για επαγγελματίες στοΝ χώρο των
ΛΟΑΤΚΙ+ μεταναστών, προσφύγων,
αιτούντων άσυλο

Εισαγωγή
Ο παρών οδηγός περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες
και καλές πρακτικές που προέκυψαν από την υλοποίηση
του έργου “Not Alone in Europe”.
Στόχος της δημιουργίας αυτού του σύντομου οδηγού
είναι να παρουσιάσει με εύληπτο τρόπο
ομαδοποιημένες πληροφορίες και συμπεράσματα
που αφορούν την ένταξη ΛΟΑΤΚΙ+ προσφύγων στην Ελλάδα
και να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο αναφοράς

Συγγραφική Ομάδα
Σάννας Δημήτριος (SolidarityNow)
dsannas@solidaritynow.org
Άννη Παπάζογλου (Colour Youth/ Orlando LGBT+)
papann9@gmail.com
Παπαδημητρίου Γεώργιος (Colour Youth/ Orlando LGBT+)
george.papadimitriu@gmail.com

Η ηλεκτρονική έκδοση του οδηγού σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος
“Not Alone in Europe”, που υλοποιείται από επτά εταίρους σε επτά χώρες και χρηματοδοτείται
από το Erasmus+. Το SolidarityNow είναι ο εταίρος του προγράμματος στην Ελλάδα.
Αθήνα, 2022

για τους επαγγελματίες του χώρου.

Ταυτότητα έργου

“Not Alone in Europe”
Το έργο “Not Alone in Europe” στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση
διοργανωτών δραστηριοτήτων για νέους (youth workers) που δουλεύουν
με νέους μετανάστες, πρόσφυγες
και αιτούντες άσυλο που ανήκουν
στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Σε ποιον απευθύνεται:
• Διοργανωτές δραστηριοτήτων για
νέους (youth workers), εκπαιδευτικούς, κοινοτικούς διαμεσολαβητές
και κοινωνικούς λειτουργούς στην
Ευρώπη που εργάζονται με νέους
μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.
• Νέους μετανάστες, πρόσφυγες και
αιτούντες άσυλο στην Ευρώπη που
ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Στόχοι:
• Ενδυνάμωση και υποστήριξη νέων
μεταναστών, προσφύγων και
αιτούντων άσυλο που ανήκουν στη
ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.
• Ανάπτυξη ικανοτήτων διοργανωτών
δραστηριοτήτων για νέους, εκπαιδευτικών, κοινοτικών διαμεσολαβητών και κοινωνικών λειτουργών
που συναντούν νέους μετανάστες,
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
σχετικά με το πώς να συμπεριλάβουν καλύτερα στις δραστηριότητές τους διατομεακές προσεγγίσεις και ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα.
• Δικτύωση και συνεργασία μεταξύ
των οργανώσεων νεολαίας που
εργάζονται με νέους πρόσφυγες,
μετανάστες και αιτούντες άσυλο
στην Ευρώπη.
• Δημιουργία καινοτόμων διατομεακών μεθοδολογικών εργαλείων.

Εταίροι:
SolidarityNow / Ελλάδα
RFSL Ungdom / Σουηδία
AHEAD – Association of Human Rights Educators / Ισπανία
Noorteorganisatsioon Trajectorya / Εσθονία
Humanitarian Organizacija Jesuit Refugee Service / Σερβία
Cassero LGBT Center - Bologna / Ιταλία

Βασικές oρολογίες

Τί σημαίνει ο όρος «ΛΟΑΤΚΙ+»;
Λεσβία

Ένα άτομο το οποίο αυτοπροσδιορίζεται
ως γυναίκα και αισθάνεται συναισθηματική,
ρομαντική ή/και σεξουαλική έλξη προς
άτομα του ίδιου φύλου (γυναίκες). Μερικές
γυναίκες προτιμούν να αυτοπροσδιορίζονται ως γκέι ή γκέι γυναίκες.
Ομοφυλόφιλος (Γκέι)
Ένα άτομο το οποίο αισθάνεται συναισθηματική ή/και σεξουαλική έλξη προς άτομα
του ίδιου φύλου.
Αμφιφυλόφιλος/η (Bisexual/Bi)
Ένα άτομο το οποίο αισθάνεται συναισθηματική ή/και σεξουαλική έλξη προς
δύο φύλα ή περισσότερα. Πολύ συχνά,
χρησιμοποιείται ως όρος ομπρέλα για να
περιγράψει διάφορες μορφές πολυσεξουαλικότητας.

