ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΧΩΡΑΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ
ΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΟΥ ΔΥΝΑΜΗ

Είτε "γεννιόμαστε", είτε "γινόμαστε", είτε απλώς "είμαστε": εφόσον αυτός ο
κόσμος δεν φτιάχτηκε για μας, αγωνιζόμαστε να τον αλλάξουμε!
Φέτος ο ΛΟΑΤΚΙ+ χώρος, δηλ. οι λεσβίες, οι γκέι, οι αμφί, οι τρανς, οι κουήρ, οι
ίντερσεξ αλλά και οι υπόλοιπες ταυτότητες που αυτή αγκαλιάζει, εστιάζουν τις
διεκδικήσεις τους στη Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου. Το συγκεκριμένο
αυτό αίτημα, πάνω στο οποίο έχει εστιάσει και το φετινό Athens Pride, επιχειρεί να
αναδείξει την ανάγκη για μια εξαιρετικής σημασίας ρύθμιση στο νομικό πλαίσιο της
χώρας. Ύστερα από την ψήφιση του Νέου Συμφώνου Συμβίωσης τον περασμένο
Δεκέμβρη ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στις επόμενες διεκδικήσεις, ώστε να μην
αφήσουμε μια τέτοια μεγάλη νίκη να μετατραπεί σε πυροτέχνημα.

Η Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου
πιο κοντά από ποτέ
Όπως πρόσφατα διαβεβαίωσε μέσω δελτίο
τύπου,
το
Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρ. Δικαιωμάτων, «η
θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου για
την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου
αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση
και έχει ήδη δρομολογηθεί από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης.
Η
Νομοπαρασκευαστική
Επιτροπή που επεξεργάστηκε το νομοσχέδιο
για το νέο Σύμφωνο Συμβίωσης εργάζεται
εντατικά για τη σύνταξη του σχετικού
νομοσχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα μέλη
της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και
στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών με
ειδίκευση
στα
ληξιαρχικά
θέματα
πραγματοποίησαν επίσκεψη εργασίας στη
Μάλτα για ενημέρωση και ανταλλαγή
απόψεων σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο
και τις βέλτιστες πρακτικές για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Η
επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Τους επόμενους μήνες η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία θα προωθηθεί προς
ψήφιση».
Αυτή η ρύθμιση θα είναι κάτι παραπάνω από μια γραφειοκρατική ρύθμιση (δηλ.
δηλαδή μια απλή δυνατότητα αλλαγής στα δημόσια έγγραφα). Επανακτά το
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό, στη βάση όπου τα τρανς
άτομα τον επικαλούνται με βάση τη δική τους ταυτότητα φύλου - του εσωτερικού και
ατομικού τρόπου κατά τον οποίο το φύλο γίνεται αντιληπτό από το ίδιο το άτομο.

Τα ζητήματα των τρανς ανθρώπων έχουν παραμείνει για καιρό παραμερισμένα τόσο
στον ευρύτερο δημόσιο λόγο, όσο όμως και στην ίδια την κοινότητα. Δεκαετίες ακόμα
μετά από ιστορικές κινητοποιήσεις που σημάδεψαν και έφεραν στο προσκήνιο τους
αγώνες αναγνώρισης ολόκληρης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και στους οποίους
πρωτοστάτησαν τρανς ακτιβιστές (βλ. τα
γεγονότα του Stonewall στις 28 Ιουνίου
1969 στη Νέα Υόρκη), συνεχίζουμε
πολλές φορές να αγνοούμε τις
περισσότερες φορές αρκετά μεγάλο
μέρος των επιπτώσεων ορατών και
αόρατων διακρίσεων που δέχονται τρανς
άνθρωποι.
Η αντίληψη και η αίσθηση ενός τρανς
ανθρώπου για το σώμα του/της δε
συμφωνεί πάντα με το φύλο εκείνο που
αποτελεί το προσδοκώμενο και αποδεκτό
από την κοινωνία σε μια δεδομένη
ιστορική
περίοδο
(το
λεγόμενο
«κοινωνικό φύλο», δηλ. άνδρας ή γυναίκα) και που σε κάθε κοινωνία συνδέεται
πολιτισμικά με το βιολογικό φύλο κατά τη γέννα (δηλ. αρσενικό ή θηλυκό). Αυτή η
συνθήκη, είναι που καθιστά τις τρανς διεκδικήσεις πιο δυσνόητες για την κοινή
αντίληψη, η οποία έχει δομηθεί με βάση τους πατριαρχικούς λόγους για το σώμα, ως
προς το τι θεωρείται φυσικό, φυσιολογικό και άρα αποδεκτό σε σχέση με αυτό. Ειδικά
ο συνδυασμός των παραπάνω με την πλήρη απουσία οποιασδήποτε νομικής
κατοχύρωσης, δημιουργεί ένα τοξικό μίγμα, που δεν καθιστά τους τρανς ανθρώπους
απλά αόρατους στο δημόσιο λόγο, αλλά και ευάλωτους σε επιθέσεις μίσους, όπως
πολλάκις έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα και παγκοσμίως (ενώ πέρα από τη σωματική
βία, υπάρχουν συχνά κατηγορίες για πλαστογραφήσεις, οδηγούνται σε αυθαίρετες
προσαγωγές από την αστυνομία αντιμετωπίζοντας παράλληλα την προβληματική τους
συμπεριφορά, επιδέχονται αποκλεισμούς από υγεία/εκπαίδευση/απασχόληση κα.).
Πόσο καλά γνωρίζεις το νέο Σύμφωνο Συμβίωσης και τις υπόλοιπες μέχρι τώρα
αλλαγές;
Φέτος η Ελλάδα κατέγραψε ανοδική πορεία στο χώρο των θεσμοθετημένων
δικαιωμάτων (15η θέση ανάμεσα σε 49 χώρες - χάρτης 2016 της ILGA-Europe) ύστερα
από:
- την εισαγωγή ενός νέου Συμφώνου Συμβίωσης που συμπεριλαμβάνει τα
κληρονομικά, τα φορολογικά, τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των
μερών.
- της σύστασης του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, η
σύνθεση του οποίου θα εμπλέκει και θα συντονίζει τη δράση όλου του φάσματος της
κυβερνητικής πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης (εκπρόσωπους υπουργείων, της
Ελληνικής Αστυνομίας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, του Συμβουλίου Ένταξης
Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, της
Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες, του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, της
ΕΣΗΕΑ).

