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Δελτίο Τύπου του FRA 

Βιέννη/Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2016 

Εσφαλμένες και παρωχημένες απόψεις σχετικά με τα 

άτομα ΛΟΑΤ υπονομεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους 

Σύμφωνα με τα ευρήματα μιας νέας έκθεσης του Οργανισμού Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), σε ορισμένα κράτη μέλη οι γιατροί 

εξακολουθούν να θεωρούν την ομοφυλοφιλία ασθένεια και τη 

διεμφυλικότητα ψυχική διαταραχή. Η αναπαραγωγή τέτοιων αρνητικών 

κοινωνικών στερεοτύπων για τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους (γκέι), τα 

αμφισεξουαλικά και τα τρανς άτομα (ΛΟΑΤ) από ομάδες επαγγελματιών 

και αρμόδιους χάραξης πολιτικής υπονομεύει τις προσπάθειες 

καταπολέμησης των διακρίσεων και των εγκλημάτων μίσους. Στη 

συγκριτική έρευνα -την πρώτη στο είδος της- σχετικά με τις απόψεις 

δημοσίων λειτουργών, εργαζομένων στον τομέα της υγείας, εκπαιδευτικών 

και αστυνομικών σε 19 κράτη μέλη, οι ερωτώμενοι αναγνωρίζουν στην 

πλειονότητά τους τον θετικό αντίκτυπο των πρωτοβουλιών της ΕΕ. 

Ταυτόχρονα, όμως, οι εκπρόσωποι αυτών των επαγγελματικών κατηγοριών 

αναγνωρίζουν ότι η έλλειψη ενημέρωσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης 

σε σχέση με τις ανάγκες των ατόμων ΛΟΑΤ λειτουργεί ως τροχοπέδη σε 

οποιαδήποτε προσπάθεια έμπρακτης καταπολέμησης των διακρίσεων που 

υφίστανται διαρκώς τα άτομα αυτά. 

«Τα άτομα ΛΟΑΤ έχουν τα ίδια δικαιώματα στην εκπαίδευση, την υγειονομική 

περίθαλψη και την ίση μεταχείριση με όλους μας. Όπως όλοι, έχουν το δικαίωμα 

να ζήσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια, χωρίς φόβο και διακρίσεις» δηλώνει ο 

διευθυντής του FRA Michael O’Flaherty. «Από την πρόσφατη έρευνα του FRA 

προκύπτει ότι ορισμένοι γιατροί εξακολουθούν λανθασμένα να θεωρούν ότι η 

ομοφυλοφιλία είναι ασθένεια. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την ανάγκη 

κινητοποίησης των δημόσιων λειτουργών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ώστε 

να εξασφαλιστεί στην πράξη ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών με τις οποίες θα δοθεί 

τέλος στην κακοποίηση που υφίστανται πολλά άτομα ΛΟΑΤ». 

Ο FRA ήρθε σε επαφή με κατηγορίες επαγγελματιών οι οποίοι μπορούν να 

εντοπίζουν τους παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά ή καταλυτικά στην 

έμπρακτη υλοποίηση των πολιτικών για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Κάποια από τα 

βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτές τις επαφές και περιλαμβάνονται 

στην έκθεση με τίτλο «Professionally speaking: challenges to achieving equality 

for LGBT people» (Από επαγγελματικής άποψης: οι προκλήσεις για την επίτευξη 

ισότητας για τα άτομα ΛΟΑΤ) είναι τα εξής: 

 Η κοινωνία είναι ενίοτε εχθρική απέναντι στα άτομα ΛΟΑΤ, ορισμένες δε 

κατηγορίες επαγγελματιών αναπαράγουν προκαταλήψεις, όπως για 

παράδειγμα το ότι η ομοφυλοφιλία είναι μεταδιδόμενη ασθένεια. Η 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/professional-views-lgbt-equality
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/professional-views-lgbt-equality
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διαπίστωση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για περισσότερες θετικές 

εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, 

όπως αυτές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο δράσεων της ΕΕ για την 

προαγωγή του σεβασμού των ατόμων ΛΟΑΤ και των δικαιωμάτων τους. 

 Καμία κατηγορία επαγγελματιών δεν είναι επαρκώς ενημερωμένη και 

εξοικειωμένη με τις ανάγκες των ατόμων ΛΟΑΤ. Το γεγονός αυτό είναι 

ενδεικτικό της σημασίας που έχει η επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς 

και η σύμπραξη και η συνεργασία οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων, ιδίως εις βάρος των 

τρανς ατόμων στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να 

διασφαλιστεί και για τα άτομα αυτά το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που 

απολαμβάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι. 