Τρανς
Τα άτομα των οποίων το φύλο δεν συμβαδίζει με το φύλο που τους αποδόθηκε
κατά τη γέννηση. Εκτός από τρανς άνδρες
και γυναίκες, ο όρος περιλαμβάνει και τα
non-binary άτομα, τα άτομα δηλαδή που
δεν εμπίπτουν εντός του διπόλου «άνδραςγυναίκα».

Χρησιμοποιείται συχνά:
• από άτομα που δεν αποδέχονται τις παραδοσιακές έννοιες φύλων και σεξουαλικότητας και δεν ταυτίζονται/καλύπτονται
με κάποιον από τους υπόλοιπους όρους
του ακρωνυμίου ΛΟΑΤΚΙ+ 
• ως όρος-ομπρέλα για όλα τα ΛΟΑΤΚΙ+
άτομα
• στο ακαδημαϊκό πεδίο, ως όρος ταυτίζεται και με συγκεκριμένα κομμάτια της
Κουήρ Θεωρίας.

Queer (Κουήρ)
Ένας πολύπλοκος όρος με πολλαπλές
ερμηνείες. Στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε
ως υποτιμητικός όρος σε άτομα με ομόφυλο σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά
στη δεκαετία του 1980 υιοθετήθηκε από
ακτιβιστές και θεωρητικούς ως θετικός
και συγκρουσιακός αυτο-χαρακτηρισμός
σε μια προσπάθεια να προκαλέσουν τις
κοινωνικές νόρμες σχετικά με τη σεξουαλικότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό,
την ταυτότητα φύλου ή/και άλλες μορφές
κανονικότητας.

Ίντερσεξ (intersex)
Τα ίντερσεξ άτομα έχουν οποιονδήποτε
σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα
φύλου και έκφραση φύλου.Ακολουθεί
ειδική αναφορά.

Ασέξουαλ
Αλλιώς και ace. Κάποιο άτομο που δεν
βιώνει (ή βιώνει λίγη/υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις) σεξουαλική έλξη προς
άλλα άτομα. Η ασεξουαλικότητα συνήθως
αντιμετωπίζεται ως φάσμα (asexual/ace
spectrum) στο οποίο περιλαμβάνεται το
asexuality στο ένα άκρο, το gray-asexuality
(ή graysexuality) στο μέσο, και το (allo)
sexuality στο άλλο άκρο. Τα ασέξουαλ άτομα μπορεί να νιώθουν ρομαντική έλξη και
να θέλουν να συνάψουν ερωτικές σχέσεις.
Πολύ συχνά χρησιμοποιείται το σύμβολο
«+» στο τέλος του ΛΟΑΤΚΙ για να συμπεριλάβει και άλλες μη-straight/μη-cis ταυτότητες.

Περισσότερες ορολογίες εδώ.
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Το βιολογικό φύλο αναφέρεται και καλύπτει όλη την ποικιλία καταστάσεων:
• θηλυκή (π.χ. κόλπος, κλειτορίδα, ΧΧ
χρωμοσώματα, ανάπτυξη στήθους κ.λπ.)
• αρσενική (π.χ. πέος, όρχεις, ΧΥ χρωμοσώματα κ.λπ.)
• αλλά και όλες τις υπόλοιπες καταστάσεις που αφορούν τα ίντερσεξ άτομα.