- την κατάργηση της διάταξης Λοβέρδου 39Α με βάση την οποία διετελέστηκαν οι
διαπομπεύσεις των οροθετικών γυναικών την Άνοιξη του 2012.
- την κατάργηση του άρθρου 347 ΠΚ, η οποία όριζε διαφορετικά όρια ηλικίας ανάμεσα
σε ομοφυλόφιλα και ετεροφυλόφιλα άτομα, αναφερόμενο μάλιστα στα πρώτα με τον
όρο «παρά φύση».
- Την από την 26η Οκτωβρίου 2015 πρωτοβουλία για εκπαίδευση των αστυνομικών
περί ρατσιστικής βίας στη βάση της ταυτότητας φύλου.
Οι επόμενες διεκδικήσεις μας
Θα αγωνιστούμε επίσης για:

 Την εισαγωγή της βέλτιστης νομοθεσίας, όπως αναφέραμε παραπάνω, ώστε τα τρανς άτομα να
αλλάζουν τα έγγραφά τους χωρίς την προϋπόθεση στείρωσης ή άλλων ιατρικών διαδικασιών,
ψυχιατρικών διαγνώσεων ή διάλυσης προτέρου γάμου, με γρήγορο, διαφανή και προσβάσιμο τρόπο,
ώστε αυτά να βρίσκονται σε αρμονία με το φύλο αυτοπροσδιορισμού τους.

 Τον πολιτικό γάμο και την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, με τρόπο ώστε αυτό να
αντικατοπτρίζει ένα σύγχρονο, περιεκτικό́ ορισμό́ της οικογένειας που αναγνωρίζει την πολυμορφία
των οικογενειακών σχέσεων και ρυθμίζει τις ανάγκες όλων των οικογενειών.

 Την κατάργηση κάθε αναχρονιστικής νομοθετικής διάταξης που συμβάλλει σε διακρίσεις λόγω
σεξουαλικού́ προσανατολισμού́ και ταυτότητας φύλου, καθώς και τη συνολική αναθεώρηση του
συντάγματος και η στην πράξη προστασία της εργασίας, για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού
και ταυτότητας φύλου.

 Την εισαγωγή μαθημάτων σεξουαλικής αγωγής σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες με ισότιμη
αναφορά́ σε σεξουαλικό́ προσανατολισμό́ και ταυτότητα φύλου, η οποία θα συνοδεύεται παράλληλα
από την απαραίτητη επιμόρφωση των εκπαιδευτών σε αυτά τα θέματα, καθώς και την εκπαίδευση για
την αναγνώριση και αποτελεσματική́ αντιμετώπιση του σχολικού́ εκφοβισμού́ (bullying) λόγω
σεξουαλικού́ προσανατολισμού́ και ταυτότητας φύλου.»

 Η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ανθρώπων που ζουν με τον HIV σε όλες τις βαθμίδες
τις υγείας τις οποίες χρειάζονται. Αν και θεσμικά στη χώρα μας κάτι τέτοιο σήμερα διασφαλίζεται,
απαραίτητη προϋπόθεση πλέον αποτελεί η αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των σχετικών μονάδων
υγείας καθώς και η επαρκή τους κάλυψη σε φάρμακα.

 Εκπόνηση εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών μέσα από τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, με θεσμική υποστήριξη από την πολιτεία και δημιουργία εκπαιδευτικών σεμιναρίων για
όλους τους δημόσιους λειτουργούς και τους εκπαιδευτικούς, με θέμα την ενημέρωση για τα ζητήματα
σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.

