ένα
νέο δίκτυο φίλων στην καινούργια του ζωή.
Ωστόσο, η νομική αναγνώριση της ταυτότητάς του δεν έχει ακόμη διευθετηθεί, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να απασχολείται περιστασιακά και κατά
κύριο λόγο σε οικιακές εργασίες.
Επίσης, όταν χρειάστηκε να αφήσει το διαμέρισμα που νοίκιαζε και να βρει
ένα άλλο, διαπίστωσε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Οι τιμές των
ενοικίων ήταν υψηλές και σκέφτηκε τη συγκατοίκηση, αλλά οι περισσότεροι
άνθρωποι δεν ήθελαν να μοιραστούν ένα διαμέρισμα με ένα τρανς άτομο.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι την τελευταία φορά που πήγε να του δείξουν ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ο ιδιοκτήτης τον κορόιδεψε και τον ρώτησε μήπως είναι παιδόφιλος.
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Ο Μαρσέλ κατάγεται από μία χώρα της Αφρικής, όπου η ομοφυλοφιλία είναι
ποινικοποιημένη. Στα 19 του συνελήφθη με την κατηγορία της ομοφυλοφιλικής πράξης και φυλακίστηκε για ένα μήνα στη διάρκεια του οποίου δέχτηκε
σωματική, σεξουαλική βία και βασανιστήρια από τους φρουρούς. Βρίσκεται
σε μία ευρωπαϊκή χώρα και μόλις έλαβε απορριπτική απόφαση στην αίτηση
ασύλου του. Διαμένει σε ένα camp μαζί με άλλους πρόσφυγες όπου πολλές
φορές δέχεται εξύβριση και ψυχολογική βία από συγκατοίκους του.
Στη διάρκεια της συνέντευξής του για το άσυλο, οι χειριστές της υπόθεσής
του διερεύνησαν τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, ρωτώντας τον πότε
κατάλαβε ότι είναι γκέι, πώς νιώθει με αυτόν τον προσανατολισμό, και αν είχε
κάποιον σταθερό σύντροφο στη χώρα καταγωγής του.

Ερωτήσεις για συζήτηση:
Πού εκδηλώνονται αυτά τα περιστατικά βίας; Ποια σχέση έχουν μεταξύ τους
τα εμπλεκόμενα άτομα;
Ποιες μορφές βίας μπορείτε να αναγνωρίσετε;
Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά την κατάσταση της Σοφίας, της Αΐντα, του Χουάν, και του Μαρσέλ;

4
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5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ
ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ
ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
5.1 Προφίλ ικανοτήτων των επαγγελματιών
Οι επαγγελματίες που υποστηρίζουν ΛΟΑΤΚΙ+ θύματα έμφυλης βίας οφείλουν να είναι ικανοί σε τουλάχιστον δύο διακριτά αλλά αλληλοσυνδεόμενα
επίπεδα:
•

Να παρέχουν συμπεριληπτικές υπηρεσίες προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, καθώς και να λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς τη σωματική και την ψυχική τους υγεία, και

•

Να αναγνωρίζουν εύστοχα και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις
διάφορες μορφές έμφυλης βίας ανεξάρτητα από το περιβάλλον στο
οποίο εκδηλώνονται, τις πολλαπλές αρνητικές τους συνέπειες στο θύμα
και να αντιλαμβάνονται την ανάγκη για εξατομικευμένες υπηρεσίες.

5.1.1 Προφίλ ικανοτήτων των επαγγελματιών που
εργάζονται με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα
Καταρχάς, οι επαγγελματίες που εργάζονται με ΛΟΑΤΚΙ+ οφείλουν
αφενός να δημιουργήσουν έναν ασφαλή και συμπεριληπτικό χώρο για
όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού
και ταυτότητας φύλου και αφετέρου να υιοθετήσουν μία διαθεματική
και θετική προσέγγιση. Ακόμη, θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι όσον
αφορά το νομικό πλαίσιο και το πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
ισχύουν σε διαφορετικές χώρες. Παράλληλα, θα πρέπει να κατανοούν
με ποιον τρόπο οι εμπειρίες των ΛΟΑΤΚΙ+ θυμάτων διακρίσεων που
προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς επηρεάζουν την ψυχολογική
τους κατάσταση. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου
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Μερικές από τις θεμελιώδεις αρχές που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
διέπουν το έργο των αρμόδιων επαγγελματιών είναι οι εξής:
•

Οι επαγγελματίες πρέπει να σέβονται τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν
να αυτοπροσδιορίζονται τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Οι επαγγελματίες δεν είναι
σωστό να προσπαθούν να ερμηνεύσουν ή να αναζητούν συγκεκριμένα
στοιχεία που να «αιτιολογούν» τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και
την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου. Είναι λάθος να κάνουν εικασίες με
βάση την εμφάνιση ή την έκφραση φύλου του ατόμου αυτού. Γενικά,
κανένας επαγγελματίας (και ιδίως οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας) δεν
είναι δυνατόν να γνωρίζει καλύτερα τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/
και την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου από ότι το ίδιο. Επομένως, είναι
απαράδεκτο, σε κάθε περίπτωση, ένας επαγγελματίας να προσπαθεί να
αλλάξει τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα φύλου
ενός ατόμου, καθώς συνιστά άμεση παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκτός από αυτό, οι επαγγελματίες δεν θα πρέπει να κάνουν
υποθέσεις και ερωτήσεις για την ανατομία των τρανς ατόμων (χαρακτηριστικά φύλου).

•

Οι επαγγελματίες οφείλουν να αναγνωρίζουν και να κατανοούν ότι ο
σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου αποτελούν διακριτές έννοιες και δεν είναι απαραίτητα αλληλένδετες. Πέραν αυτού,
θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν τις δύο αυτές έννοιες, όταν
εργάζονται με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Κάθε σεξουαλικός προσανατολισμός και
ταυτότητα φύλου είναι φυσιολογικός/ή, ενώ δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ψυχική ασθένεια ή σύμπτωμα ψυχικής ασθένειας5.1Αυτό ισχύει

5
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μπορούν να θεωρηθούν ως οι βασικές αιτίες που προκαλούν την έμφυλη βία
ή ως υποβόσκοντες ή επιβαρυντικοί παράγοντες. Για τον λόγο αυτό, είναι
μείζονος σημασίας οι επαγγελματίες να επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση
ατόμων που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα ταυτοτήτων στις υπηρεσίες
υποστήριξης θυμάτων έμφυλης βίας.

5 Για μεγάλο χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνονταν ή εξακολουθούν, εν μέρει, να
συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου
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τόσο για τον ομόφυλο όσο και για τον αμφιφυλόφιλο σεξουαλικό προσανατολισμό καθώς και για όλες τις ταυτότητες φύλου. Ακόμη, δεν πρέπει να θεωρούν την αμφιφυλοφιλία ή τη μη δυϊκή ταυτότητα φύλου ως
ένδειξη αναποφασιστικότητας ή ως ένα μεταβατικό στάδιο.
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•

•

Οι επαγγελματίες θα πρέπει να κατανοούν ότι το φύλο είναι μια μη δυαδική κατασκευή που επιτρέπει ένα εύρος ταυτοτήτων φύλου και η
ταυτότητα φύλου ενός ατόμου μπορεί να μη συμφωνεί με το φύλο που
αποδόθηκε στη γέννηση. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να θεωρούν ότι η
ταυτότητα φύλου ενός ατόμου πρέπει να εντάσσεται αποκλειστικά εντός
του διπόλου των φύλων. Για τον λόγο αυτό, δεν θα πρέπει να υποθέτουν
ότι γνωρίζουν τις αντωνυμίες που χρησιμοποιεί ένα άτομο, ούτε να χρησιμοποιούν ονόματα ή αντωνυμίες διαφορετικά από αυτά που επιθυμεί
το ίδιο ανάλογα με το πώς αυτοπροσδιορίζεται. Εκτός από αυτό, δεν θα
πρέπει να χρησιμοποιούν το όνομα που αναγράφεται στα επίσημα έγγραφα ούτε τις αντωνυμίες που, κατά τη γνώμη τους, του ταιριάζει καλύτερα, αλλά να σέβονται πλήρως το επιθυμητό όνομα και αντωνυμίες
του ατόμου.
Οι επαγγελματίες δεν πρέπει να θεωρούν τη διερεύνηση σεξουαλικού
προσανατολισμού ή τη ρευστότητα στην ταυτότητα φύλου ως αυτόνομα
συμπτώματα διαταραχών ή ένδειξη ψυχοπαθολογίας. Η δυσφορία φύλου
δεν είναι ψυχική διαταραχή και δεν πρέπει να θεωρούν ότι εκφράζεται ή
βιώνεται με τον ίδιο τρόπο από όλα τα τρανς άτομα. Σε καμία περίπτωση,
δεν πρέπει να συμβουλεύουν τρανς ή/και intersex άτομα να προβούν σε
επεμβάσεις ή άλλες ιατρικές ενέργειες που δεν είναι απαραίτητες για την
υγεία τους, εάν δεν το επιθυμούν.

•

Οι επαγγελματίες οφείλουν να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο το
στίγμα, οι προκαταλήψεις, οι διακρίσεις και η βία επηρεάζουν την υγεία

Ψυχικών Διαταραχών (DSM) και της Διεθνούς Ταξινόμησης Νοσημάτων (ICD). Η
δυσφορία ταυτότητας φύλου είναι παρούσα μόνο στο ταξινομικό σύστημα DSM
5, το οποίο αναμένεται να εναρμονιστεί με το ταξινομικό σύστημα ICD-11 στην
επόμενη έκδοσή του και επομένως, η ταυτότητα φύλου προκειται να αφαιρεθεί ως
νόσος από όλα τα ταξινομικά συστήματα.
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•

Οι επαγγελματίες οφείλουν να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου τα άτομα να μπορούν να εξερευνήσουν τον σεξουαλικό
προσανατολισμό και την ταυτότητα του φύλου τους. Κάτι τέτοιο μπορεί
να περιλαμβάνει τη δοκιμή χρήσης διαφορετικών ονομάτων, αντωνυμιών ή εκφράσεων φύλου.

•

Οι επαγγελματίες οφείλουν να αναγνωρίζουν τις στάσεις, τις αντιλήψεις
και τις προκαταλήψεις τους, και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την
ποιότητα των υπηρεσιών απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τις οικογένειές
τους και συγχρόνως να αναζητούν συμβουλευτική ή να κάνουν κατάλληλες παραπομπές, όποτε κρίνεται απαραίτητο.

•

Οι επαγγελματίες οφείλουν να αναγνωρίζουν και να σέβονται τις σχέσεις
των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και τη σημαντικότητά τους, ανεξάρτητα από το αν
είναι νομικά αναγνωρισμένες ή όχι.

•

Οι επαγγελματίες οφείλουν να κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους
μπορεί να αντιδράσει η οικογένεια καταγωγής απέναντι στον λεσβιακό,
ομόφυλο ή αμφιφυλόφιλο σεξουαλικό προσανατολισμό του ατόμου,
όπως και στο ενδεχόμενο να είναι τρανς ή intersex. Κάτι τέτοιο, όμως,
μπορεί να έχει αντίκτυπο στην οικογένεια καταγωγής του και τη μεταξύ
τους σχέση, κυρίως λόγω της ευρέως διαδεδομένης ΛΟΑΤΚΙ+ φοβίας.

•

Οι επαγγελματίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις προκλήσεις που συνδέονται με τις πολλαπλές και συχνά συγκρουόμενες κανονιστικές αξίες και
πεποιθήσεις που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που ανήκουν σε φυλετικές και εθνικές μειονοτικές ομάδες6.2

•

Οι επαγγελματίες οφείλουν να αναλογίζονται τις επιρροές της θρησκείας
και της πνευματικότητας στις ζωές των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

5
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και την ευημερία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, καθώς και την επίδραση των θεσμικών (συστημικών) εμποδίων στις ζωές των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

6 Εστιαζουμε στις φυλετικές και εθνικές μειονοτικές ομάδες, διότι αντιμετωπίζουν
διακρίσεις λόγω των συγκεκριμένων ταυτοτήτων τους. Τα άτομα που ανήκουν στη
λευκή φυλή και είναι χριστιανοί σε χώρες όπου οι λευκοί χριστιανοί αποτελούν την
πλειοψηφία ενδέχεται να βιώσουν ΛΟΑΤΚΙ+-φοβία, αλλά όχι ως λευκοί χριστιανοί.
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•

Οι επαγγελματίες οφείλουν να αναγνωρίζουν τα ειδικά προβλήματα και
τους παράγοντες επικινδυνότητας που υπάρχουν για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα
νεαρής ηλικίας (π.χ. την έκταση και τις συνέπειες του ομοφοβικού εκφοβισμού).

•

Οι επαγγελματίες οφείλουν να ενημερώνονται για και να κατανοούν τις συνέπειες του HIV/AIDS στις ζωές και τις κοινότητες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
Πιο συγκεκριμένα, καλό θα ήταν να γνωρίζουν το ιστορικό πλαίσιο γύρω
από την επιδημία του AIDS που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 συγκρίνοντάς το με την υφιστάμενη ιατρική και ερευνητική γνώση.

•

Οι επαγγελματίες οφείλουν να αναγνωρίζουν τα εργασιακά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, όπως υψηλά ποσοστά ανεργίας
και διακρίσεις στον χώρο εργασίας.

•

Οι επαγγελματίες οφείλουν να αυξάνουν τη γνώση και την κατανόησή
τους γύρω από τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου
μέσω συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, εποπτείας και συμβουλευτικής.

•

Οι επαγγελματίες οφείλουν να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα και τα πλεονεκτήματα μίας διαθεματικής προσέγγισης, όταν παρέχουν υπηρεσίες
φροντίδας σε τρανς και μη συμμορφούμενα ως προς το φύλο τους άτομα
καθώς και να προσπαθούν να συνεργάζονται με άλλους παρόχους.

•

Οι επαγγελματίες θα πρέπει να προωθούν την κοινωνική αλλαγή που μειώνει τις αρνητικές επιδράσεις του στίγματος στην ψυχική υγεία και την ευημερία των τρανς και των μη συμμορφούμενων ως προς το φύλο ατόμων.

•

Οι επαγγελματίες θα πρέπει να αναγνωρίζουν ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ενδέχεται να μοιράζονται κοινές εμπειρίες, όμως είναι μοναδικές προσωπικότητες που έχουν διαφορετικές ανάγκες και ζωές. Για τον λόγο αυτό, είναι
σημαντικό να αναγνωρίζουν τις διαφορές αυτές και τους διαφορετικούς
τρόπους με τους οποίους βιώνουν τις διακρίσεις και τον στιγματισμό. Κάθε
άτομο και κάθε ταυτότητα που εκπροσωπείται στο ακρωνύμιο (όπως επίσης, όλες οι υπόλοιπες ταυτότητες που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα
εδώ, αλλά συμπεριλαμβάνονται στο ΛΟΑΤΚΙ+ φάσμα, π.χ. asexual, queer,
non binary άτομο κτλ.) έχει διακριτές ανάγκες και διαφορετικές πραγματικότητες ζωής.