Τι σημαίνει «τις υπόλοιπες καταστάσεις» και «ποικιλομορφία βιολογικού
φύλου»; Υπάρχουν μόνο δύο βιολογικά
φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό;!
ΛΟΑΤΚ {ι}: Ίντερσεξ
Το σύνολο των βιολογικών/ανατομικών χαρακτηριστικών (ή χαρακτηριστικά φύλου),
όπως είναι πρωτογενώς (μεταξύ άλλων)
οι γονάδες, τα φυλετικά χρωμοσώματα, οι
ορμόνες, τα εσωτερικά και τα εξωτερικά
γεννητικά όργανα και τα οποία χρησιμοποιούνται για να αναθέσουν σε ένα άτομο
το φύλο κατά τη γέννηση από την ιατρική
κοινότητα.

Φύλο που αποδίδεται στη γέννηση
(Gender Assigned at Birth)

Τα άτομα που γεννιούνται με χαρακτηριστικά φύλου (δηλ. ανατομικά/βιολογικά
χαρακτηριστικά όπως χρωμοσώματα,
γεννητικά όργανα ή/και ορμονική δομή)
που δεν ανήκουν τυπικά στην αρσενική ή
θηλυκή κατηγορία, ή ανήκουν και στις δύο
κατηγορίες ταυτόχρονα. 

Το φύλο -ιατρικά, νομικά και κοινωνικάπου προσδίδεται κατά τη γέννηση του
ατόμου με βάση τα βιολογικά χαρακτηριστικά που εκλαμβάνονται ως κυρίαρχα.
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Ο όρος ίντερσεξ είναι ένας όρος ομπρέλα
και αντιπροσωπεύει ένα φάσμα βιολογικών
διαφοροποιήσεων σε σχέση με το βιολογικό φύλο. 
Διακρίσεις κατά των Ίντερσεξ ατόμων:
• Υψηλά ποσοστά εκτρώσεων ίντερσεξ
εμβρύων.
• Μη απαραίτητες ιατρικές παρεμβάσεις
στα σώματα των ίντερσεξ ανθρώπων από
τη βρεφική κιόλας ηλικία (π.χ. εγχειρήσεις
στα γεννητικά τους όργανα, ορμονοθεραπείες κ.λπ.).
• Μεγάλα ποσοστά διακρίσεων σε όλους
τους τομείς της ζωής: Πάνω από 62% των
ίντερσεξ ατόμων έχουν βιώσει διακρίσεις
σε έναν ή περισσότερους τομείς της ζωής
τους, λόγω της ίντερσεξ ταυτότητάς τους
(OII – Europe, 2020).

Τι συμβαίνει όμως όταν το φύλο δεν
συμπίπτει με το φύλο που αποδόθηκε
σε ένα άτομο στη γέννηση;
ΛΟΑ{Τ}ΚΙ: Τρανς/Διεμφυλικό Άτομο

Είναι το κοινωνικό κατασκεύασμα που
απαρτίζεται από ρόλους, συμπεριφορές,
νόρμες, δραστηριότητες και χαρακτηριστικά που η εκάστοτε κοινωνία, κουλτούρα ή/και τάξη κάποιας δεδομένης
ιστορικής περιόδου αποδίδει ως «τυπικά»
της γυναίκας και του άνδρα. 

Τα άτομα των οποίων το φύλο δεν συμβαδίζει με το φύλο που τους αποδόθηκε κατά
τη γέννηση. Δεν νιώθουν όλα τα τρανς
άτομα δυσφορικά με το σώμα τους! Κάποια
τρανς άτομα προβαίνουν σε επιβεβαιωτικές ως προς το φύλο τους διαδικασίες
(ιατρικές παρεμβάσεις στο σώμα, στις
οποίες προβαίνει ένα άτομο ώστε να εναρμονίσει την εικόνα του σώματός του με το
βίωμά του), αλλά δεν προτίθενται όλα τα
τρανς άτομα να προχωρήσουν σε τέτοιες
διαδικασίες και αυτό δεν επηρεάζει το αν
είναι τρανς ή όχι.