 Λειτουργία ανεξάρτητου οργάνου που θα ερευνά αμερόληπτα τις καταγγελίες για βία εκ μέρους της
αστυνομίας εναντίον ομοφυλοφίλων, λεσβιών, αμφισεξουαλικών και διεμφυλικών ατόμων.

 Δημιουργία κρατικών και κοινωνικών δομών στήριξης (σίτισης-στέγασης) για άτομα που υφίστανται
κοινωνικό αποκλεισμό εξαιτίας του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου.

 Η κατάργηση του άρθρου 59 του ν. 4057/2012 καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 4 του ν.
3172/2003, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης, απρόσκοπτη και αποτελεσματική πρόσβαση των
αιτούντων άσυλο στις υπηρεσίες υγείας σε συμμόρφωση της χώρας προς τις διεθνείς της
υποχρεώσεις.

Αγώνας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κάθε μέρα
Μας ανησυχεί διαχρονικά το γεγονός πως βαθιά συντηρητικές πολιτισμικές, αλλά
κυρίως πολιτικές παραδόσεις του παρελθόντος συνηγορώντας με τις συνεχώς
εντεινόμενες νεοφιλελεύθερες πιέσεις πολιτικών λιτότητας, έχουν δημιουργήσει ένα
πρόσφορο έδαφος καλλιέργειας των πιο στρεβλών και μισαλλόδοξων
αντανακλαστικών στους κόλπους της κοινωνίας. Το παράδειγμα της μέχρι πρότινος
ανόδου της Χρυσής Αυγής θα ήταν αρκετό ακόμα και εάν δεν υπήρχαν οι προεκτάσεις
μιας πανομοιότυπου τύπου νοοτροπίας, σε βίαιες τρανσφοβικές, ρατσιστικές και
ομοφοβικές επιθέσεις σε όλη την Ελλάδα.
Για την αντιμετώπιση των διακρίσεων ο ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκε ήδη από το ιδρυτικό του
συνέδριο υπέρ του πολιτικού γάμου για ομόφυλα ζευγάρια καθώς και υπέρ της
νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου χωρίς προϋποθέσεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να πιστεύει ότι προκειμένου να στεριώσουν τα δικαιώματα των
ομόφυλων ζευγαριών και να ανοίξει ο δρόμος για την άρση των υπολοίπων διακρίσεων
χρειάζεται να προσεγγίσουμε το θέμα βήμα βήμα, εξασφαλίζοντας κάθε φορά
ουσιαστικές νίκες απέναντι στο συντηρητικό κατεστημένο.
Ως ομάδα Σεξουαλικού Προσανατολισμού, Έκφρασης και Ταυτότητας Φύλου του
Τμήματος Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ (SOGIE* - ΣΥΡΙΖΑ), είμαστε της άποψης πως οι όποιες
μεταρρυθμίσεις θα επιχειρηθούν να γίνουν από την παρούσα κυβέρνηση στη δομή του
κράτους θα πρέπει να δίνουν το αποτύπωμα μιας κοινωνίας συμπερίληψης και σε
μόνιμη επαγρύπνηση για φαινόμενα ρατσισμού, σεξισμού, ομοφοβίας και
τρανσφοβίας. Ο ορίζοντάς μας, η κοινωνία που θα λειτουργεί «από τον καθένα
σύμφωνα με τις δυνατότητές του, στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του» περνάει
επίσης μέσα από την ισότιμη πρόσβαση όλων στο χώρο της παιδείας, της υγείας, της
κοινωνικής ασφάλισης και της εργασίας. Στοιχεία που αυτή τη στιγμή συχνά αποτελούν
καθημερινό διακύβευμα για χιλιάδες ανθρώπους, αλλά και κοινωνικές ομάδες που
υφίστανται διακρίσεις με βάση τα παραπάνω.
Θεωρούμε τέλος, πως οι συνθήκες είναι υπερώριμες ώστε να ανοίξει το ζήτημα
οικοδόμησης ενός διαφορετικού παραδείγματος όπου δεν θα χωρούν οι παραπάνω
λογικές. Σε αυτό το άνοιγμα αυτού του κοινωνικού διαλόγου θεωρούμε ότι
εντάσσονται οι διαρκείς θέσεις μας για την αναγκαία θέσπιση, σφράγιση και θωράκιση
των δικαιωμάτων των τρανς ανθρώπων, όσο και εκείνων που άπτονται του
σεξουαλικού προσδιορισμού. Σε καμία όμως περίπτωση δε θεωρούμε ότι τα ζητήματα
του σεξισμού, της ομο- και τρανσφοβίας, κλείνουν με απλές ή σύνθετες νομοθετικές
παρεμβάσεις αν δεν χτυπηθούν από όλες και όλους μας καθημερινά στις ρίζες τους.
*SOGIE = Sexual Orientation, Gender Identity and (Gender) Expression

Επικοινωνία: sogie.syriza@gmail.com/neolaiasyrizaweb@gmail.com