Τα περισσότερα, αν όχι όλα, ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα έχουν υποστεί κάποια μορφή
βίας λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, των
χαρακτηριστικών φύλου ή/και της έκφρασης του φύλου τους. Συνήθως
πρόκειται για μία μορφή βίας που έχει τις ρίζες της στην ομοφοβία ή/και την
τρανσφοβία ή/και στον έμφυλο δυϊσμό, όπως εκδηλώνονται σε διαφορετικά
κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια. Ωστόσο, αυτού του είδους οι βίαιες πράξεις
δεν εντάσσονται πάντοτε στο φάσμα της έμφυλης βίας, διότι η ομοφοβία, η
τρανσφοβία και η αμφιφοβία είναι τόσο γενικευμένες και κανονικοποιημένες
σε σημείο που η πλήρης έκτασή τους παραμένει αόρατη. Όπως συμβαίνει
στα περισσότερα περιστατικά διακρίσεων, η ομοφοβία, η τρανσφοβία
και η αμφιφοβία αλλά και ο έμφυλος δυϊσμός δεν αναγνωρίζονται και δεν
προσδιορίζονται ως τέτοια. Για τον λόγο αυτό, θα ήταν μεγάλη πρόκληση
να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε με κατάλληλο τρόπο τις πιο
ανεπαίσθητες εκφράσεις τους και να διαχωρίσουμε πλήρως όλες τις πτυχές
των συνεπειών τους. Για παράδειγμα, μεταξύ των συνεπειών της ομοφοβικής,
διφοβικής και τρανσφοβικής βίας και διάκρισης περιλαμβάνονται το σωματικό
και ψυχολογικό τραύμα, οι νομικές και οικονομικές επιπτώσεις, ο κοινωνικός
αποκλεισμός, οι αποτρεπτικοί παράγοντες της συμμετοχής των ατόμων αυτών
στην εκπαίδευση και την εργασία κτλ. Υπό αυτή την έννοια, η άμεση σχέση
που υπάρχει μεταξύ ομοφοβίας, διφοβίας ή/και τρανσφοβίας και έμφυλης
βίας έχει παραμείνει εδώ και καιρό απαρατήρητη, παρόλο που ο σεξισμός
αποτελεί τον κοινό παρονομαστή.
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5.1.2 Προφίλ ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται
με ΛΟΑΤΚΙ+ θύματα έμφυλης βίας

Οι μορφές της έμφυλης βίας εναντίον ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων μπορούν να
εκδηλωθούν σε όλα τα κοινωνικά περιβάλλοντα και με ένα ευρύ φάσμα
απειλών κατά της ζωής και της ευημερίας των επιζώντων. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα, στην περίπτωση των επιζώντων, οι ανάγκες για υποστήριξη ή/
και αποκατάσταση να διαφέρουν επίσης σημαντικά. Για παράδειγμα, μία/
ένας τρανς μαθήτρια/ητής που μπορεί να πέσει θύμα εκφοβισμού στο
σχολείο και κοινωνικού αποκλεισμού σε μία χώρα του δυτικού κόσμου αλλά
και μία λεσβία πρόσφυγας από μία αφρικανική χώρα που έχει πέσει θύμα
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διορθωτικού βιασμού αποτελούν εξίσου επιζώντες έμφυλης βίας. Εντούτοις,
τόσο οι ιατρικές και ψυχολογικές τους ανάγκες για υποστήριξη όσο και η
δυνατότητα πρόσβασής τους σε κατάλληλες υποστηρικτικές υπηρεσίες είναι
εξαιρετικά διαφορετικές.
Σε όλες τις περιπτώσεις έμφυλης βίας, μία βασική αρχή για τους επαγγελματίες
που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα είναι να συνδυάζουν την ομαδική
εργασία με μία διαθεματική προσέγγιση. Η εργασία με επιζώσες/ντες έμφυλης
βίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική. Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας
σε κάθε υπηρεσία να σχηματιστεί μία ομάδα που θα στελεχώνεται από
επαγγελματίες που θα προέρχονται από διάφορους επιστημονικούς κλάδους.
Ο στόχος μίας τέτοιας ομάδας θα πρέπει να είναι διττός:
Πρώτον, θα πρέπει να εξετάζει όλες τις πτυχές που αφορούν τη διαδικασία
υποστήριξης και αποκατάστασης, να καθοδηγεί τις/τους επιζώσες/ντες
έμφυλης βίας και να διασφαλίζει ότι θα βρουν κατάλληλη υποστήριξη με
βάση τις ανάγκες τους (π.χ. ιατρικές, ψυχολογικές, νομικές, ψυχοκοινωνικές
κτλ.), καθώς και να αναπτύσσει ένα ρεαλιστικό σχέδιο υποστήριξης
(βραχυπρόθεσμό ή μακροπρόθεσμο, ανάλογα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες).
Δεύτερον, η ομάδα θα πρέπει να λειτουργεί ως ένα δίκτυο προστασίας όλων
των εμπλεκόμενων επαγγελματιών, το οποίο θα εξασφαλίζει υψηλότερη
ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, η εύρυθμη λειτουργία της
ομάδας μπορεί συγχρόνως να προστατεύσει τα μέλη της από το σύνδρομο
επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) που οφείλεται στην έκθεσή τους σε
δευτερογενή τραυματικά γεγονότα (δευτερογενής μετατραυματική διαταραχή
άγχους) και την ανακούφιση από το βάρος της ευθύνης πέρα από τον τομέα
της ειδίκευσής τους.
Η ομάδα των επαγγελματιών που ασχολείται με περιστατικά έμφυλης βίας
είναι απαραίτητο να έχει επιμορφωθεί κατάλληλα μέσω προγραμμάτων
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που θα στηρίζονται σε σύγχρονα επιστημονικά
δεδομένα και θα αναφέρονται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
στις νοµικές πτυχές του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας
φύλου σε διάφορες χώρες, σε θέματα θρησκείας και κοινωνικοοικονομικού

62

5.1.3 Νομικές γνώσεις
Η εργασία ενός επαγγελματία με ΛΟΑΤΚΙ+ θύματα έμφυλης βίας είναι
μία περίπλοκη διαδικασία από νομικής άποψης. Όπως αναφέραμε σε
προηγούμενο κεφάλαιο, σε πολλές χώρες, η νομοθεσία για την έμφυλη βία
αναφέρεται μόνο στις γυναίκες ως θύματα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων στη Βουλγαρία, την
Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Ιρλανδία ο βιασμός θεωρείται ότι διαπράττεται
μόνο σε βάρος γυναικών. Τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας είναι συχνά
αόρατα κατά την εξέταση και την πραγματοποίηση συζητήσεων για πολιτικές
και πρωτοβουλίες κατά της έμφυλης βίας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις, δεν
τους παρέχεται προστασία έναντι συγκεκριμένων μορφών διακρίσεων και
βίας στο πλαίσιο των εθνικών νομοθεσιών.
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περιβάλλοντος, ώστε να συνεργάζεται αποτελεσματικά με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
Παράλληλα, κρίνεται σκόπιμο οι εν λόγω επαγγελματίες να διατηρούν επαφή
με τοπικές ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητες και να εξοικειώνονται με τις ποικιλόμορφες
πολιτισμικές εκφράσεις, εμπειρίες και προκλήσεις, οι οποίες ενδεχομένως να
αντιβαίνουν στις δικές τους πολιτισμικές εμπειρίες, υποθέσεις και πεποιθήσεις.
Μία άλλη ενδιαφέρουσα ιδέα θα ήταν να συμπεριληφθούν σε αυτές τις
ομάδες επαγγελματίες που και οι ίδιοι είναι ΛΟΑΤΚΙ+ με την προϋπόθεση ότι
είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για να εργαστούν με περιστατικά έμφυλης
βίας, ούτως ώστε να συμβάλλουν με την εμπειρογνωμοσύνη τους σε ένα
θετικό αποτέλεσμα. Τέλος, οι επαγγελματίες θα πρέπει να εργαστούν με στόχο
την επικοινωνία με τις τοπικές κοινότητες και τους πολίτες γενικά, μέσω της
δημιουργίας συντονιστικών κέντρων για ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα στο εσωτερικό
των υπηρεσιών. Η πρακτική αυτή μεγιστοποιεί τα θετικά αποτελέσματα,
καθώς διευκολύνει την αλλαγή και ενισχύει και προωθεί την ορατότητα των
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Ακόμη, οι επαγγελματίες θα πρέπει να έχουν διευρυμένες γνώσεις όσον
αφορά τη νομοθεσία για τα δικαιώματα, τις ταυτότητες και την προστασία
των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και παράλληλα, όσον αφορά τη νομοθεσία για την
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έμφυλη βία (π.χ. βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων, ενδοοικογενειακή βία,
βιασμός, σεξουαλική επίθεση και παρενόχληση). Εξίσου σημαντικό είναι να
γνωρίζουν τη νομοθεσία για τον εκφοβισμό και όλες τις μορφές βίας που μπορούν
να εκδηλώνονται εξαιτίας έμφυλων διακρίσεων.
Επομένως, οι επαγγελματίες θα πρέπει να διαθέτουν ένα στέρεο γνωστικό
υπόβαθρο τόσο της εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας προκειμένου
να είναι σε θέση να βοηθήσουν ουσιαστικά και να καθοδηγήσουν τα ΛΟΑΤΚΙ+
άτομα που πλήττονται από την έμφυλη βία μέσω κατάλληλων νομικών επιλογών
και εφικτών ενεργειών.

5.1.4 Αναστοχασμός για προσωπικά στερεότυπα
Δεδομένης της φύσης της εργασίας με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και του κοινωνικού
στίγματος που περιβάλλει τους μη ετεροκανονικούς σεξουαλικούς
προσανατολισμούς, τις ταυτότητες, τις εκφράσεις και τα χαρακτηριστικά
φύλου, καθίσταται σαφές ότι οι επαγγελματίες θα πρέπει να αναμετρηθούν με
τις προσωπικές τους στάσεις και πεποιθήσεις προκειμένου να δημιουργήσουν
έναν πραγματικά ασφαλή χώρο για τα άτομα αυτά με υπηρεσίες που θα
ενσωματώνουν τις έννοιες της συμπερίληψης και της ενσυναίσθησης.
Πέραν, όμως, των καλών προθέσεων, της εφαρμογής ενός κώδικα δεοντολογίας
και της γνώσης επιστημονικών δεδομένων, η εργασία ενός επαγγελματία με
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα σημαίνει να αναγνωρίζει, να επεξεργάζεται και να προσπαθεί
να υπερβεί τη συστημική και την εσωτερικευμένη του ομοφοβία, αμφιφοβία,
ιντερφοβία και τρανσφοβία. Η συστημική ομοφοβία, αμφιφοβία και τρανσφοβία
αναφέρεται στα ευρέως διαδεδομένα, βαθιά ριζωμένα στερεότυπα, στάσεις και
πεποιθήσεις γύρω από τις λεσβίες, τα ομοφυλόφιλα, τα αμφιφυλόφιλα, τα τρανς,
τα queer και τα intersex άτομα, καθώς και τη ζωή, τις εμπειρίες και τις σχέσεις
τους. Ωστόσο, σπανίως εντοπίζονται ή αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια της
τυπικής κατάρτισης και από τους ίδιους τους επαγγελματίες.

Στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου, παραθέτουμε δύο παραδείγματα που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την υποβολή ερωτήσεων και
την αύξηση της επίγνωσης σχετικά με τα προσωπικά στερεότυπα. Πρόκειται
για ένα ερωτηματολόγιο και μία άσκηση καθοδηγούμενης φαντασίωσης.
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε τις ερωτήσεις που ακολουθούν,
συζητήστε και ανταλλάξτε απόψεις με τους/τις συναδέλφους και τους/τις
φίλους/ες σας.
Να θυμάστε: Το να είναι κάποιος επαγγελματίας δεν σημαίνει ότι πρέπει να
γνωρίζει πάντοτε τη σωστή απάντηση, αλλά να μπορεί να υποβάλει την
κατάλληλη ερώτηση.

5.2 Πρόληψη
Η έμφυλη βία συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δεν
περιλαμβάνει μόνο μορφές βίας που διαπράττονται από άνδρες εις βάρος
γυναικών, αλλά και πράξεις βίας κατά ανδρών, αγοριών και ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων,
καθώς και ατόμων με μη συμμορφούμενη ως προς το φύλο ταυτότητα. Ο λόγος
για τον οποίο τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ή τα άτομα με μη στερεοτυπική έκφραση φύλου
ενδέχεται να πέσουν θύματα έμφυλης βίας είναι ακριβώς επειδή τα σωματικά
χαρακτηριστικά του φύλου τους, ο σεξουαλικός τους προσανατολισμός, η
ταυτότητα ή η έκφραση του φύλου τους θέτουν υπό αμφισβήτηση τον κυρίαρχο
και στερεοτυπικό ρόλο που διαδραματίζει ο ανδρισμός στις περισσότερες
κοινωνίες του κόσμου. Με άλλα λόγια, τα αγόρια, οι άνδρες ή τα άτομα με
μη συμμορφούμενη ως προς το φύλο ταυτότητα, σε πολλές περιπτώσεις,
διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο με τις γυναίκες να υποστούν βιαιοπραγίες. Ο κίνδυνος

5
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Όταν ένας επαγελματίας αναγνωρίζει και αποδέχεται την ύπαρξη αυτών των
εσωτερικευμένων στερεοτύπων και συγχρόνως δεσμεύεται να δημιουργήσει
μία ατμόσφαιρα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, τότε έχει κάνει δύο σπουδαία
βήματα για να εφαρμόσει καλές πρακτικές και να παράσχει υπηρεσίες σε
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι ασφαλέστερο
και απαραίτητο να συμβουλευτεί έναν εξειδικευμένο επόπτη, καθώς και να
συνεχίσει τη βιωματική δουλειά πάνω στα εσωτερικευμένα του στερεότυπα.
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αυτός πηγάζει από τις ίδιες έμφυλες νόρμες και πλήττει άτομα με μικρότερη
κοινωνική ισχύ και μικρότερη δύναμη στις ερωτικές τους σχέσεις. Αυτό, βέβαια,
δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι cis-straight γυναίκες σε όλο τον κόσμο έχουν τις
περισσότερες πιθανότητες να πέσουν θύματα βίας κάποια στιγμή στη ζωή
τους. Ωστόσο, αποτελεί ένα στοιχείο που μας βοηθά να αντιληφθούμε πιο
σφαιρικά το ζήτημα και να συνειδητοποιήσουμε ότι η θηλυκότητα (ή, για να
γίνει πιο εύκολα κατανοητό, η απουσία του στερεοτυπικού ανδρισμού) είναι
καθοριστικός παράγοντας για τη θυματοποίηση ενός ατόμου. Σε αυτό το σημείο,
είναι σημαντικό να κατανοήσουμε και να θυμηθούμε ότι η έννοια του φύλου
είναι προϊόν των κοινωνικών σχέσεων και των σχέσεων ισχύος στο πλαίσιο
των οποίων αλληλοσυνδέονται η θρησκεία, η ηλικία, η εθνοτική καταγωγή και
λοιπές κοινωνικές κατηγορίες. Κατά συνέπεια, η έννοια του φύλου δεν είναι
σταθερή αλλά χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και ανταποκρίνεται στις αλλαγές
που προέρχονται από το πολιτικό και το πολιτισμικό περιβάλλον. Από αυτή την
άποψη, η έμφυλη βία συχνά οφείλεται σε όλες τις διαφορετικές νόρμες και τα
αντίστοιχα στερεότυπα που βασίζονται στον έμφυλο δυϊσμό, την ταυτότητα ή/και
την έκφραση φύλου σε κάθε κοινωνική πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθίσταται προφανές ότι αποτελεσματικές
και κατάλληλες στρατηγικές πρόληψης μπορούν να εφαρμοστούν μόνο αφότου
εντοπιστούν οι παράγοντες πιθανού κινδύνου για κάθε μορφή έμφυλης βίας που
μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον και αφότου προσδιοριστούν
οι εξειδικευμένες δράσεις που αφορούν κάθε ομάδα-στόχο. Μεταξύ των
ομάδων-στόχου μπορούν να συμπεριληφθούν: δυνητικοί δράστες, άτομα που
πλήττονται από την έμφυλη βία και φορείς που εμπλέκονται στην αναγνώριση
και τη φροντίδα των επιζώντων.
Σε κάθε περίπτωση, οι στρατηγικές πρόληψης έχουν βέλτιστα αποτελέσματα,
όταν όλοι οι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων έμφυλης βίας, εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγησή τους. Υπάρχουν πολυάριθμοι παράγοντες που μπορούν να ενισχύσουν τις στρατηγικές πρόληψης,
όπως η οργάνωση και η ανασυγκρότηση των συστημάτων και των υπηρεσιών
υποστήριξης για οικογένειες και τοπικές κοινότητες, καθώς και η δημιουργία ή
η βελτίωση των διαδικασιών επιτήρησης και τεκμηρίωσης των περιστατικών
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Επειδή η έμφυλη βία κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων οφείλεται στις προαναφερθείσες έμφυλες νόρμες, υπάρχουν δύο βασικοί τομείς πάνω στους οποίους θα μπορούσαν
οι αρμόδιοι φορείς να στηρίξουν το έργο τους, ώστε να προωθήσουν τη μακροπρόθεσμη και ουσιαστική πρόληψη αυτού του φαινομένου:
•