 Η έλλειψη αντικειμενικής πληροφόρησης, ιδίως στα σχολεία, καθιστά τα 

νεαρά άτομα ΛΟΑΤ ευάλωτα σε συμπεριφορές εκφοβισμού και στιγματισμού 

σε μεταγενέστερα στάδια της ζωής τους, γεγονός που τα ωθεί να 

αποκρύπτουν τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα του 

κοινωνικού τους φύλου. Τα κράτη μέλη καλούνται να συνεργαστούν με τις 

αρμόδιες για θέματα εκπαίδευσης αρχές και τα σχολεία για τον σχεδιασμό 

στοχευμένων εκστρατειών σκοπός των οποίων θα είναι να καταστήσουν 

τα σχολεία ασφαλέστερο και πιο φιλικό προς τα άτομα ΛΟΑΤ χώρο. 

 Τα εγκλήματα μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΤ συχνά δεν αναγνωρίζονται, 

δεν καταγγέλλονται και δεν καταγράφονται. Τα κράτη μέλη καλούνται να 

μεριμνήσουν πιο επισταμένα για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά 

των εγκλημάτων μίσους και τη βελτίωση των μηχανισμών καταγγελίας και 

καταγραφής εγκλημάτων μίσους με θύματα άτομα ΛΟΑΤ. 

Από τους δημόσιους λειτουργούς, γιατρούς, εκπαιδευτικούς και αστυνομικούς που 

συμμετείχαν στην έρευνα ζητήθηκε να αναφέρουν ποιοι νόμοι και ποιες πρακτικές 

συμβάλλουν αποτελεσματικά ή όχι στην προστασία και την προαγωγή των 

δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΤ και για ποιους λόγους συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μια 

πλήρης ανασκόπηση της νομοθεσίας και των πολιτικών για τα άτομα ΛΟΑΤ σε 

ολόκληρη την ΕΕ διατίθεται σε έκθεση του FRA που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο 

του 2015 και εξετάζει επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μεσοφυλικά 

άτομα. 

Τα ευρήματα συμπληρώνουν τα αποτελέσματα της πρωτοποριακής πανευρωπαϊκής 

έρευνας του FRA για τα άτομα ΛΟΑΤ, η οποία αποκάλυψε τις μεγάλες διαστάσεις 

που έχει λάβει το φαινόμενο του φόβου και των διακρίσεων για τα άτομα ΛΟΑΤ σε 

ολόκληρη την ΕΕ. Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα είναι διαθέσιμα 

σε μεταγενέστερο χρόνο εντός του έτους. 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
http://fra.europa.eu/en/press-release/2015/update-legal-protection-lgbti-people
http://fra.europa.eu/en/press-release/2015/update-legal-protection-lgbti-people
http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/fear-isolation-and-discrimination-common-europes-lgbt-community
http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/fear-isolation-and-discrimination-common-europes-lgbt-community
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Για να διαβάσετε την έκθεση, μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Professionally 

speaking: challenges to achieving equality for LGBT people. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: 

media@fra.europa.eu 

Τηλέφωνο: +43 1 580 30 642 

 

Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 

 Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) 

παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων στους 

υπευθύνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ και των κρατών μελών, 

συμβάλλοντας έτσι σε πιο ενημερωμένες και στοχευμένες συζητήσεις και 

πολιτικές για τα θεμελιώδη δικαιώματα. 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του FRA για τα άτομα 

ΛΟΑΤ επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του FRA. 

 Τα ευρήματα της έρευνας βασίζονται σε συνεντεύξεις με περισσότερους από 

1.000 δημόσιους λειτουργούς και επαγγελματίες στους τομείς της επιβολής 

του νόμου, της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης σε 19 κράτη 

μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, 

Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Κάτω 

Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο το 

2013. 

 Στις 28 και 29 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στο Άμστερνταμ συνάντηση της 

ομάδας εργασίας του FRA για τη βελτίωση των μεθόδων καταγγελίας και 

καταγραφής των εγκλημάτων μίσους στην ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας θα 

δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα εγκλήματα μίσους με θύματα άτομα ΛΟΑΤ. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2016/professional-views-lgbt-equality
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/professional-views-lgbt-equality
mailto:media@fra.europa.eu
http://fra.europa.eu/en/theme/lgbti
http://fra.europa.eu/en/theme/lgbti