Ταυτότητα Φύλου (Gender Identity)

Φυλομετάβαση (Transition):
Οι διαδικασίες με τις οποίες ένα άτομο
θέλει να εναρμονίσει την έκφραση φύλου
του, ή/και το σώμα του με την ταυτότητα
φύλου του. Η φυλομετάβαση αφορά τρεις
βασικούς άξονες:
1/ Κοινωνική
Κούρεμα, ντύσιμο, όνομα και αντωνυμίες,
μακιγιάζ, κάποιες τεχνικές προκειμένου
να φαίνεται πιο «αρρενωπή» ή πιο «θηλυκή» η έκφραση φύλου (binding, tucking,
packing), αποτρίχωση, κ.λπ.
2/ Ιατρική
Ορμονοθεραπεία, χειρουργικές επεμβάσεις, πλαστικές προσώπου για αρρενοποίηση ή θηλυκοποίηση των χαρακτηριστικών
προσώπου, κ.λπ.
3/ Νομική
Η αλλαγή του ονόματος και του φύλου
στα επίσημα έγγραφα του ατόμου (νομική
αναγνώριση της ταυτότητας φύλου).

Η Ταυτότητα Φύλου αναφέρεται στον
ατοµικό και εσωτερικό τρόπο που βιώνει
το φύλο του το κάθε άτοµο.
Η Έκφραση Φύλου αναφέρεται στους
τρόπους με τους οποίους ένα άτομο
εκδηλώνει αρρενωπότητα, θηλυκότητα
ή άλλες έμφυλες συμπεριφορές και χαρακτηριστικά στο κοινωνικό σύστημα, για
παράδειγμα στο χτένισμα, στο ντύσιμο ή
στην κινησιολογία.

* Τα άτομα των οποίων το φύλο που τους
αποδόθηκε στη γέννηση συμβαδίζει με το
φύλο τους ονομάζονται cis (cisgender).
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Σεξουαλικός
προσανατολισμός

H διαδικασία μέσα από την οποία το άτομο αρχικώς ανακαλύπτει σε προσωπικό επίπεδο και στη
συνέχεια αποκαλύπτει στον κοινωνικό του περίγυρο την ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητά του.

Ο σεξουαλικός προσανατολισµός αναφέρεται
στην ικανότητα κάθε ατόµου να αισθάνεται βαθιά συναισθηματική ή/και σεξουαλική έλξη προς
άλλα άτομα όπως και η ικανότητα να διατηρεί
προσωπικές και σεξουαλικές σχέσεις µε τα
άτομα αυτά.
Η σεξουαλική συμπεριφορά και πρακτικές των
ατόμων μπορεί να διαφέρουν από τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους.

Μπορεί να ξεκινήσει σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά
η πιο συνηθισμένη είναι η εφηβική.
Δεν έχει σαφές και καθορισμένο τέλος, ένα
άτομο μπορεί να προβεί σε coming out πολλές
φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, οικογενειακό,
φιλικό, επαγγελματικό κ.λπ.

Ρομαντικός
προσανατολισμός

Είναι σύνηθες το άτομο να κάνει coming out
πρώτα στα άτομα που θεωρεί ότι τα εμπιστεύεται
και θα αποδεχτούν τη ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητά του πιο
εύκολα και έπειτα στα άτομα που το coming out
του ενέχει σημαντικό ρίσκο απόρριψης.

Εστιάζει στη συναισθηματική-ρομαντική διάσταση, δηλαδή στην ικανότητα κάθε ατόμου
να έλκεται ρομαντικά από άλλα άτομα και να
είναι πιθανό να τα ερωτευτεί ή και να συνάψει
ερωτική σχέση μαζί τους. Ο ρομαντικός και
σεξουαλικός προσανατολισμός ενός ατόμου δεν
ταυτίζονται απαραίτητα.
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ΛΟΑΤΚΙ+ Μετανάστες/Πρόσφυγες και Αιτούντες Άσυλο:
Πολλαπλές διακρίσεις: διπλό στίγμα
ως ΛΟΑΤΚΙ+ και «ξένοι/-ες/-α».

στίθενται στις ήδη δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στους καταυλισμούς.