Βελτίωση του επίσημου και του παραδοσιακού νομικού συστήματος
με στόχο την ενδυνάμωση, την προστασία και τον αποστιγματισμό των
ΛΟΑΤΚΙ+, την προώθηση ίσων δικαιωμάτων σε κάθε πτυχή της κοινωνικής
ζωής και τη διασφάλιση της αυτοδιάθεσης/αυτονομίας των τρανς και των
intersex ατόμων. Ειδικά σε περιπτώσεις ιατρικής παρέμβασης, κρίνεται
σκόπιμο να καταρτιστεί ένας κώδικας δεοντολογίας για την υγεία και την
ψυχοκοινωνική υποστήριξη των επαγγελματιών. Επίσης, θα μπορούσαν
να θεσπιστούν νόμοι προστασίας κατά του ομοφοβικού, ιντερφοβικού,
τρανσφοβικού εκφοβισμού κτλ.

•

Συνεχείς προσπάθειες για τον μετασχηματισμό των κοινωνικών και
πολιτισμικών νορμών που στηρίζονται σε πατριαρχικές και σεξιστικές
αναπαραστάσεις. Οι προσπάθειες αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν
σε κάθε κοινωνικό περιβάλλον, όπως στις μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε επαγγελματικούς χώρους,
στο πλαίσιο δράσεων ευαισθητοποίησης της οικογένειας και της τοπικής
κοινότητας σε θέματα ομοφοβίας, τρανσφοβίας και ιντερφοβίας, σε υγειονομικές υπηρεσίες κά.

5
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έμφυλης βίας λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή/και έκφρασης
φύλου.

Σε όλες τις παραπάνω πρωτοβουλίες, αξίζει να σημειώσουμε ότι η ΛΟΑΤΚΙ+
κοινότητα θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να βρίσκεται πάντοτε σε στενή
συνεργασία με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη λήψη σχετικών αποφάσεων.
Υπάρχουν στρατηγικές που μπορούν να υλοποιηθούν από μία ή περισσότερες
ομάδες/οργανώσεις επαγγελματιών προκειμένου να συμβάλλουν στην πρόληψη
της έμφυλης βίας σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Τέτοιες στρατηγικές μπορούν να
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περιλαμβάνουν: (α) τη διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης, εκπαίδευσης και
επικοινωνίας, (β) την ενδυνάμωση ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων μέσω της ενίσχυσης των
δικτύων της κοινότητας και της εκπροσώπησής τους στη δομή της εξουσίας και τη
λήψη αποφάσεων, (γ) τη συμμετοχή (χωρίς όμως να περιορίζεται αποκλειστικά
σε αυτή) των cis-straight ανδρών, των παιδιών και των νέων, (δ) δράσεις ευαισθητοποίησης και (ε) τη διασφάλιση συμμόρφωσης με τα υπάρχοντα πρότυπα
λογοδοσίας και τους συναφείς κώδικες δεοντολογίας.

Διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επικοινωνίας
Οι εν λόγω εκστρατείες στοχεύουν σε πεποιθήσεις, στάσεις και συμπεριφορές,
ενώ μπορούν παράλληλα να εστιάσουν στα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως
αυτά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, αλλά και σε γνώσεις και πληροφορίες που αφορούν
το φαινόμενο της έμφυλης βίας. Επιπλέον, μπορούν να προσφέρουν μία χαρτογράφηση των υπηρεσιών που διατίθενται για επιζώσες/ντες έμφυλης βίας. Σε αυτές τις εκστρατείες καλό θα ήταν να τοποθετούνται σε ηγετικές θέσεις άρτια καταρτισμένα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και να απευθύνονται σε συγκεκριμένες
ομάδες (π.χ. σχολεία, θρησκευτικά ιδρύματα, υγειονομικές υπηρεσίες) με ποικίλα
μέσα (π.χ. αφίσες, φυλλάδια, τηλεοπτικές διαφημίσεις κτλ.).

Ενδυνάμωση ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων μέσω της ενίσχυσης των δικτύων της
κοινότητας και της εκπροσώπησής τους στη δομή της εξουσίας και τη
λήψη αποφάσεων
Οι τοπικές ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητες θα πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στις στρατηγικές πρόληψης και μάλιστα σε κάθε στάδιό τους (σχεδιασμός, υλοποίηση και
αξιολόγηση). Επίσης, είναι αναγκαίο να εντοπιστούν, να προσληφθούν και να επιμορφωθούν κατάλληλα οι εμπειρογνώμονες των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίοι
θα εργαστούν με την υποστήριξη ΜΚΟ, οργανισµών των Ηνωμένων Εθνών και
του δημόσιου τομέα. Τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας θα πρέπει να συμμετέχουν
στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα στάδια και να επιμορφώνονται κατάλληλα, ούτως ώστε να μπορούν να καταλάβουν ηγετικές θέσεις.
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Εφόσον οι cis-straight άνδρες είναι οι δράστες των περισσότερων πράξεων
έμφυλης βίας εναντίον ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, καλό θα ήταν να τεθούν στο επίκεντρο
συγκεκριμένων δράσεων και εκστρατειών, προκειμένου να λειτουργήσουν ως
παράγοντες αλλαγής και ως παραδείγματα προς μίμηση.
Για την επίτευξη μίας βιώσιμης αλλαγής σε επίπεδο κοινοτήτων, η πρόληψη
χρειάζεται να εστιάσει στα παιδιά και τους νέους με τη βοήθεια των γονέων και
του σχολείου. Τα έμφυλα στερεότυπα μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της
οικογένειας αρκεί να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επιμόρφωση των γονέων.
Ένα άριστο παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία των “Gay Straight Alliances7”3στα
σχολεία που προωθούν την αποδοχή και την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητών.
Τα σχολεία οφείλουν να καταρτίσουν εκ νέου τα προγράμματα σπουδών, ούτως
ώστε να περιλαμβάνουν μαθήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη σεξουαλική
υγεία και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους έμφυλους ρόλους.

Δράσεις ευαισθητοποίησης
Τόσο οι ΜΚΟ όσο και οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να επιμορφωθούν σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό
και την ταυτότητα φύλου, τη συναφή εθνική και διεθνή νομοθεσία, την ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου, ομοφοβίας, αμφιφοβίας και τρανσφοβίας.

Διασφάλιση συμμόρφωσης με τα υπάρχοντα πρότυπα λογοδοσίας και
τους συναφείς κώδικες δεοντολογίας

5
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Συμμετοχή cis-straight ανδρών, παιδιών και νέων

Τόσο οι επαγγελματίες που εργάζονται στον ανθρωπιστικό τομέα όσο και οι κρατικοί φορείς θα πρέπει να τηρούν πιστά τον σχετικό κώδικα δεοντολογίας. Σε περίπτωση παραβίασής του θα πρέπει να επιβάλλονται ανάλογες κυρώσεις.

7 Οργανισμοί υπό την καθοδήγηση των νέων ή σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, οι
οποίοι ιδρύονται σε γυμνάσια και λύκεια, καθώς και σε κολλέγια και πανεπιστήμια,
κυρίως στις ΗΠΑ και τον Καναδά, με στόχο την παροχή ενός ασφαλούς και
υποστηρικτικού περιβάλλοντος για λεσβίες, ομοφυλόφιλα, αμφιφυλόφιλα και τρανς
παιδιά, έφηβες/εφήβους και νέες/ους, αλλά και των cis-straight συμμάχων τους.
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5.3 Ανίχνευση, κοινοί δείκτες και συλλογή δεδομένων
Η ανίχνευση της έμφυλης βίας είναι το πρώτο και συνήθως το πιο δύσκολο
κομμάτι της διαδικασίας υποστήριξης και αποκατάστασης. Το στίγμα που
συνοδεύει τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα δημιουργεί ένα επιπρόσθετο αίσθημα φόβου και
ντροπής στα θύματα της έμφυλης βίας.
Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που πλήττονται από την έμφυλη βία μπορούν να ανήκουν σε
οποιοδήποτε φύλο και οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα. Συνήθεις δείκτες έμφυλης
βίας μπορούν να είναι οι ακόλουθοι:
•

Συμπτώματα κατάθλιψης (συμπεριλαμβανομένων σκέψεων ή/και αποπειρών αυτοκτονίας),

•

Συμπτώματα άγχους,

•

Συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες (π.χ. εφιάλτες, επεισόδια αναβίωσης του τραυματικού γεγονότος/flashbacks, επίμονα συναισθήματα άγχους και πίεσης, αποφυγή ερεθισμάτων που σχετίζονται με
τα τραυματικά γεγονότα, αποπροσωποποίηση, αίσθημα αποξένωσης),

•

Αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές,

•

Απότομες αλλαγές στις σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους,

•

Κατάχρηση ουσιών, δυσκολίες στις προσωπικές σχέσεις,

•

Διατροφικές διαταραχές,

•

Επιθετική συμπεριφορά,

•

Ξαφνικές δυσκολίες σε θέματα σχολικής επίδοσης,

•

Καθυστέρηση ανάπτυξης (στα παιδιά) κτλ.

Βέβαια, αξίζει να επισημάνουμε ότι ορισμένες ομάδες ΛΟΑΤΚΙ+ ενδέχεται
να είναι περισσότερο ευάλωτες στην έμφυλη βία, όπως για παράδειγμα, τα
ΛΟΑΤΚΙ+ εργαζόμενα στο σεξ άτομα, οι πρόσφυγες, οι άστεγοι, άτομα που συμμετέχουν σε chemsex, ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά που εξαρτώνται από την υποστήριξη που
τους παρέχουν ενήλικες κτλ. Αν και η επισήμανση αυτή δεν συνιστά από μόνη
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Ο ρόλος της τοπικής κοινότητας
Με βάση όλα τα παραπάνω, καθίσταται απολύτως σαφές ότι η συμμετοχή της
τοπικής κοινότητας είναι απαραίτητη σε όλα τα στάδια της ανίχνευσης και του
εντοπισμού της έμφυλης βίας που ασκείται σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Με
αυτό τον τρόπο, δημιουργείται πρόσφορο έδαφος, ώστε τα άτομα αυτά να
αποκτήσουν πιο εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης και αποκατάστασης
αλλά και το αντίστροφο. Αυτό βοηθά επίσης, στη συλλογή και την ανάλυση
δεδομένων με στόχο την αποσαφήνιση των ιδιαίτερων προκλήσεων και των
παραγόντων κινδύνου αλλά και την επικύρωση των πολιτικών προώθησης των
δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+.
Συνεχίζοντας, η «διπλή επιβάρυνση» ενός ατόμου που τυχαίνει να είναι ΛΟΑΤΚΙ+
και συγχρόνως θύμα έμφυλης βίας, είναι πιθανό να του προκαλέσει τον φόβο
ότι θα στιγματιστεί από την τοπική κοινωνία, τους επαγγελματίες ή/και τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται εκεί. Η επαφή με την τοπική κοινότητα μπορεί να συμβάλλει στη διάδοση χρήσιμων πληροφοριών για την έμφυλη βία σε
συνδυασμό με τον αποστιγματισμό ατόμων σε ανάλογες περιπτώσεις καθώς και
στη δημιουργία περισσότερο συμπεριληπτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών.

5
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της έναν δείκτη αυτό καθαυτό, οι επαγγελματίες οφείλουν να την έχουν κατά νου,
κάθε φορά που προσπαθούν να ανιχνεύσουν ή/και να εντοπίσουν περιστατικά
έμφυλης βίας.

5.3.1 Συλλογή δεδομένων
Σε ό,τι αφορά στη συλλογή δεδομένων, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε
συμπεριληπτική γλώσσα και αντίστοιχες φόρμες απαντήσεων. Πιο συγκεκριμένα, στο θέμα της γλώσσας καλό θα ήταν να ακολουθήσετε μερικούς από
τους παρακάτω βασικούς κανόνες:
•

Ρωτήστε εξ αρχής την/τον ερωτώμενη/ο το όνομα και την προσωπική
αντωνυμία με τα οποία επιθυμεί να της/του απευθύνεστε. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ονόματα ή αντωνυμίες που προσκρούουν σε αυτά που έχει επιλέξει σύμφωνα με τον αυτοπροσδιορισμό της/του.
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•

ΜΗΝ κάνετε υποθέσεις και ερωτήσεις για την ανατομία ή τα χαρακτηριστικά φύλου ενός ατόμου.

•

ΜΗΝ κάνετε υποθέσεις για τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την
ταυτότητα φύλου ενός ατόμου με βάση την εμφάνιση ή την έκφραση
του φύλου του.

•

ΜΗΝ προσπαθείτε να ερμηνεύσετε τη λογική και το είδος των διαπροσωπικών σχέσεων των ΛΟΑΤΚΙ+ σύμφωνα με ετεροκανονικές νόρμες
για τις σχέσεις και συναφείς αντιλήψεις για τους έμφυλους ρόλους.
Αναφορικά με τις φόρμες των απαντήσεων, είναι εξίσου σημαντικό να
παρέχετε στις/στους ερωτώμενες/ους πλήθος επιλογών για τον σεξουαλικό
τους προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, το φύλο που τους αποδόθηκε
κατά τη γέννηση, τα χαρακτηριστικά φύλου, καθώς και την προσωπική ή
οικογενειακή τους κατάσταση.

