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ΤΟ ΕΡΓΟ

Τα άτομα που είναι λεσβίες, αμιφυλόφιλα ή/
και διαφυλικά (ΛΟΑΤ) και ζουν σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρχονται αντιμέτωπα με
διακρίσεις, παρενόχληση και βία σε ποικίλους τομείς
της ζωής τους εξαιτίας της αυξανόμενης ομοκαι τρανσφοβίας που είναι προφανείς σε πολλές
ευρωπαϊκές κοινωνίες. Σαν αποτέλεσμα, πολλά
ΛΟΑΤ άτομα μετακομίζουν σε πόλεις και αστικές
περιοχές όπου μπορεί να αισθανθούν ασφαλέστερα,
να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να συμμετάσχουν
σε κοινωνικές δράσεις και εκδηλώσεις και να έχουν
πρόσβαση σε απαραίτητες υπηρεσίες.
Παρόλα αυτά, σε μικρές και μεσαίου μεγέθους
πόλεις, η πρόσβαση σ’ αυτές τις υπηρεσίες
μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολη καθώς μπορεί
να μην υπάρχουν ευρέως διαθέσιμα προγράμματα
στοχευμένα σε ΛΟΑΤ άτομα όπως συμβαίνει στις
μεγαλύτερες πόλεις και συχνά οι ΛΟΑΤ κοινότητες
είναι λιγότερο οργανωμένες. Σαν αποτέλεσμα, η
ομο- και τρανσφοβία έχει αναπτύξει συγκεκριμένες
δυναμικές σ’ αυτές τις περιοχές, οι οποίες συνήθως
δεν λαμβάνονται υπόψη στην έρευνα και το
σχεδιασμό πολιτικών.
Το πρόγραμμα DIVERCITY εισάγει τις πολλαπλές
διαστάσεις της ομο- και τρανσφοβίας σε μικρές και
μεσαίου μεγέθους πόλεις στην Ευρώπη, βασισμένο
σε μια εκτεταμένη εθνογραφική έρευνα σε 6 πόλεις.
Στόχος του προγράμματος είναι να μοιραστεί καλές
πρακτικές και να προωθήσει πρωτοποριακά μέτρα
για την πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση
αυτού του κοινωνικού προβλήματος και τέλος να
κάνει ορατές τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των
ΛΟΑΤ ατόμων σε πολλές περιφέρειες.

Στο πλαίσιο του έργου, οι εταίροι:
• θα αναλύσουν τις εμπειρίες των ΛΟΑΤ ατόμων σε έξι
πόλεις- Sabadell και Girona (Ισπανία), Charleroi (Βέλγιο),
Nottingham (Ηνωμένο Βασίλειο), Wroclaw (Πολωνία),
και Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) - μέσω εθνογραφικών
μελετών πεδίου συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων
σε βάθος και ομαδικών συζητήσεων;

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ...

• θα χαρτογραφήσουν πρακτικές και τοπικές πολιτικές
που είναι επιτυχημένες στην πρόληψη και αντιμετώπιση
της ομο- και τρανσφοβίας σε επίπεδο πόλεων;

• Σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τα ΛΟΑΤ άτομα (Ευρωπαϊκό Γραφείο για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα, 2013), σχεδόν το 50% των
ατόμων ΛΟΑΤ που απάντησαν, ανέφεραν έχουν
νιώσει ότι υπέστησαν διακρίσεις ή εκμετάλλευση
σε σχέση με το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την
ταυτότητα φύλου κατά τη διάρκεια ενός έτους
πριν την έρευνα. Επιπρόσθετα, το 25% όλων των
ερωτηθέντων είχαν υποστεί επιθέσεις ή απειλές με
βία τα προηγούμενα 5 χρόνια.

• θα ενεργοποιήσουν την ανταλλαγή μεταξύ ΛΟΑΤ
ατόμων- υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησηςυπηρεσιών των πρακτικών, στρατηγικών και εργαλείων
που μπορούν να επανορθώσουν τις συνέπειες της
ομο- και τρανσφοβίας;

• Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωπαϊκού Γραφείου
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το 43% των θυμάτων
δεν ανέφεραν στην αστυνομία τα περιστατικά
μίσους και βίας που έζησαν διότι δεν πίστευαν ότι η
αστυνομία θα κάνει κάτι γι’ αυτά.

• θα προωθήσουν οργανωτικά, νομικά και κοινωνικά
μέτρα που θα καταπολεμήσουν την ομο- και
τρανσφοβία μέσω της εκπαίδευσης των δικαστικών
αρχών, των εισαγγελέων και των δικηγόρων και μέσω
της διεπαφής με τις ΛΟΑΤ κοινότητες, τους νέους
ανθρώπους, τους δημοσιογράφους και το ευρύ κοινό;

• Μεταξύ των 41 χωρών, στις οποίες ισχύει η
διαδικασία αλλαγής ονόματος και γένους στα
πιστοποιητικά ταυτότητας, από τον Ιούλιο του 2016
οι 23 απαιτούν μια απόδειξη στείρωσης.

• θα προωθήσουν το διάλογο σε κοινωνικό, πολιτικό
και ακαδημαϊκό επίπεδο.

• Η Διεθνής Ημέρα Ενάντια στην Ομοφοβία, την
Τρανσφοβία και τη Biphobia (17 Μαϊου) αποτελεί
ένα ετήσιο ορόσημο για την επικέντρωση της
προσοχής των ανθρώπων σε θέσεις ευθύνης, των
ΜΜΕ, του κοινού, των πολιτικών και των τοπικών
αρχών προς την κατεύθυνση της κατάστασης που
αντιμετωπίζουν οι λεσβίες, οι ομοφυλόφιλοι, οι
αμφιφυλόφιλοι και οι διαφυλικοί, αλλά και όσοι/όσες
δεν συμμορφώνονται στις πλειοψηφούσες νόρμες
σχετικά με τη σεξουαλικότητα και το φύλο.