Έλλειψη στήριξης/συμπαράστασης
από συμπατριώτες λόγω στίγματος
στο πολιτισμικό πλαίσιο των χωρών
καταγωγής τους.

Προβλήματα ουσιαστικής επικοινωνίας με επαγγελματίες λόγω πολιτισμικού ή/και γλωσσικού χάσματος.
Καχυποψία απέναντι σε διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές και διερμηνείς
λόγω φόβου ότι φέρουν το πολιτισμικό στίγμα απέναντι σε ΛΟΑΤΚΙ+
ταυτότητες.

Ανάγκη απόκρυψης σεξουαλικού προσανατολισμού/ταυτότητας/χαρακτηριστικών φύλων για να γίνονται αποδεκτοί/-ες/-α από τους ομοεθνείς.
Ανάγκη απόκρυψης εθνικής ταυτότητας εντός της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας
για αποφυγή ρατσιστικής αντιμετώπισης.
Ανάγκη απόκρυψης σεξουαλικού προσανατολισμού/ταυτότητας/έκφρασης
φύλου από αρχές λόγω αισθήματος
ανασφάλειας.
Περιθωριοποίηση, λεκτικές/φυσικές
επιθέσεις από ομο-/αλλοεθνείς προ-

Επιζήσαντες βασανιστηρίων.

Καλό είναι να θυμόμαστε

Το άτομο ίσως να μην μπορεί να
προσδιορίσει τον σεξουαλικό του
προσανατολισμό ή την ταυτότητα
φύλου του, ασχέτως του πραγματικού
βιώματός του, ή μπορεί να φοβάται
ότι τα νέα θα φτάσουν στα άτομα της
κοινότητάς του και στη συνέχεια στην
οικογένειά του που βρίσκεται στη
χώρα υποδοχής.

• Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για
να περιγράφονται τα βιώματα μπορεί να είναι διαφορετική λόγω του
πολιτισμικού πλαισίου.
• Το άτομο μπορεί να μη γνωρίζει τις
απαραίτητες λέξεις για να ονοματίσει την εμπειρία και τις ανάγκες
του.
• Το πώς κάθε κοινωνία αντιλαμβάνεται το φύλο και τη σεξουαλικότητα μπορεί να διαφέρει και αυτό
αντικατοπτρίζεται στη γλώσσα που
χρησιμοποιείται.
• Η γλώσσα που χρησιμοποιείται επηρεάζεται και από παράγοντες όπως
η κοινωνικοοικονομική κατάσταση
του κάθε ατόμου, η μόρφωση, η
γνώση της αγγλικής γλώσσας και
η πρόσβαση σε πόρους, όπως το
διαδίκτυο.

Είναι πιθανό το άτομο μόλις να συνειδητοποίησε τον σεξουαλικό του
προσανατολισμό ή την ταυτότητα
φύλου του, εντός του κλίματος
της χώρας υποδοχής. Ή ακόμη και
να μη γνώριζε ότι ο σεξουαλικός
προσανατολισμός ή η ταυτότητα
φύλου μπορούν να λειτουργήσουν
επικουρικά στη διαδικασία παροχής ασύλου.

Έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι
στους επαγγελματίες και δυσκολία
στην έκφραση και αποκάλυψη της
ταυτότητας λόγω κακοποίησης που
έχουν υποστεί στις χώρες καταγωγής
τους, εσωτερικευμένης ομο-/τρανσ-/
ιντερφοβίας και αισθημάτων φόβου/
ντροπής. Η απόκρυψη μπορεί να γίνει
ακόμα και επιμελής, συστηματική,
με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες να
δυσκολεύονται να βοηθήσουν αποτελεσματικά τα άτομα.
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Για οργανισμούς που υλοποιούν έργο με νέα άτομα μετανάστες, πρόσφυγες
και αιτούντα άσυλο
•
•
•
•

Ταυτοποίηση αναγκών ομάδας στόχου.
Ανάγκη ασφαλούς χώρου.
Ανάγκη για μια δίκαιη διαδικασία ασύλου.
Ανάγκη για κοινότητα και ένταξη στην
κοινωνία.
• Εκπαίδευση για εργαζόμενους και εθελοντές από επαγγελματίες του χώρου
του ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβισμού.
• Βασική ορολογία σχετικά με την ταυτότητα φύλου και τη σεξουαλικότητα, τη
διατομεακότητα και, εάν χρειάζεται, τη
νομική, κοινωνική και πολιτιστική θέση
των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στη συγκεκριμένη
χώρα.