5.4 Αρωγή ΛΟΑΤΚΙ+ θυμάτων έμφυλης βίας: πρώτη υποδοχή
και µακροπρόθεσµη υποστήριξη
Υπάρχουν ορισμένες θεμελιώδεις αρχές που θα πρέπει να διέπουν όλες τις
υπηρεσίες που παρέχονται σε ΛΟΑΤΚΙ+ θύματα έμφυλης βίας. Οι κατευθυντήριες αυτές οδηγίες προϋποθέτουν ότι οι αρμόδιοι επαγγελματίες θα πρέπει να
επιμορφωθούν ανάλογα, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν στα εν λόγω
θύματα υπηρεσίες κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.
Εχεμύθεια. Αν και η απόλυτη εχεμύθεια είναι έννοια αδιαπραγμάτευτη κατά
την παροχή ψυχοκοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών, υπάρχουν ορισμένες συμπληρωματικές παράμετροι που θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν
υπόψη. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο οι πάροχοι διαφόρων υπηρεσιών
να αποκαλύπτουν τη ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητα των ωφελουμένων τους είτε στα
μέλη της οικογένειάς τους είτε στο δίκτυο υποστήριξής τους χωρίς, όμως, να
έχουν λάβει προηγουμένως τη συγκατάθεσή τους (“outing”). Το σκεπτικό πίσω
από αυτή την ενέργεια είναι ότι αυτή η πληροφορία είναι ήδη γνωστή ή στην
περίπτωση ανηλίκου, ότι οι γονείς ή οι κηδεμόνες του θα πρέπει να λάβουν
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Αποφυγή επανατραυματισμού. Η υποβολή μεγάλου αριθμού ερωτήσεων
προς το θύμα που στόχο έχουν την άντληση λεπτομερειών ή πληροφοριών
σχετικά με την πράξη βίας, οι υποθέσεις ή οι προσπάθειες εξαναγκασμού του
θύματος έμφυλης βίας να αποκαλύψει τη ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητά του, μπορούν να
του προκαλέσουν εκ νέου ψυχολογικό τραύμα και μία αίσθηση αποκλεισμού. Ο
σεβασμός των προσωπικών ορίων του ατόμου - ιδίως μετά τη θυματοποίησή
του σε ένα περιστατικό βίας - είναι επιτακτικής σημασίας προκειμένου να
αποφευχθούν μετέπειτα τραυματικές εμπειρίες.
Παροχή συμπεριληπτικών υπηρεσιών. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών οφείλουν
να λάβουν σοβαρά υπόψη την έννοια της διαθεματικότητας. Σε πολλές
περιπτώσεις, τα άτομα που πλήττονται από την έμφυλη βία είναι φορείς
πολλαπλών ταυτοτήτων, π.χ. το να είναι κάποια/ος μαύρη/ος, ΑΜεΑ, με μία
συγκεκριμένη κοινωνικοοικονομική κατάσταση κ.ά. Για τον λόγο αυτό, οι
πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να προσπαθούν να αναλογίζονται όλους εκείνους
τους παράγοντες που διαφοροποιούν την ταυτότητα ενός ατόμου, όπως επίσης
τις πολιτιστικές και θρησκευτικές του ρίζες. Οι παράγοντες αυτοί ενδέχεται να
αλλάζουν το νόημα των βιαιοπραγιών που περιέγραψε το θύμα ή ακόμη και τη
σπουδαιότητά που έχουν για την/τον επιζώσα/ντα.
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γνώση για να το βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρόλο που αυτή η
δημόσια αποκάλυψη μπορεί να γίνεται με καλές προθέσεις, συνιστά παραβίαση
του απορρήτου, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να οδηγήσει σε μία περαιτέρω,
δεύτερη θυματοποίηση του θύματος.

Προστασία και νομική συνδρομή. Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών
θα πρέπει να περιλαμβάνεται η μέριμνα για την αδιάλειπτη προστασία των
θυμάτων έμφυλης βίας, ιδίως αν υπάρχει υψηλός κίνδυνος επανάληψης πράξεων έμφυλης βίας. Ακόμη, θα πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβαση σε νομική
συνδρομή τόσο για πράξεις βίας που έχουν προηγηθεί όσο και για την αποφυγή
μελλοντικού κινδύνου εκδήλωσης έμφυλης βίας. Οι αρμόδιοι επαγγελματίες
οφείλουν να επιμορφωθούν σε ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα, προκειμένου τα μέλη της
ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας να λαμβάνουν την ίδια ποιότητα υπηρεσιών μετά από ένα
περιστατικό έμφυλης βίας.
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Χαρτογράφηση και σύστημα αναφοράς. Οι πάροχοι υπηρεσιών, ειδικά οι
φορείς άμεσης επέμβασης, οφείλουν να χαρτογραφήσουν όλους τους διαθέσιμους πόρους και τις λοιπές υπηρεσίες που υπάρχουν σε αυτό το πεδίο, τόσο
στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται
ΜΚΟ, κέντρα άμεσης κοινωνικής επέμβασης, νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα
και νομικές υπηρεσίες. Οι φορείς αυτοί οφείλουν να παραπέμπουν κατάλληλα
τα θύματα έμφυλης βίας, αφού προηγουμένως διασφαλίσουν την ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτά, ούτως ώστε να δημιουργήσουν
στη συνέχεια, έναν ασφαλή χώρο για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που πλήττονται από την
έμφυλη βία.

5.4.1 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
Η προσβαση των επιζωσών/ώντων έμφυλης βίας σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης είναι όχι απλώς απαραίτητη αλλά ζωτικής σημασίας. Είτε
παρέχονται στο πλαίσιο της πρώτης αντίδρασης αμέσως μετά τη βιαιοπραγία είτε ως μακροχρόνια ψυχοθεραπεία, οι εν λόγω υπηρεσίες μπορούν να
βοηθήσουν το θύμα να αντιμετωπίσει το ψυχολογικό του τραύμα. Η ομαδική ψυχοθεραπεία, όπως επίσης και η συμμετοχή του θύματος σε ομαδικές
συνεδρίες με άλλα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που μοιράζονται παρόμοιες εμπειρίες
έμφυλης βίας, αποδεικνύονται συχνά εξαιρετικά ωφέλιμες και εμψυχωτικές. Παράλληλα, τα ΛΟΑΤΚΙ+ θύματα έμφυλης βίας καλούνται να διαχειριστούν τα τραύματά τους, να επιλέξουν σε ποια περιβάλλοντα θα κοινοποιήσουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή την ταυτότητα του φύλου
τους (coming out), ενώ είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν εσωτερικευμένη
ομοφοβία/αμφιφοβία/τρανσφοβία για τον ίδιο τους τον εαυτό. Η σύμπτωση αυτών των προσωπικών δυσκολιών δυστυχώς συνήθως επιδεινώνει τις
συνέπειες της έμφυλης βίας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι επαγγελματίες δεν θα πρέπει ποτέ να
υποτιμούν την ανάγκη υποστήριξης και ενημέρωσης όχι μόνο των θυμάτων
αλλά και του στενού οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος σχετικά
με τις βραχυπρόθεσµες και τις µακροπρόθεσµες συνέπειες των πράξεων
έμφυλης βίας που προκαλούν σωματικά, σεξουαλικά ή ψυχικά τραύματα
και σχετικά με ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα. Σε πλήθος περιστατικών, οι επαγγελματί-
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Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί ψυχικής υγείας και οι επαγγελματίες που παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη (καθώς και οι επαγγελματίες του ιατρικού
και του νομικού κλάδου) οφείλουν να ακολουθούν τις βασικές κατευθυντήριες οδηγίες που διέπουν τον κώδικα δεοντολογίας και τις καλές πρακτικές για
την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, όπως ορίζονται
από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα8.4(2015), τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας και τη Διεθνή Ταξινόμηση
Νοσημάτων ICD-11, την Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση (Διαγνωστικό και
Στατιστικό Εγχειρίδίο Ψυχικών Διαταραχών - DSM 5, καθώς και τα έγγραφα
γνωμοδότησης του 2013 και του 2018) και τις κατευθυντήριες γραμμές που
διατύπωσε η Αμερικανική Ψυχολογική Ένωση (2012 & 2015).

5.4.2 Υποβολή καταγγελίας
Καταρχάς, τα άτομα που πλήττονται από την έμφυλη βία είναι εκείνα που θα
αποφασίσουν εάν επιθυμούν να προβούν σε καταγγελία του περιστατικού και
να ξεκινήσουν νομικές διαδικασίες. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι
επαγγελματίες πρώτης αντίδρασης είναι με ποιον τρόπο θα παράσχουν στα
θύματα έμφυλης βίας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ούτως ώστε να
λαβουν μία συνειδητή απόφαση. Πρώτο και κυριότερο είναι το άτομο που
έπεσε θύμα έμφυλης βίας (ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σωματικής βίας) να
υποβληθεί σε εξετάσεις από μία/έναν επαγγελματία υγείας (π.χ. ιατρό, ιατρικό προσωπικό κτλ.) το συντομότερο δυνατόν μετά το περιστατικό βίας
και να ζητήσει να καταγραφούν όλα τα ευρήματα. Αυτός είναι ο μοναδικός
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ες χρειάζεται να συνεργαστούν με την οικογένεια και τις/τους φίλες/ους του
θύματος για να τις/τους βοηθήσουν να αναγνωρίσουν τη φοβία τους απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και να καταρρίψουν τα προσωπικά τους στερεότυπα
για τους ΛΟΑΤΚΙ+ και την άσκηση βίας. Με αυτό τον τρόπο, θα είναι σε θέση
να υποστηρίξουν πλήρως την/τον επιζώσα/ντα αποφεύγοντας να την/τον
επανατραυματίσουν κατά λάθος ή να την/τον κάνουν να αισθανθεί ντροπή.

8 https://www.ohchr.org/en/issues/discrimination/pages/jointlgbtistatement.aspx
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τρόπος με τον οποίο μπορεί να διασφαλίσει ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για να προχωρήσει στις επόμενες νομικές
ενέργειες.
Εξίσου σημαντικό είναι η/ο επιζώσα/ών του περιστατικού έμφυλης βίας να
έχει στη διάθεση του έναν πεπειραμένο επαγγελματία με υψηλό επίπεδο
ενσυναίσθησης που θα τη/τον συνοδεύει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,
αν κρίνεται σκόπιμο. Μετά από αυτό το πρώτο βήμα, η/ο επιζώσα/ών θα
πρέπει να έχει εύκολη και ανοιχτή πρόσβαση σε όλα τα είδη επαγγελματικής
υποστήριξης (νομικής και ψυχοκοινωνικής) που στόχο έχουν την παροχή
συμβουλευτικής καθοδήγησης σχετικά με όλες τις διαθέσιμες επιλογές και τα
πιθανά αποτελέσματα της διαδικασίας της καταγγελίας. Για να διασφαλιστεί
η άρτια υποστήριξη του θύματος και να αποφευχθεί ο επανατραυματισμος
του, οι νομικοί και οι επαγγελματίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης θα πρέπει
να βρίσκονται σε στενή συνεργασία.
Καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, έχει μεγάλη σημασία να γίνεται σωστός
εντοπισμός των περιστατικών έμφυλης βίας και να μην συγχέονται με απλές
διαπροσωπικές διαμάχες. Η έμφυλη βία αποτελεί μία διακριτή μορφή βίας, με
βαθιές ρίζες σε κοινωνικές και πολιτισμικές νόρμες, η οποία πηγάζει από τον
σεξισμό και την ομοφοβία. Επομένως, επιβαρύνει επιπλέον το θύμα, καθώς
το υποχρεώνει να αντιμετωπίσει και να υποβληθεί σε δομικές διακρίσεις.

5.4.3 Ξενώνες: αποδοχή και αποκλεισμός
Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που πλήττονται από την έμφυλη βία αντιμετωπίζουν συχνά
μία ακόμα πρόκληση: δεν γίνονται δεκτοί σε ξενώνες για θύματα έμφυλης
βίας, διότι πολλοί από αυτούς εφαρμόζουν την πολιτική να δέχονται μόνο
cis-straight γυναίκες. Για παράδειγμα, υπάρχουν ξενώνες που αρνούνται να
φιλοξενήσουν cis-gay άνδρες και εκδηλώνουν απροθυμία να δεχθούν τρανς
γυναίκες που δεν έχουν προχωρήσει στη νομική αναγνώριση της ταυτότητας
του φύλου τους. Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τα intersex, τα μη
δυϊκά, τα τρανς και τα μη συμμορφούμενα ως προς το φύλο τους άτομα.
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Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των επαγγελματιών που εργάζονται στους
ξενώνες από μόνες τους δεν αρκούν, διότι οι cis-straight γυναίκες που έχουν
υποστεί τραύμα λόγω έμφυλης βίας μπορεί να αισθάνονται ότι απειλούνται
από εκφράσεις φύλου που εκλαμβάνουν ως ανδρικές (ανεξαρτήτως της
ταυτότητας φύλου ενός ατόμου). Κάτι τέτοιο μπορεί με τη σειρά του να
οδηγήσει σε μικροεπιθετικότητες, διακρίσεις και περαιτέρω τραυματισμό
των τρανς και των μη συμμορφούμενων ως προς το φύλο τους ατόμων. Ο
ξενώνας θυμάτων έμφυλης βίας μπορεί να καταστεί ένα ενθαρρυντικό και
υποστηρικτικό περιβάλλον για όλους αρκεί το προσωπικό να επιμορφωθεί
κατάλληλα στην αντιμετώπιση περιστατικών διακριτικής μεταχείρισης. Μία
πιθανή λύση θα μπορούσε να είναι η ίδρυση ξενώνων ΛΟΑΤΚΙ+ επιζωσών/
ώντων έμφυλης βίας, οι οποίοι θα στελεχώνονται με κατάλληλα καταρτισμένους επαγγελματίες που θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα ασφαλές
και ενδυναμωτικό περιβάλλον για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που πλήττονται από την
έμφυλη βία.
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Εκτός από αυτό, οι περισσότεροι επαγγελματίες που εργάζονται στους ξενώνες
αυτούς διαθέτουν ελάχιστη ή μηδαμινή πείρα με ΛΟΑΤΚΙ+ θύματα έμφυλης
βίας, όπως επίσης λίγες ή καθόλου γνώσεις για τα ιδιαίτερα ζητήματα και τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εν λόγω άτομα. Δυστυχώς, αυτή η έλλειψη
γνώσεων συχνά δημιουργεί πρακτικά προβλήματα που οι επαγγελματίες δεν
είναι σε θέση να επιλύσουν όπως αρμόζει, δηλαδή με συμπεριληπτικό τρόπο
και χωρίς να εισάγουν διακρίσεις.

Συμβουλές αυτοφροντίδας για επαγγελματίες
Ένα ζήτημα που δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η σημασία του είναι η
αυτοφροντίδα των παρόχων υπηρεσιών και η προστασία τους από το
δευτερογενές τραύμα και τις συνέπειές του. Η εργασία των επαγγελματιών
με άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και ιδίως με
επιζώσες/ντες έμφυλης βίας, μπορεί να τους προκαλέσει σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout), συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες και κατάθλιψης αλλά και μία επίμονη αίσθηση απόγνωσης. Για να
αποφευχθούν αυτοί οι κίνδυνοι, οι επαγγελματίες θα πρέπει να εφαρμόζουν
ορισμένες βασικές αρχές αυτοφροντίδας, να υπόκεινται σε τακτική εποπτεία
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και να δημιουργήσουν έναν ενδοϋπηρεσιακό κώδικα δεοντολογίας με στόχο
τη θωράκιση της ψυχικής τους υγείας και ευημερίας.
Ο διαρκής θυμός στη δουλειά, το άγχος, η κόπωση και οι ενοχλήσεις
συγκαταλέγονται μεταξύ των συμπτωμάτων που όχι μόνο δεν πρέπει ποτέ
να παραβλέπονται αλλά επίσης, σχετίζονται συχνά με την εργασία των
επαγγελματιών με περιστατικά έμφυλης βίας λόγω της έμμεσης έκθεσής
τους στο τραύμα. Αρκετές φορές, η ακρόαση τραυματικών εμπειριών
συνοδεύεται από ένα συναισθηματικό κόστος για τους επαγγελματίες, το
οποίο με τη σειρά του επηρεάζει αρνητικά τους ίδιους.
Με λίγα λόγια, τα ζητήματα που θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη οι
πάροχοι υπηρεσιών σχετικά με την αυτοφροντίδα και την αυτοπαρατήρηση
των επαγγελματιών που απασχολούν είναι τα εξής:
•

Δείκτες δευτερογενούς ψυχικού τραύματος: απότομες εναλλαγές στη
διάθεση, ευερεθιστότητα και επιθετικότητα (συνήθως παρουσία των
ωφελουμένων), πονοκέφαλοι, υπέρταση, θλίψη, κόπωση, διαταραχές
ύπνου κ.ά.

•

Πόσο συχνά εκδηλώνονται αυτές οι αντιδράσεις; Σε περιοδικά ή σταθερά χρονικά διαστήματα (Να θυμάστε ότι τα συμπτώματα που παραμένουν σταθερά είναι περισσότερο ανησυχητικά.);

•

Προσοχή στον φαύλο κύκλο της μαρτυρίας και της καταγραφής τραυματικών εμπειριών: άρνηση, καχυποψία, αμφιβολίες, επαφή με το
τραύμα, πίστη στη μαρτυρία, δευτερογενές τραύμα, αίσθημα ενοχής
και ευθύνης, υπερανάληψη ευθυνών, απομάκρυνση, άρνηση.

•

Κάντε διαλείμματα από την εργασία σας και τις σχετικές με αυτή επικοινωνίες. Τα σύντομα και συχνά διαλείμματα είναι πιο αποτελεσματικά
σε σχέση με τα λίγα και μεγάλα διαλείμματα. Μερικές καλές πρακτικές
είναι οι ακόλουθες: Προσπαθήστε να αποφεύγετε τις υπερωρίες. Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας ενεργητικά. Ανακαλύψτε άλλα ενδιαφέροντα και χόμπι. Να κάνετε συχνά ταξίδια αναψυχής ή σύντομες
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•

Αυτοφροντίδα: Μην ξεχνάτε τις αγαπημένες σας ασχολίες, την ανάγκη
για ξεκούραση, την εποπτεία και την επικοινωνία με τα αγαπημένα σας
πρόσωπα.

5.5 Ανάκαμψη
Η ανάκαμψη για όλες/ους τις/τους επιζώσες/ντες έμφυλης βίας είναι μία σύνθετη και μακροχρόνια διαδικασία. Όπως αναφέραμε και πρωτύτερα, η διαδικασία
αυτή μπορεί να είναι ακόμη πιο δύσκολη για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, διότι η καταγγελία ενός περιστατικού έμφυλης βίας συνοδεύεται συχνά από την ακούσια αποκάλυψη του σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και της ταυτότητας φύλου του
θύματος. Αυτό, όμως, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα ΛΟΑΤΚΙ+ θύματα έμφυλης βίας να υποστούν διακρίσεις λόγω ομο-/αμφι-/inter-/τρανσφοβίας καθώς και
πολλές από τις αρνητικές συνέπειες που επιφέρει το τραύμα.
Η διαδικασία της ανάκαμψης μπορεί να επηρεαστεί θετικά από το αίσθημα ασφάλειας, δικαιοσύνης και ενδυνάμωσης μετά το/τα τραυματικό/ά γεγονός/νότα. Μία
καλή αρχή για την ανάκαμψη των ΛΟΑΤΚΙ+ θυμάτων έμφυλης βίας είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και ένα υποστηρικτικό δίκτυο που
θα βοηθά τα άτομα αυτά αφενός να υποβάλουν καταγγελία του περιστατικού και
αφετέρου να αποβάλλουν τα αισθήματα ενοχής και ντροπής που τα κατακλύζουν.
Παράλληλα, εκτός από την αποκατάσταση των προβλημάτων σωματικής και ψυχικής υγείας που ενδέχεται να έχουν προκύψει, κρίνεται αναγκαίο το θύμα να έχει
το αίσθημα του «ανήκειν». Επομένως, καλό θα ήταν οι οργανώσεις της ΛΟΑΤΚΙ+
κοινότητας σε όλα τα μέρη του κόσμου να προσπαθήσουν να γίνουν πλήρως συμπεριληπτικές και να εφαρμόζουν μία διαθεματική προσέγγιση, ώστε τα άτομα
που πλήττονται από την έμφυλη βία να μπορούν να ανακάμψουν ταχύτερα, αφού
επικοινωνήσουν με την τοπική τους κοινότητα.

5
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αποδράσεις τα Σαββατοκύριακα. Το να σκέφτεστε τη δουλειά ακόμη και
στον ελεύθερο σας χρόνο είναι ένα προειδοποιητικό σήμα που δεν θα
πρέπει να αγνοήσετε.
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Ερωτηματολόγιο για Ετεροφυλόφιλους
(αποδίδεται
στον
Martin
Rochlin,
PhD,
January
1977)
Αυτό το ερωτηματολόγιο κυκλοφόρησε ευρέως την δεκαετία του 1970, και
ακόμα κυκλοφορεί, σαν παράδειγμα μερικών από τις ερωτήσεις στις οποίες
επιβάλλονται οι lgbt. Παρατήρησε τις αντιδράσεις σου, καθώς ακούς τις
ερωτήσεις.
1. Τι νομίζεις πως προκάλεσε την ετεροφυλοφιλία σου;
2. Πότε και πως αποφάσισες πως είσαι ετεροφυλόφιλος /η;
3. Υπάρχει πιθανότητα η ετεροφυλοφιλία σου να είναι απλά μια φάση που θα
ξεπεράσεις;
4. Μήπως η ετεροφυλοφιλία σου προέρχεται από ένα νευρωτικό φόβο των
ανθρώπων του ίδιου φίλου;
5. Αν δεν έχεις κοιμηθεί ποτέ με άνθρωπο του ιδίου φύλου, πως μπορείς να
είσαι σίγουρος /η πως δεν το προτιμάς;
6. Σε ποιον έχεις αποκαλύψει τον σεξουαλικό σου προσανατολισμό; Πως
αντέδρασαν;
7. Γιατί οι ετεροφυλόφιλοι νιώθουν την ανάγκη να αποπλανούν άλλους στον
τρόπο ζωής τους;
8. Γιατί επιμένεις να επιδεικνύεις την ετεροφυλοφιλία σου; Δεν μπορείς απλά
να είσαι οτι είσαι και να το κρατάς για τον εαυτό σου;
9. Θα ήθελες τα παιδιά σου να είναι ετεροφυλόφιλα, γνωρίζοντας τα
προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν;
10. Μια δυσανάλογη πλειοψηφία παιδόφιλων είναι ετεροφυλόφιλοι άντρες.
Θεωρείς οτι είναι ασφαλές να εκθέτεις τα παιδιά σου σε ετεροφυλόφιλους
άντρες δασκάλους, γιατρούς, παπάδες;
11. Παρά την κοινωνική στήριξη του γάμου, τα διαζύγια αυξάνονται. Γιατί
υπάρχουν τόσο λίγες σταθερές σχέσεις ετεροφυλόφιλων;
12. Γιατί οι ετεροφυλόφιλοι δίνουν τόση έμφαση στο σεξ;
13. Μπορείς να εμπιστευτείς έναν ετεροφυλόφιλο θεραπευτή, οτι θα
είναι αντικειμενικός; Δεν φοβάσαι οτι θα σε επηρεάσει με τις δικές του
κατευθύνσεις και τάσεις;
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15. Γιατί είναι οι ετεροφυλόφιλοι τόσο αχαλίνωτοι σεξουαλικά;
16. Μοιάζουν να υπάρχουν τόσο λίγοι ευτυχισμένοι ετεροφυλόφιλοι. Υπάρχουν
τεχνικές που μπορούν να σε βοηθήσουν να αλλάξεις, αν πραγματικά θες. Έχεις
σκεφτεί να κάνεις θεραπεία για την ετεροφυλοφιλία σου;

2. Άσκηση Καθοδηγούμενης Φαντασίωσης:
«Ένας περίπατος στο πάρκο»
(Προσαρμόστηκε από: Dundalk Outcomers Facilitator’s Pack)
Εκτιμώμενος χρόνος: 30 λεπτά
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
– Αίθουσα με απόλυτη ησυχία
– Αργή και απαλή μουσική (προαιρετικά)
– Αργός και ήρεμος ρυθμός διεξαγωγής της άσκησης
Στόχος: Μερικές φορές, αν και δεν το συνειδητοποιούμε, υιοθετούμε νόρμες που
διαμορφώνουν την προσωπικότητά μας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Η
άσκηση που ακολουθεί θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε μία ειλικρινή συζήτηση
για αυτές και συγχρόνως να κατανοήσετε ότι όλοι οι άνθρωποι επηρεάζονται από
νόρμες και στερεότυπα.

5
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14. Οι ετεροφυλόφιλοι είναι γνωστοί για την ανάθεση στον εαυτό τους
άκαμπτων και στερεοτυπικών ρόλων φύλου. Γιατί μένεις κολλημένος σε τόσο μη
υγιή παιχνίδια ρόλων;

Περιγραφή της Άσκησης Καθοδηγούμενης Φαντασίωσης (20 λεπτά)
Διαβάστε με αργό ρυθμό και ακολουθήστε την τεχνική της καθοδηγούμενης φαντασίωσης.
Κλείστε τα μάτια σας. Πάρτε ένα λεπτό για να φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε ένα
δημόσιο πάρκο. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν άνθρωποι εκεί. Είναι μία ζεστή,
καλοκαιρινή ημέρα. Tα δέντρα είναι γεμάτα φύλλα. Ο ήλιος ξεπροβάλλει και σας
ζεσταίνει. Φυσάει ένα απαλό αεράκι που χαϊδεύει το πρόσωπό σας. Καθώς κοιτά-
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ζετε μπροστά, βλέπετε ένα μονοπάτι που στριφογυρίζει στο βάθος του ορίζοντα.
Γύρω από το μονοπάτι υπάρχουν λουλούδια, χορταριασμένα σημεία με κομμένο
γρασίδι και μεγάλα δέντρα με πολλά φύλλα. Ο μόνος ήχος που ακούγεται είναι το
τιτίβισμα των πουλιών. Ακούτε το κελάηδημα των πουλιών και μυρίζετε το φρεσκοκομμένο γρασίδι. Νιώθετε τη θερμότητα του ήλιου και αναζωογονείστε από
το δροσερό αεράκι. Κοιτάζετε ευθεία μπροστά σας και αποφασίζετε να ακολουθήσετε το μονοπάτι. Αρχίζετε να περπατάτε και κινείστε προς το μονοπάτι. Ακούτε φωνές ανθρώπων σε απόσταση. Κοιτάζετε πρώτα δεξιά και μετά αριστερά,
ώσπου παρατηρείτε ένα παιδάκι να κλοτσάει μία μπάλα ποδοσφαίρου. Το παιδί
πετάει την μπάλα στον αέρα και την πιάνει όπως πέφτει. Παρατηρείτε ότι η μπάλα
πέφτει με δύναμη στα χέρια του παιδιού. Δύο άτομα παίζουν με το παιδί. Τους
χαμογελάτε και τους χαιρετάτε κουνώντας το χέρι σας. Παρατηρείτε το χαμόγελο
στα πρόσωπά τους. Συνεχίζετε να περπατάτε γύρω από μερικά μεγάλα δέντρα
και περνάτε μπροστά από δύο ανθρώπους που κάθονται σε ένα παγκάκι. Γελούν
δυνατά. Εσείς προσπαθείτε να ακούσετε τι συζητούν. Συνεχίζετε να περπατάτε
κατά μήκος του μονοπατιού και βλέπετε ένα ζευγάρι που κρατιέται χεράκι-χεράκι
να έρχεται προς το μέρος σας. Καθώς περνούν από μπροστά σας, τους κοιτάζετε. Συνεχίζετε το περπάτημα, ώσπου βλέπετε μία ομάδα ανδρών να κάθονται σε
ένα παγκάκι στο πλάι του μονοπατιού. Μιλούν και γελούν. Τους κοιτάζετε έναν
προς έναν. Καθώς περπατάτε, πλησιάζετε στην πύλη του πάρκου. Φεύγετε από
το πάρκο και μπροστά σας βλέπετε αυτό το κτήριο (να είναι σχετικό με την τοποθεσία που πραγματοποιείται η άσκηση καθοδηγούμενης φαντασίωσης). Εισέρχεστε στο κτήριο και έπειτα, σε αυτή την αίθουσα. Κάθεστε στην καρέκλα και την
αισθάνεστε σας να βρίσκεται από κάτω σας. Αρχίζετε να ανοίγετε σιγά-σιγά τα
μάτια σας και επιστρέφετε στην ομάδα σας, μόλις νιώσετε έτοιμες/οι.
Ερωτήσεις αναστοχασμού
– Όταν είδατε το παιδί με την μπάλα, μήπως ήταν κορίτσι;
– Τα δύο άτομα που είδατε με το παιδί, υποθέσατε ότι είναι οι γονείς του;
– Πώς ήταν η εξωτερική εμφάνιση των δύο ατόμων που κάθονταν στο παγκάκι;
Ήταν λευκά; Ήταν αρτιμελή;
– Το ζευγάρι που κρατιόταν χεράκι-χεράκι και ερχόταν προς το μέρος σας, ήταν
μεγάλης ηλικίας ή συνταξιούχοι; Ήταν αρτιμελή αυτά τα δύο άτομα; Ήταν λευκά;
Μήπως ήταν δύο άνδρες ή δύο γυναίκες;
– Η ομάδα των ανδρών που καθόταν στο παγκάκι, ήταν νέοι ή μεσήλικες; Ήταν
αρτιμελείς; Ήταν λευκοί;
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– Μήπως κάποιο από τα άτομα που συναντήσατε στο πάρκο φορούσε ρούχα ή
κοσμήματα που σας παρέπεμπαν σε έναν πολιτισμό διαφορετικό από τον δικό
σας;
Ήταν όλα τα άτομα που είδατε στο πάρκο:– Λευκά;– Αρτιμελή;– Νεαρής ηλικίας
ή μεσήλικες;

5

– Ήταν μεγάλης ηλικίας ή συνταξιούχοι;
– Υπήρχαν άτομα από διαφορετικές εθνοτικές ομάδες;
– Γιατί, κατά τη γνώμη σας, φανταστήκατε τα άτομα που συναντήσατε στο πάρκο
με αυτό τον τρόπο;
– Πώς πιστεύετε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο επηρεάζει την εργασία μας;
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– Τα ζευγάρια που είδατε στο πάρκο ήταν του ίδιου φύλου;
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6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
6.1 Εισαγωγή
Σε ό,τι αφορά στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας που καταφέρεται εναντίον
γυναικών, υπάρχουν πολλά παραδείγματα επισημοποιημένης εργασίας μεταξύ
πολλαπλών φορέων και ποικίλοι οργανισμοί και όργανα που συνιστούν μία
περισσότερο αποτελεσματική προσέγγιση. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, ως
ένας διεθνής οργανισμός που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον
δημοκρατικό πλουραλισμό και το κράτος δικαίου στην Ευρώπη, αναφέρει ότι
η συνεργασία μεταξύ πολλαπλών φορέων και οι συντονισμένες παραπομπές
αποτελούν τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών για την
καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Λαμβανοντας υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα
υποεκπροσωπούνται στις υπηρεσίες τυπικής αντίδρασης στην έμφυλη βία, με
αποτέλεσμα να είναι λιγότερο ορατά και οι ανάγκες τους λιγότερο κατανοητές,
η συνεργασία μεταξύ πολλαπλών φορέων καθίσταται στις μέρες μας ολοένα
και πιο απαραίτητη. Σε αυτό το σημείο, τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι τα
εξής: Τι μπορούμε να αποκομίσουμε από την εμπειρία της συνεργασίας μεταξύ
πολλαπλών φορέων σχετικά με την καταπολέμηση της έμφυλης βίας εναντίον
cis-straight γυναικών; Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα είναι δυνατόν να πέσουν θύματα
έμφυλης βίας; Τα ΛΟΑΤΚΙ+ θύματα έμφυλης βίας μπορούν να συμπεριληφθούν
στα υφιστάμενα δίκτυα;
Η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, γνωστή κατά κύριο
λόγο ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αποσκοπεί στην πρόληψη της βίας,
την προστασία των θυμάτων και στην παύση της ατιμωρησίας των δραστων. Το
Άρθρο 7 υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεκτικές και συντονισμένες πολιτικές
με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας που
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Σύμβασης.