γλώσσα, το επίπεδο εκπαίδευσης ή το
επίπεδο άνεσης (η συζήτηση για ορισμένα
θέματα μπορεί να είναι πολύ άβολη για
κάποιους, για παράδειγμα το σεξ).
• Προετοιμασία χώρου για συμμετέχοντες
που δεν επιθυμούν τη συμμετοχή.
• Σκέψεις κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.
• Εγγύηση του ελεύθερου χώρου στην αρχή
και στο τέλος της δραστηριότητας. Μία
ώρα πριν την έναρξη – φιλική συζήτηση

• Εργαστήριο για τη δημιουργία ασφαλούς
χώρου μέσα στον οργανισμό: τρόποι
δημιουργίας ασφαλούς χώρου μέσα στον
οργανισμό & συμπερίληψη της ομάδας
στόχου στη διαδικασία.
• Συμπερίληψη των νέων ΛΟΑΤΚΙ+ μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
γενικότερα, π.χ. ως μέλη διοικητικών
συμβουλίων, υπάλληλοι, σύμβουλοι ή
διαμεσολαβητές.
• Προσπάθεια σύνδεσης με διερμηνείς
εκπαιδευμένους σε θέματα ΛΟΑΤΚΙ+
εάν ή όταν χρησιμοποιούν υπηρεσίες
μετάφρασης.

και μετά υλοποίηση της όποιας δραστηριότητας. Βεβαίωση ότι όλοι νιώθουν πιο
ευπρόσδεκτοι.
• Να υπάρχει πάντα δομή – χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι η δραστηριότητα πρέπει
να αποφασιστεί εκ των προτέρων. Να
υπάρχει ευελιξία.
• Ενθάρρυνση της ασφάλειας και της μη
βίαιη κουλτούρας.
• Δημιουργία άτυπης και φιλικής ατμόσφαιρας σωματικά και κοινωνικά.

Ενέργειες μετά τη δραστηριότητα
• Αξιολόγηση μετά τη δραστηριότητα για τη
λήψη σχολίων από τους συμμετέχοντες,
οργάνωση στοχαστικών ομάδων για τους
συμμετέχοντες και απολογιστική ενημέρωση με τους επικεφαλής της ομάδας.

• Ενθάρρυνση όλων για τη διατήρηση της
ασφάλειας του χώρου μετά τη δραστηριότητα και εξασφάλιση χρόνου για τους
συμμετέχοντες να χαλαρώσουν και να
προβληματιστούν.

Οδηγίες για την οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων για νέα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντα άσυλο.
• Προετοιμασία πριν τη δραστηριότητα.
• Σαφής περιγραφή του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των διαμεσολαβητών. Βεβαίωση ότι όλοι είναι έτοιμοι να εργαστούν
με νέους που έχουν υποστεί κρίση και
τραύματα στη ζωή τους.
• Στην περίπτωση σχεδιασμού τακτικών

Τρόποι προσέγγισης της ομάδας στόχου

δραστηριοτήτων για την ομάδα-στόχο,
πριν την οργάνωση και τον προγραμματισμό τους, αφιερώνουμε μια δραστηριότητα για τη διάγνωση των επιθυμιών και των
αναγκών των συμμετεχόντων. 
• Βεβαίωση δυνατότητας συμμετοχής
όλων όσον αφορά την ικανότητα, τη

• Από στόμα σε στόμα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διάδοσης της γνώσης
σχετικά με τις δραστηριότητες.
• Χρήση της συνεργασίας με οργανισμούς
και ιδρύματα ως εργαλείο για την προσέγγιση περισσότερων πιθανών συμμετεχόντων.
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• Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
για την επικοινωνία των προσφερόμενων
υπηρεσιών του οργανισμού και βεβαίωση
πρόσβασης για ερωτήσεις στα διάφορα
κανάλια επικοινωνίας.

Τρόποι επικοινωνίας εντός της ομάδας συμμετεχόντων
• Βεβαίωση χρήσης γλώσσας απ’ όλους
χωρίς αποκλεισμούς.
• Αποκλεισμός οποιασδήποτε προσβλητικής γλώσσας.
• Ενεργή εργασία συμμετεχόντων και
ηγετών των ομάδων.
• Σκέψεις αξιοποίησης των συμμετεχόντων στην εξωτερική επικοινωνία.
• Προσοχή και επίγνωση της ιεραρχίας
εξουσίας στην περίπτωση ζήτησης
άδειας ή όταν συμμετέχων μοιράζεται
την ιστορία του.

• Τα θέματα ψυχικής υγείας μπορεί να
σχετίζονται ή να μη σχετίζονται με την
ταυτότητα φύλου ενός τρανς ατόμου
και τις ψυχολογικές επιδράσεις του
στρες που βιώνουν ως μειονοτική
ομάδα.
• Λαμβάνουμε υπόψη τις προκλήσεις
που συνδέονται με τις πολλαπλές και
συχνά συγκρουόμενες κανονιστικές

• Ερώτηση συγκατάθεσης κατά τη λήψη
φωτογραφιών και τη δημοσίευση.
Προσοχή με φωτογραφίες ατόμων με
δυσφορία φύλου, π.χ. στην πιθανή
χρήση παλιών φωτογραφιών.
• Συνεχής προστασία των μελών εάν και
όταν δίνουν τα στοιχεία τους σε δημοσιογράφους.
• Επένδυση στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για επαγγελματίες επικοινωνίας εντός του οργανισμού.

αξίες και πεποιθήσεις που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που ανήκουν
σε φυλετικές και εθνικές μειονοτικές
ομάδες.
• Τα τρανς άτομα είναι πιο πιθανό να
επιτύχουν θετικά αποτελέσματα στη
ζωή τους, όταν έχουν κοινωνική υποστήριξη και υπηρεσίες που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα φύλου τους.

Επιβεβαιωτική Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη:
• Ο ομόφυλος ή ο αμφιφυλόφιλος σεξουαλικός προσανατολισμός δεν αποτελούν
ψυχικές ασθένειες και οι προσπάθειες
αλλαγής τους έχει αποδειχθεί ότι σε
καμία περίπτωση δεν είναι αποτελεσματικές ή ασφαλείς.
• Η τρανς ταυτότητα δεν συνεπάγεται
κανενός είδους έλλειμμα στην κρίση, τη
σταθερότητα, την αξιοπιστία, ή τις γενικότερες κοινωνικές και επαγγελματικές
ικανότητες.
• Οι υπηρεσίες που παρέχονται πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τους τον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου, να μην τον αμφισβη-

τούν, να είναι μη – κατευθυντικές, και να
διέπονται από σεβασμό γενικότερα προς
τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες.
• Ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η
ταυτότητα φύλου αποτελούν διακριτές
έννοιες, που δεν είναι απαραίτητο να
συνδέονται.
• Το φύλο είναι μια μη δυαδική κατασκευή που επιτρέπει ένα εύρος ταυτοτήτων φύλου.
• Δημιουργούμε υποστηρικτικό περιβάλλον
όπου τα άτομα να μπορούν να εξερευνήσουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό
και την ταυτότητα φύλου τους.

Πηγές για περισσότερες πληροφορίες
Not Alone in Europe
https://newcomersyouth.se/not-alone-in-europe/
Youth Together
https://www.coe.int/en/web/youth-peace-dialogue/youth.together
Newcomers Youth
https://newcomersyouth.se/
Οδηγός για τη δημιουργία ασφαλούς χώρου
https://newcomersyouth.se/product/a-guide-for-newcomers-youth-meeting-place/
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