Το έργο “LOOK WIDE” φιλοδοξεί να συνδέσει την εμπειρογνωμοσύνη των
ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων και την πείρα που έχει συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της
συνεργασίας μεταξύ πολλαπλών φορέων σε βασικές υπηρεσίες καταπολέμησης
της έμφυλης βίας. Ωστόσο, τα ερωτήματα που προκύπτουν από την επιδίωξη
αυτού του στόχου είναι τα εξής: Τα πολυτομεακά πρότυπα συντονισμού για την
καταπολέμηση της έμφυλης βίας εναντίον γυναικών μπορούν να εφαρμοστούν
και στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας εναντίον ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων; Αν ναι, τι
μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτή την εμπειρία; Ποιες είναι οι προκλήσεις
που ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε σε αυτή τη διαδικασία; Ποιες αλλαγές ή
βελτιώσεις πρέπει να γίνουν;
Στη διακρατική συγκριτική έκθεση που εκπονήθηκε - τα αποτελέσματα της οποίας
συνοψίστηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο - αναδεικνύεται ως βασικό στοιχείο
για την αποτελεσματική και ολιστική προσέγγιση της έμφυλης βίας που πλήττει
τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα η δικτύωση σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Η εν
λόγω έκθεση καθιστά πλέον εμφανή την ανάγκη που υπάρχει για τη δημιουργία
συντονισµένων δικτύων μεταξύ ποικίλων φορέων και υπηρεσιών για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας που εκδηλώνεται σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων. Δεδομένου ότι το έργο “LOOK WIDE” υποστηρίζει μία φεμινιστική
προσέγγιση με γνώμονα την έμφυλη διαφορετικότητα απέναντι στην έμφυλη
βία, προτείνει τη σύσταση νέων δικτύων (στις περιοχές που δεν υπάρχουν) και
τον συντονισμό τους με τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα στον τομέα της έμφυλης βίας
εναντίον γυναικών (τα οποία ενδεχομένως να μην είναι συμπεριληπτικά προς τα
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα).
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Το ευρωπαϊκό δίκτυο γυναικείων ΜΚΟ “WAVE” (2017) που εργάζεται στον τομέα
της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, τονίζει στο
Εγχειρίδιό του σχετικά με την εφαρµογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης
ότι οι μονομερείς παρεμβάσεις είναι λιγότερο αποτελεσματικές στην πρόληψη
της βίας σε αντίθεση με μία περισσότερο ολιστική, συντονισμένη προσέγγιση
μεταξύ πολλών και διαφορετικών φορέων.

Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα ποιοτικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο των εκπαιδεύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου “LOOK WIDE”, το παρόν κεφάλαιο έχει ως στόχο να παρουσιάσει
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κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός αποτελεσματικού δικτύου συνεργασίας μεταξύ πολλαπλών φορέων που θα μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
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Η εργασία μεταξύ πολλαπλών φορέων αναφέρεται στον συντονισμό διαφόρων
υπηρεσιών που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο με στόχο τη βελτίωση της
συνολικής αποτελεσματικότητας όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος. Στον τομέα της έμφυλης βίας εναντίον γυναικών, η αποτελεσματική εργασία
μεταξύ πολλαπλών φορέων θεωρείται βασικός παράγοντας για τη διασφάλιση
κατάλληλης υποστήριξης προς τις επιζώσες και την πρόληψη περαιτέρω βίαιων
επεισοδίων. Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, τα συμβαλλόμενα κράτη χρειάζεται να λάβουν τα κατάλληλα νομοθετικά ή άλλα μέτρα, σύμφωνα με την εγχώρια νομοθεσία τους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι υφίστανται
οι ενδεδειγμένοι μηχανισμοί παροχής αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ
όλων των σχετικών κρατικών φορέων συμπεριλαμβανομένων του δικαστικού
σώματος, των εισαγγελέων, των φορέων επιβολής του νόμου, των τοπικών και
περιφερειακών αρχών, καθώς και των μη κυβερνητικών οργανισμών (ΜΚΟ) και
άλλων συναφών οργανισμών και οντοτήτων (Άρθρο 18, παράγραφος 2).
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6.2 Συνεργασία μεταξύ πολλαπλών φορέων

Αν και ο διοικητικός συντονισμός και η συνεργασία είναι πρωταρχικής σημασίας,
οι φορείς που συνήθως ασχολούνται με την καταπολέμηση της έμφυλης βίας
είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους και ποικίλλουν ως προς το μέγεθος, τη δύναμη, το κύρος, τη δομή, τους πόρους και τις αρμοδιότητες (π.χ. προγράμματα
αμοιβαίας μάθησης μεταξύ ομοτίμων (peer-to-peer), κέντρα συμβουλευτικής
καθοδήγησης για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
υπηρεσίες καταπολέμησης της έμφυλης βίας και των διακρίσεων που διευθύνονται από υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης ή ΜΚΟ ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την ανισορροπία δυνάμεων που υπάρχει μεταξύ ιδρυμάτων, υπηρεσιών και προσώπων καθώς και
να λάβουμε υπόψη τις βασικές οργανώσεις. Η κατανόηση αυτών των διαφορών
είναι απαραίτητη για μία καλύτερη και αποτελεσματική εργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αναγνωρίζει το έργο και την εμπειρο-

Ωστόσο, η συνεργασία μεταξύ πολλαπλών φορέων και ο συντονισμός των υπηρεσιών δεν περιορίζεται μόνο στην αναγνώριση των παραγόντων που εμπλέκονται στη διαδικασία, αλλά συνεπάγεται τη θέσπιση πρωτοκόλλων και την ανάπτυξη διϋπηρεσιακών προτύπων, αλυσίδων παρέμβασης, διαδικασιών παραποµπής,
παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Συνοπτικά, η διάρθρωση μίας πολυτομεακής ομάδας χρειάζεται να είναι σαφής
σε ό,τι αφορά στα εξής:
•

Συμμετοχή και δέσμευση

•

Διαδικασίες εργασιών

•

Συντονισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων

•

Συναντήσεις μεταξύ πολλαπλών φορέων

6.3 Διαδικασίες συντονισμού
Μία αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ πολλαπλών φορέων προϋποθέτει διαφορετικά επίπεδα συντονισμού, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ετερογενές και σύνθετο φάσμα υπηρεσιών και τομέων. Καταρχάς, ο συντονισμός μεταξύ
διαφόρων ιδρυμάτων, αρχών και οργανισμών επισημοποιείται με τη σύναψη
πρωτοκόλλων και τη λειτουργία δικτύων παρέμβασης. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να διαμορφωθούν σταθερά σημεία διεπιστηµονικού συντονισµού προκειμένου να καλλιεργηθεί η αφοσίωση και να αναπτυχθεί η ηγεσία κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας. Πέραν αυτού, εξίσου σημαντικό είναι να οριοθετούνται οι ρόλοι,
τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες όλων των φορέων και των επαγγελματιών του
δικτύου, καθώς επίσης ο χρόνος που απαιτείται για την ορθή τους διεκπεραίωση.

6
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

γνωμοσύνη των ΜΚΟ και προσκαλεί τα συμβαλλόμενα κράτη να συνεργαστούν
αποτελεσματικά με τις εν λόγω οργανώσεις (Άρθρο 9). Από αυτή την άποψη, η
εργασία μεταξύ πολλαπλών φορέων με στόχο την καταπολέμηση της έμφυλης
βίας εναντίον ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων θα πρέπει να περιλαμβάνει και ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις δεδομένης της πολύτιμης πείρας και γνώσης που διαθέτουν σε ζητήματα της
κοινότητας που εκπροσωπούν.
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Ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διϋπηρεσιακά δίκτυα είναι ότι οι επαγγελματίες που συμμετέχουν σε αυτά είναι εθελοντές και
κατά συνέπεια, η δέσμευση που αναλαμβάνουν εξαρτάται από το προσωπικό
τους ενδιαφέρον. Για να διασφαλιστεί η δέσμευσή τους, μία καλή ιδέα θα ήταν
να αναγνωρίζεται η αφοσίωση που επιδεικνύουν προς το δίκτυο στο πλαίσιο της
εργασίας που προσφέρουν ως επαγγελματίες. Η ανάληψη ηγετικού ρόλου και
δεσμεύσεων αποτελούν βασικές πτυχές του διϋπηρεσιακού συντονισμού που
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την αρχή. Υπό αυτή την έννοια, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη ενός επιχειρησιακού οργάνου λήψης αποφάσεων, το οποίο
θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του δικτύου. Έτσι, το εν λόγω
δίκτυο δεν θα εξαρτάται από την εθελοντική εργασία επαγγελματιών που δεν
έχουν εξουσία λήψης αποφάσεων.
Ακόμη, θα μπορούσε να θεσπιστεί ένας μηχανισµός συντονισµού σε διάφορα
επίπεδα εργασίας. Για παράδειγμα, τα τοπικά δίκτυα θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες περιοχές, ενώ οι κλαδικές επιτροπές θα μπορούσαν να
φανούν χρήσιμες σε συγκεκριμένα ζητήματα ή στάδια της διαδικασίας παρέμβασης. Ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτος, ώστε να
προσαρμόζεται με ευκολία στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής.
Για την εκπλήρωση του στόχου που θέτει το έργο “LOOK WIDE”, έχουν ληφθεί
υπόψη τέσσερα στάδια παρέμβασης για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας:
πρόληψη, εντοπισμός, υποστήριξη και ανάκαμψη (για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το Κεφάλαιο 5 του παρόντος Οδηγού). Παράλληλα, μία ομάδα
συντονισμού των οργανισμών θα μπορούσε να ενθαρρύνει, να παρακολουθεί,
να ελέγχει και να αξιολογεί τις ενέργειες που ελήφθησαν στο πλαίσιο της
συνεκτικής παρέμβασης κατά της έμφυλης βίας.
Παρακάτω, παρουσιάζονται μερικές
αποτελεσματικού συντονισμού:
•

αρχές

για

τη

διασφάλιση

ενός

Να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε διϋπηρεσιακή πληροφόρηση. Οι πληροφορίες για όλους τους διαθέσιμους πόρους και τις υπηρεσίες μίας συγκεκριμένης περιοχής θα πρέπει να κοινοποιούνται μεταξύ των επαγγελματιών. Ωστόσο, θα πρέπει να εξεταστεί πώς επηρεάζονται τα άτομα που
λαμβάνουν σχετική υποστήριξη.

Να εξασφαλίζεται η διάδοση των πρωτοκόλλων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

•

Να καθορίζονται µηχανισµοί συνεργασίας. Οι μέθοδοι εργασίας θα πρέπει
να συμφωνούνται από κοινού και να κοινοποιούνται μεταξύ όλων των ατόμων που συμμετέχουν στο δίκτυο.

•

Να αντλούνται διδάγματα από τις καλές πρακτικές είτε αναφέρονται σε τοπικό επίπεδο είτε σε κάποιο άλλο διαφορετικό πλαίσιο.

•

Να επιτρέπει τον συντονισμό των δράσεων κατόπιν συνεργασίας όλων
των σχετικών φορέων.

6.4 Συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών
Ο συντονισμός των υπηρεσιών επιβάλλεται στο πλαίσιο της πολυτομεακής εργασίας. Όπως ορίζει η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, οι υπηρεσίες γενικής
υποστήριξης διαδραµατίζουν σπουδαίο ρόλο στην υποστήριξη θυμάτων έμφυλης βίας και στην παραπομπή τους στις αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες. Οι επαγγελματίες των υπηρεσιών γενικής υποστήριξης θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς
πόρους και να είναι άρτια εκπαιδευμένοι για να βοηθήσουν αποτελεσματικά τα
άτομα που πλήττονται από τη βία και να τα παραπέμψουν στις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως αποκαλύπτουν διάφορες μελέτες, οι γυναίκες που πέφτουν θύματα
έμφυλης βίας συνήθως απευθύνονται πρώτα σε γενικές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κοινωνικές υπηρεσίες) αντί σε αυτές που
είναι περισσότερο εξειδικευμένες. Βέβαια, οι επαγγελματίες των γενικών υπηρεσιών δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να εντοπίσουν κρούσματα βίας
και να δώσουν τη δέουσα προσοχή στις/στους επιζώσες/ντες βίας υιοθετώντας
μία ευαισθητοποιημένη προσέγγιση σε θέματα φύλου. Για να διασφαλιστεί η
αποτελεσματική ανίχνευση περιστατικών βίας, οι επαγγελματίες που εργάζονται
σε γενικές υπηρεσίες θα πρέπει να εκπαιδευτούν, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να εντοπίσουν φαινόμενα βίας.
Δυστυχώς, στις περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες παρατηρείται ότι απουσιάζει η διάσταση του φύλου και υπάρχει άγνοια των δεικτών βίας. Από τη μία πλευρά, οι επαγγελματίες των γενικών υπηρεσιών δεν έχουν την κατάλληλη κατάρτιση
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για να βοηθήσουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ θύματα αμέσως μετά το κρούσμα έμφυλης βίας
και στη συνέχεια, να τα παραπέμψουν σε κατάλληλες εξειδικευμένες υπηρεσίες. Από την άλλη πλευρά, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες συνήθως συνεργάζονται
με άλλες τέτοιες υπηρεσίες και όχι τόσο με γενικές υπηρεσίες. Προκειμένου να
γεφυρωθεί αυτό το χάσμα κρίνεται απαραίτητη η εμπλοκή των επαγγελματιών
γενικών υπηρεσιών στην εν λόγω διαδικασία.
Η σημασία της κατάλληλης παραπομπής των θυμάτων έμφυλης βίας είναι μεγάλη, διότι οι επανειλημμένες παραπομπές μπορούν να προκαλέσουν στο θύμα
δευτερογενές ψυχικό τραύμα. Επομένως, οι παραπομπές αυτές θα πρέπει να γίνονται σε υπηρεσίες εξειδικευμένης υποστήριξης. Για την επιτυχή παραπομπή
ενός θύματος έμφυλης βίας στις αρμόδιες υπηρεσίες είναι αναγκαίο να υπάρχει
ένα σύστημα παραπομπής θυμάτων που θα θέτει στο επίκεντρο του τον άνθρωπο και θα είναι γνωστό σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Εν ολίγοις, οι προτάσεις μας για συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών
και συντονισμένες παραπομπές περιλαμβάνουν τα εξής:
•

Να αναπτυχθούν από κοινού συγκεκριμένες στρατηγικές αναγνώρισης
κρουσμάτων βίας και δείκτες βίας για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα που στη συνέχεια θα κοινοποιηθούν σε όλες τις σχετικές υπηρεσίες.

•

Να διασφαλιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και ευαισθητοποιημένοι ως προς το φύλο, παρακολουθούν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και εργάζονται
σύμφωνα με σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες, πρωτόκολλα και κώδικες
δεοντολογίας.

•

Να δημιουργηθούν και να εφαρμοστούν συστήματα παραπομπής θυμάτων που θα θέτουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

•

Να τυποποιηθούν οι μηχανισμοί παραπομπής και τα συναφή πρωτόκολλα
και στη συνέχεια, να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.

•

Να συμφωνηθούν οι ελάχιστες προδιαγραφές για τις υποστηρικτικές
υπηρεσίες.

•

Οι επαγγελματίες των γενικών υπηρεσιών συνήθως δεν είναι καταρτισμένοι σε ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα. Επομένως, σε πρώτη φάση είναι επιτακτική ανάγκη να επιμορφωθούν οι εν λόγω επαγγελματίες σε σχέση με τα
υφιστάμενα πολυτομεακά δίκτυα υπηρεσιών. Προς το παρόν, παρατηρείται ότι συχνά η δέσμευση των επαγγελματιών εξαρτάται από το προσωπικό τους ενδιαφέρον για μία συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Αν, όμως,
αποφασίσουν κάποια στιγμή να αλλάξουν δουλειά, δημιουργείται κενό
στο έργο της υπηρεσίας όπου εργάζονταν. Για να αποφεύγεται αυτή η κατάσταση, καλό θα ήταν να υπάρχουν αρκετοί κατάλληλα καταρτισμένοι
επαγγελματίες σε αυτόν τον τομέα. Υπό ιδανικές συνθήκες, κάθε γενική
υπηρεσία θα πρέπει να απασχολεί σε καίριες θέσεις ορισμένους επαγγελματίες με στέρεο γνωστικό υπόβαθρο και πείρα στην υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ+
θυμάτων έμφυλης βίας.

•

Το πρώτο βήμα που θα πρέπει να γίνει από τους επαγγελματίες για να γίνουν ορατά τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στις
υπηρεσίες είναι να ενσωματώσουν στον τρόπο εργασίας τους την έννοια
της ποικιλότητας μέσω της χρήσης συμπεριληπτικής γλώσσας.

•

Οι υπηρεσίες οφείλουν να προσαρμοστούν κατάλληλα στις ανάγκες των
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα δεν αποτελεί ομοιογενή ομάδα
και συνεπώς, οι επαγγελματίες οφείλουν να κατανοήσουν τις μοναδικές
εμπειρίες της ζωής των ανθρώπων που υποστηρίζουν.

•

Οι επαγγελματίες οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη το μοντέλο, τις μεθόδους και τα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούν στην εργασία τους. Οι
περισσότεροι από αυτούς βασίζονται σε ένα ετεροκανονικό μοντέλο που
εστιάζει στη βία που εκδηλώνεται μεταξύ ερωτικών συντρόφων, όπου ο
άνδρας ασκεί τη βία, ενώ η γυναίκα πλήττεται από τη βία. Δυστυχώς, το εν
λόγω μοντέλο δεν περιλαμβάνει υποστηρικτικές υπηρεσίες ούτε για γκέι
άνδρες που πέφτουν θύματα βίας από τον ερωτικό τους σύντροφο ούτε
για λεσβίες που διαπράττουν αυτή τη μορφή βίας, και βέβαια, ούτε και για
τρανς και intersex άτομα που πέφτουν θύματα βίας στις συντροφικές και
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προς την ίδια κατεύθυνση:
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ερωτικές σχέσεις τους. Ωστόσο, κάθε άνθρωπος θα πρέπει να λαμβάνει
υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες του. Πέραν αυτού, παρατηρείται έλλειψη εργαλείων εκτίμησης κινδύνου για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
•

Οι επαγγελματίες οφείλουν να εξετάσουν προσεκτικά τις θεσμικές πτυχές της έμφυλης βίας και των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+
άτομα (π.χ. φτώχεια των γυναικών, δύσκολη πρόσβαση σε δομές υγειονοµικής περίθαλψης και σε στέγαση, επισφαλής εργασία κτλ.). Χρειάζεται
μία σφαιρική ματιά εκ μέρους των επαγγελματιών, ώστε να κατανοήσουν
πώς αλληλοσυνδέονται οι πτυχές αυτές αλλά και πώς επηρεάζουν συγκεκριμένα άτομα. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή επαγγελματιών από διαφορετικούς τομείς στα δίκτυα καταπολέμησης της έμφυλης βίας, όπως επαγγελματίες υπηρεσιών απασχόλησης και στέγασης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ: ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Στην επόμενη δραστηριότητα, σας καλούμε να πραγματοποιήσετε μία διάγνωση
της κατάστασης των υφιστάμενων δικτύων έμφυλης βίας. Επίσης, η εν λόγω
δραστηριότητα σας παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις πτυχές που
πρέπει να μελετήσετε για την ανάπτυξη νέων συντονισµένων µεθόδων εργασίας
που θα λαμβάνουν υπόψη τις διαστάσεις του φύλου και της σεξουαλικής
ποικιλομορφίας. Δεδομένου ότι κάθε πλαίσιο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με
το είδος των οργανισμών, το εννοιολογικό και το νομικό πλαίσιο αλλά και την
κρατική πολιτική, οι παρακάτω ερωτήσεις έχουν ως στόχο να σας βοηθήσουν
να αναστοχαστείτε ως προς τον τρόπο συντονισμού ενός πολυτομεακού δικτύου
καταπολέμησης της έμφυλης βίας, την επιλογή των κατάλληλων συνεργατών και
κατ’ επέκταση, ως προς τον τρόπο ανάπτυξης μίας κοινής και ευρύτερης αντίληψης της έμφυλης βίας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σχετικοί εταίροι
που πρέπει να
συμπεριληφθούν στο
δίκτυο

Ποιοι οργανισμοί δραστηριοποιούνται στον
τομέα της έμφυλης βίας γενικά ή σε ΛΟΑΤΚΙ+
ζητήματα (π.χ. προστασία δικαιωμάτων,
ανάδειξη
σεξουαλικής
ποικιλομορφίας,
εξάλειψη των διακρίσεων κτλ.);
Ποιες υπηρεσίες απευθύνονται σε επιζώσες/
ντες έμφυλης βίας; Είναι κατά κάποιον τρόπο
συντονισμένες;
Υπάρχει κάποιο δίκτυο υπηρεσιών; Αν ναι, ποιες
υπηρεσίες συμμετέχουν σε αυτό και ποιες όχι;
Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κοινό
χώρο για όλες τις υπηρεσίες;

Διάγνωση της
κατάστασης του δικτύου

Υπάρχει συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών
και των οργανισμών; Αν ναι, ποια είναι τα
πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματά του;
Τι χρειάζεται να βελτιωθεί;
Αν δεν υφίσταται τέτοιο δίκτυο, ποιες δυσκολίες
αντιμετωπίζουμε πιο συχνά ως επαγγελματίες;
Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για να τις
ξεπεράσουμε;

1. Κοινοί ορισμοί
Θεωρητικά και
εννοιολογικά πλαίσια

Ποιοι είναι οι ορισμοί της έμφυλης βίας που
δίνουν οι διάφοροι φορείς που συμμετέχουν στο
δίκτυο; Ποιες είναι οι σοβαρότερες ενστάσεις
που προκαλούν τα διαφορετικά εννοιολογικά
πλαίσια; Πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένα κοινό
πλαίσιο;
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Μεθοδολογική
προσέγγιση

Ποιες μεθόδους εργασίας χρησιμοποιούν οι
διάφορες υπηρεσίες του δικτύου; Ποιες είναι
οι σοβαρότερες ενστάσεις που εγείρουν τα
διάφορα μοντέλα παρέμβασης; Πώς μπορούμε
να τα ενσωματώσουμε σε ένα κοινό δίκτυο;
Ποιο είναι το κοινό τους υπόβαθρο πάνω στο
οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό
πλαίσιο;
Υπάρχουν ομάδες που αποκλείεται η πρόσβασή
τους στις υπηρεσίες; Ποια μέτρα μπορούν να
ληφθούν για να διασφαλιστεί η πρόσβαση
«διαφορετικών» ατόμων σε αυτές τις υπηρεσίες;

Ελάχιστες
προδιαγραφές

Ποιες είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές των/του
υπηρεσιών/δικτύου;
Πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν μία
προσέγγιση που βασίζεται στην εξάλειψη των
διακρίσεων και την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων; Μπορούν να προσαρμοστούν
οι τρέχουσες προδιαγραφές σε αυτή την
προσέγγιση;

1. Δομή
Σαφής και
αποτελεσματική
δοµή λειτουργίας

Ποια είναι η εσωτερική διάρθρωση του δικτύου;
Ποιες δεσμεύσεις έχει αναλάβει κάθε φορέας;
Ποιος φορέας και με ποιον τρόπο πρόκειται να
ηγηθεί και να συντονίσει το δίκτυο; Με βάση
ποιες προδιαγραφές θα γίνει αυτό;
Με ποιον τρόπο κατανέμονται οι ρόλοι και οι
αρμοδιότητες;
Τι περιλαμβάνει ο ρόλος της προεδρίας μίας
συνάντησης;
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Ενδυνάμωση και
συμμετοχή

Λαμβάνεται υπόψη η ενδυνάμωση των
επιζωσών/ώντων; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Τι
ρόλο διαδραματίζουν οι επιζώσες/ντες;
Συμπεριλαμβάνονται, κατά κάποιον τρόπο,
οι επιζώσες/ντες έμφυλης βίας στο εταιρικό
σχήμα; Το δίκτυο ενθαρρύνει τη συμμετοχή
τους ως εμπειρογνώμονες;
Συμπεριλαμβάνονται τα άτομα που βιώνουν
πολλαπλές διακρίσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο;
Ποιες δυσκολίες μπορεί να προκύψουν κατά τη
διάρκεια της συνεργασίας μεταξύ πολλαπλών
φορέων; Πώς μπορούμε να τις υπερβούμε;
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DAP- The LGBT Domestic Abuse Partnership
Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο)

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός “Galop”, με έδρα το Λονδίνο, επικεντρώνεται
στην υποστήριξη λεσβιών, γκέι, αμφί, τρανς και queer ατόμων που πέφτουν
θύματα εγκλημάτων μίσους, σεξουαλικής βίας ή ενδοοικογενειακής
κακοποίησης. Είναι ο επικεφαλής εταίρος της ΛΟΑΤ Σύμπραξης για την
Ενδοοικογενειακή Κακοποίηση στο Λονδίνο (London LGBT Domestic Abuse
Partnership-DAP).
Πλαίσιο
Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ΛΟΑΤ υπηρεσίες στην περιοχή του Λονδίνου, οι
οποίες να ασχολούνται με την ενδοοικογενειακή βία που ασκείται σε βάρος τους,
ενώ οι τοπικές υπηρεσίες δεν είναι πάντοτε προσβάσιμες ή κατάλληλες για ΛΟΑΤ
θύματα και δράστες. Επιπλέον, υπάρχουν περιορισμένες επιλογές στέγασης
για άτομα που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία και δεν υπάρχουν δομές
επείγουσας στέγασης προσφύγων, γεγονός που συνιστά ιδιαίτερη πρόκληση
για τους ομοφυλόφιλους/αμφιφυλόφιλους άνδρες και τα τρανς άτομα. Ακόμη,
δεν λειτουργεί, τουλάχιστον προς το παρόν, κανένα πρόγραμμα για τους ΛΟΑΤ
δράστες βίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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Η DAP αποτελεί μία μοναδική ΛΟΑΤ σύμπραξη που παρέχει συμβουλές,
υποστήριξη και ενίσχυση σε ΛΟΑΤ επιζώσες/ντες ενδοοικογενειακής βίας.
Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από πέντε οργανισμούς με διακριτούς ρόλους
και αρμοδιότητες, ούτως ώστε οι επιζώσες/ντες ενδοοικογενειακής βίας να
λαμβάνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βοήθεια µε ελάχιστη ταλαιπωρία:
•

Galop – κοινωνικές υπηρεσίες και υποστήριξη

•

National LGBT DV helpline – υπηρεσίες υποστήριξης μέσω τηλεφώνου
/e-mail

•

London Friend – υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης και ομαδική
εργασία

•

Stonewall Housing – υπηρεσίες συμβουλευτικής/υποστήριξης σε θέματα
στέγασης

•

Switchboard – υπηρεσίες υποστήριξης μέσω τηλεφώνου/επίλυσης προβλημάτων επτά (7) ημέρες την εβδομάδα

7
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Οργανωσιακό σχήμα

Από το 2013 έως το 2017, η DAP έχει παράσχει υποστήριξη σε 2.300 ΛΟΑΤ
άτομα σε όλους τους δήμους του Λονδίνου. Το μοντέλο που πρότεινε η DAP
αναπαράχθηκε και εφαρμόστηκε και σε άλλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η DAP αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια υφίστανται δυσανάλογα
αυξημένη ενδοοικογενειακή βία σε σχέση με τους άνδρες καθώς και άλλες
μορφές έμφυλης βίας. Για τον λόγο αυτό, λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις δυναμικές
του φύλου και της σεξουαλικότητας στις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχουν.
Με άλλα λόγια, αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία σε συγκεκριμένους παράγοντες που
αφορούν μη ετεροφυλοφιλικές σχέσεις όπως: η κοινοποίηση του σεξουαλικού
προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου από τρίτους χωρίς τη
συναίνεση του ίδιου του ατόμου (“outing”), απειλές κτλ.
Η επιτυχία του μοντέλου της DAP οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες. Πρώτον,
τα άτομα που λαμβάνουν υποστήριξη δεν χρειάζεται να εξηγήσουν ή να
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«εκπαιδεύσουν» τον οργανισμό όσον αφορά την ταυτότητά/κατάστασή τους.
Δεύτερον, οι ενδιαφερόμενες/οι χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνήσουν με πολλούς άλλους οργανισμούς, όπως ο “Galop”, μπορούν να παραπεμφθούν σε άλλες
εξειδικευμένες ΛΟΑΤ οργανώσεις ή οργανώσεις καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης (π.χ. υπηρεσίες μετανάστευσης, ψυχικής υγείας,
κέντρα απεξάρτησης κτλ.). Τέλος, το εν λόγω δίκτυο όλα αυτά τα χρόνια έχει
αποκτήσει διορατικότητα, εμπειρογνωμοσύνη, και συμμάχους, ενώ παράλληλα
έχει κερδίσει τον σεβασμό εξειδικευμένων γυναικείων οργανώσεων τόσο των
τοπικών αρχών όσο και της κεντρικής κυβέρνησης.
Barcelona Circuit against Gender Violence
Βαρκελώνη (Ισπανία)

http://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/en/preventing-and-acting/
barcelona-circuit-against-gender-violence

Πλαίσιο
Η διεύρυνση του ορισμού της έμφυλης βίας στον καταλανικό νόμο 5/2008 είχε
αντίκτυπο στον καθορισμό και την πρακτική των υπηρεσιών, δηλαδή αναγνώρισε
όχι μόνο τη βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων, αλλά και λοιπές εκδηλώσεις
της έμφυλης βίας στο οικογενειακό περιβάλλον, στον χώρο εργασίας και στην
κοινότητα. Ωστόσο, η καταπολέμηση της βίας μεταξύ ερωτικών συντρόφων
έχει ήδη ενσωματωθεί στο φάσμα των εργασιών του “Barcelona Circuit against
Gender Violence”, ενώ αντίθετα οι υπόλοιπες σφαίρες της δημόσιας και της
ιδιωτικής ζωής που θίγονται σε αυτό τον Νόμο βρίσκονται προς το παρόν σε
φάση ενσωμάτωσης. Ακόμη, το Circuit έχει αρχίσει να απευθύνεται σε ΛΟΑΤΚΙ+
θύματα έμφυλης βίας είτε πρόκειται για βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων είτε
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Εταιρικό σχήμα
To “Barcelona Circuit against Gender Violence” είναι ένα πρόγραμμα διοργανικής συνεργασίας για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση της έμφυλης βίας. Ξεκίνησε το 2001 και υλοποιείται υπό την αιγίδα του Δημοτικού Συμβουλίου και την
Κοινοπραξία για την Υγεία. Στόχος του είναι να προωθήσει τη συντονισμένη δράση
διαφορετικών επαγγελματιών και φορέων που εργάζονται στον τομέα της
πρόληψης, του εντοπισμού και της ενημέρωσης για περιστατικά έμφυλης
βίας στην πόλη. Ήδη από την έναρξη του προγράμματος, ο συντονισμός των
προγραμμάτων, των υπηρεσιών και των πόρων θεωρήθηκε βασικός παράγοντας
για την αποτελεσματική καταπολέμηση της έμφυλης βίας.
Το εν λόγω πρόγραμμα άρχισε να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευαισθησία
προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα από το 2016. Επί του παρόντος, η συμπερίληψη των
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στο πρόγραμμα είναι σε φάση καθορισμού αφενός των
πρωτοκόλλων για τον εντοπισμό της έμφυλης βίας και την υποστήριξη των θυμάτων
και αφετέρου των συστημάτων παραπομπής. Για παράδειγμα, οι επαγγελματίες
που απασχολούνται στο πλαίσιο του προγράμματος επιμορφώνονται σε αυτά
τα ζητήματα, καθώς αρκετοί από αυτούς είναι αναγκαίο να αποκτήσουν γνώσεις
και πρακτικές δεξιότητες προκειμένου να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά
περιστατικά έμφυλης βίας. Εκτός από αυτό, πρόσφατα ιδρύθηκε ένα ΛΟΑΤΚΙ+
κέντρο που φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο αναφοράς στην ενημέρωση και την
προστασία των μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.
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άλλη μορφή βίας. Το νέο αυτό καινοτόμο μέτρο εξαρτάται από την πολιτική
βούληση που υπάρχει, ώστε να αλληλοσυνδεθούν η έμφυλη βία και τα ΛΟΑΤΚΙ+
ζητήματα.

7. Συμπέρασμα
Με βάση τα ευρήματα της διακρατικής έκθεσης του έργου “LOOK WIDE”,
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η βία είναι παρούσα σε όλες τις εκφάνσεις
της ζωής πολλών ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Εκδηλώνεται όχι μόνο σε δημόσιους και
κοινοτικούς χώρους (π.χ. σχολείο, χώρος εργασίας, δομές στέγασης και στον
δρόμο) αλλά και στο περιβάλλον της οικογένειας, των ερωτικών σχέσεων των
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θυμάτων, ακόμη και σε δημόσιους οργανισμούς. Η ευρωπαϊκή και η εκάστοτε
εθνική νομοθεσία παρέχουν κάποιου είδους προστασία ενάντια σε κάθε μορφή
βίας, ενώ σε κάθε χώρα-εταίρο λειτουργούν ορισμένες υπηρεσίες υποστήριξης
θυμάτων έμφυλης βίας. Ωστόσο, απαιτείται ακόμα πολλή δουλειά για να διασφαλιστεί η άμεση, συμπεριληπτική, ουσιαστική και αποτελεσματική προστασία των
ΛΟΑΤΚΙ+ θυμάτων βίας, όπως επίσης για να διασφαλιστεί και να εφαρμόζεται
στην πράξη το δικαίωμά τους για ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις
υπάρχουσες υποστηρικτικές υπηρεσίες.
Ένας από τους κύριους στόχους του έργου που επετεύχθη ήταν η αναγνώριση
της επιτακτικής ανάγκης επιμόρφωσης των επαγγελματιών. Πιο συγκεκριμένα,
η επιμόρφωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων (π.χ.
σημασία κάθε γράμματος στο ακρωνύμιο, διαθεματικότητα και δυσκολίες
κτλ.), τη διασφάλιση ορατότητας (για να γνωρίζουν οι άνθρωποι σε ποιες
υπηρεσίες μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια) και αναστοχαστικές πρακτικές
(δηλ. αμφισβήτηση τών κανονιστικών αντιλήψεων των επαγγελματιών και
καταπολέμηση των διακρίσεων εντός της υπηρεσίας που εργάζονται).
Αν και το έργο κατέδειξε πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη επιμόρφωσης
των επαγγελματιών, αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Όταν ο σχεδιασμός των
υπηρεσιών γίνεται με τυποποιημένο τρόπο που δεν ευνοεί την έκφραση
σύνθετων διαστάσεων, οι επαγγελματίες που είναι ευαισθητοποιημένοι μπορεί
να απογοητευτούν συνειδητοποιώντας ότι το κίνητρό τους έρχεται σε αντίθεση
με το ευρύτερο μοντέλο παρέμβασης ή με το πλαίσιο της κρατικής πολιτικής.
Οι πάροχοι όλων των υπηρεσιών για να διευκολύνουν την πρόσβαση των
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε συμπεριληπτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, οφείλουν να
ενσωματώσουν την έμφυλη και τη σεξουαλική ποικιλομορφία στις μεθόδους
εργασίας και τις ήδη υπάρχουσες προσεγγίσεις τους. Ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο
όχι μόνο να εξελιχθούν οι μέθοδοι εργασίας, αλλά επίσης οι συνθήκες εργασίας με
επιζώσες/ντες έμφυλης βίας. Αυτό που έχουν περισσότερο ανάγκη τα ΛΟΑΤΚΙ+
άτομα είναι ισότητα µεταξύ των φύλων και κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά, όπως
επιβεβαιώνει και η έρευνά μας, στις μέρες μας κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό για
πολλούς λόγους.
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Το ίδιο ισχύει για την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία. Όπως αναφέρθηκε σε
προηγούμενο κεφάλαιο του παρόντος Οδηγού, κάθε χώρα-εταίρος έχει θεσπίσει
τους δικούς της νόμους για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Στην Ιταλία, οι
πολίτες επικαλούνται το Σύνταγμα της χώρας τους, όταν αναζητούν προστασία,
διότι δεν υπάρχουν σχετικοί νόμοι. Η Ουγγαρία παρόλο που έχει εγκρίνει νόμο
κατά των εγκλημάτων μίσους, δεν θεωρεί την ομοφοβία και την τρανσφοβία
ως μορφή έμφυλης βίας. Στην Ισπανία, αν και έχει ψηφιστεί νόμος για την
καταπολέμηση της βίας εναντίον ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, είναι πολύ περιοριστικός.
Στη Γερμανία, οι νόμοι κατά της βίας μπορούν να ερμηνευτούν με τρόπο που
να συμπεριλαμβάνουν τα εγκλήματα μίσους σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων αλλά
και πάλι η έκβαση μίας τέτοιας υπόθεσης εξαρτάται από τους δικηγόρους, τον
δικαστή ακόμη και το ίδιο το περιστατικό. Οι διακρίσεις απαγορεύονται ρητά
μόνο σε πολύ συγκεκριμένα περιβάλλοντα, όπως ο χώρος εργασίας και το σπίτι.
Τι γίνεται, όμως, με όλες τις υπόλοιπες σφαίρες της δημόσιας και της ιδιωτικής
ζωής; Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα έχουν ακριβώς την ίδια ανάγκη για προστασία
ανεξαρτήτως που ζουν ή από πού κατάγονται. Για τον λόγο αυτό, πολλοί νόμοι
πρέπει να τροποποιηθούν και να βελτιωθούν λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες
όλων των πολιτών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεγάλες διαφορές που διαπιστώσαμε
ότι υπάρχουν στις υπηρεσίες υποστήριξης που μπορούν να απευθυνθούν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στις χώρες των εταίρων. Ορισμένες χώρες παρέχουν κρατικές υπηρεσίες, ενώ σε κάποιες άλλες λειτουργούν μόνο οργανώσεις που υποστηρίζουν
ΛΟΑΤΚΙ+ θύματα βίας. Στη Γερμανία, οι περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες
υποστήριξης έχουν ιδρυθεί λόγω της ανάγκης κάποιων ανθρώπων να δημιουργήσουν έναν χώρο στον οποίο θα μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τις ιδέες
τους. Το κράτος επιδοτεί μερικές από αυτές αλλά μόνο εφόσον οι εκάστοτε πολιτικοί υποστηρίζουν το έργο που προσφέρουν οι εν λόγω υπηρεσίες. Επιπλέον,
πολλές παρόμοιες υπηρεσίες στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε εθελοντές, με αποτέλεσμα η κατάστασή τους να θεωρείται ιδιαίτερα επισφαλής.
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Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα έχουν ανάγκη από ποιοτικές, σταθερές και αξιόπιστες υποστηρικτικές υπηρεσίες που να γνωρίζουν πώς να χειριστούν τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν, όπως κάθε άνθρωπος που πλήττεται ή επλήγη από τη βία.
Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, οι υπηρεσίες χρειάζονται περισσότερους
πόρους. Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες θα μπορούσαν να απασχολούν περισσότερο προσωπικό και κατά προτίμηση ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Οι υπηρεσίες που λειτουργούν με τη βοήθεια εθελοντών καλό θα ήταν να χρηματοδοτούνται από
το κράτος και οι υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης μεταξύ ομοτίμων να
δέχονται την υποστήριξη των πολιτικών. Η έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο
του έργου μας βοήθησε να κατανοήσουμε πόσο χρήσιμη είναι η ύπαρξη ενός
διευρυμένου φάσματος συμβουλευτικών υπηρεσιών (αφού ειδικά μετά από
ένα κρούσμα βίας, το θύμα θέλει να έχει το δικαίωμα να επιλέξει την υπηρεσία
στην οποία θα απευθυνθεί για να λάβει κατάλληλη υποστήριξη). Τα ΛΟΑΤΚΙ+
θύματα έμφυλης βίας που έχουν αυτό το δικαίωμα επιλογής προτιμούν να απευθύνονται σε υπηρεσίες της τοπικής τους κοινότητας και μάλιστα σε εκείνες που
απασχολούν ΛΟΑΤΚΙ+ επαγγελματίες. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την
έρευνα, μεγάλο μέρος του έργου που προσφέρεται για την καταπολέμηση της
έμφυλης βίας σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων είναι μη αμειβόμενη και εθελοντική,
ιδίως αν η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί μεθόδους εργασίας μεταξύ ομοτίμων.
Αυτό υποδηλώνει πόσο ευρέως διαδεδομένη είναι η φοβία απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, καθώς και ο παραγκωνισμός σημαντικών γνώσεων που αφορούν
τη συγκεκριμένη κοινότητα. Γι’ αυτό, αρκετά συχνά οι ΛΟΑΤΚΙ+ επαγγελματίες
αντιμετωπίζονται από την κοινωνία μόνο με την ιδιότητα του ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμου,
με αποτέλεσμα να παραβλέπεται η εμπειρογνωμοσύνη τους και να αμφισβητείται ο επαγγελματισμός τους.
Όπως επισημάνθηκε στην έρευνα του έργου “Look Wide”, είναι σύνηθες φαινόμενο το να υφίσταται διακρίσεις ένα άτομο που προσέρχεται σε μία υπηρεσία
για να ζητήσει βοήθεια. Πολλά από τα άτομα που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις
αναφέρθηκαν στις προσωπικές τους εμπειρίες. Για τον λόγο αυτό, η ενσωμάτωση της έμφυλης και της σεξουαλικής ποικιλομορφίας θα πρέπει να αποτελέσει
το σημείο αφετηρίας στο έργο των κοινωνικών υπηρεσιών. Ο παρών Οδηγός
φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκπλήρωση αυτού του
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Εν κατακλείδι, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε κρατικό επίπεδο είναι οι εξής:
•

Περισσότερη/Καλύτερη νομοθετική προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

•

Ίδια/Παρόμοια νομική προστασία σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ

•

Οι εθνικοί προϋπολογισµοί θα πρέπει να επιδοτούν περισσότερο/καλύτερα προγράμματα και υπηρεσίες προς όφελος των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων/κατά
της βίας

Τέλος, από την πλευρά των υπηρεσιών θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες:
•

Να προσληφθεί μεγαλύτερος αριθμός ΛΟΑΤΚΙ+ επαγγελματιών στις υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων έμφυλης βίας.

•

Να ιδρυθούν περισσότερες υπηρεσίες από ΛΟΑΤΚΙ+ επαγγελματίες.

•

Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σε ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα όλων των επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα καταπολέμησης της βίας.

•

Να αυξηθούν οι (οικονομικοί) πόροι των υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων έμφυλης βίας για την υλοποίηση των απαραίτητων επιμορφωτικών
προγραμμάτων.

•

Να αυξηθούν οι απαιτούμενοι πόροι για τη δημιουργία περισσότερων και
νέων υπηρεσιών, ιδίως σε επίπεδο τοπικής κοινότητας.
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σκοπού. Πέραν αυτού, οι εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να εργάζονται χρησιμοποιώντας μία διαθεματική προσέγγιση, σε συνεργασία με πολλούς και διαφορετικούς φορείς, ενώ παράλληλα κρίνεται σκόπιμο να βελτιωθεί το πολιτικό και το
νομικό πλαίσιο προς αυτή την κατεύθυνση.
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