Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΔ: ΜΑΙΟΣ 2015 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), σύμφωνα με το Άρθρο 13.1 του Καταστατικού του, και πιστό στις
αρχές της διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών και γενικότερα στον δημόσιο βίο της χώρας, δίνει στην
δημοσιότητα προς ενημέρωση των μελών του, αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου, αναλυτικό απολογισμό, τόσο
πεπραγμένων, όσο και οικονομικό.
Μπορείτε να δείτε, παρακάτω, τον απολογισμό δράσεων του ΣΥΔ, από τον Μάιο του 2015 έως τον Απρίλιο του
2016:
Στις 2 Μαΐου, μας καταγγέλθηκε τρανσφοβική επίθεση κατά τρανς γυναίκας σε νυκτερινό κέντρο στην Εύβοια όπου
μετά από προσβολές της προσωπικότητάς της, επιτέθηκαν πέντε άτομα στην ίδια καθώς και σε πρόσωπο που πήγε
να την υπερασπιστεί το οποίο δέχτηκε μαχαιριά στο χέρι. Στη συνέχεια η τρανς γυναίκα κάλεσε την αστυνομία που
συνέλαβε μόνο τον ιδιοκτήτη του κέντρου και όχι και τους τέσσερις ακόμη που της επιτέθηκαν, ενώ όταν
οδηγήθηκε στο τμήμα οι αστυνομικοί είχαν ιδιαίτερα προσβλητική στάση εναντίον της και τρανσφοβική
συμπεριφορά. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε υπόψη μας, το ΣΥΔ ενεργοποιήθηκε άμεσα και σε συνεννόηση με
τον δικηγόρο Θανάση Τάρτη κατατέθηκε μήνυση τόσο εναντίον του ιδιοκτήτη όσο και των υπόλοιπων τεσσάρων
που της επιτέθηκαν στην ίδια και στο πρόσωπο που την υπερασπίστηκε, αλλά και έγκλιση κατά του αστυνομικού
υπηρεσίας που παρέβη το καθήκον του και για τον οποίο διεξάγεται ΕΔΑ. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο
παρακάτω λινκ1.
Λίγες ημέρες αργότερα, το ΣΥΔ εξέδωσε δελτίο τύπου παρεμβαίνοντας στον δημόσιο διάλογο σχετικά με
συνεχιζόμενες μειωτικές και τρανσφοβικές αναφορές στον Τύπο και γενικότερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
που μπορείτε να δείτε στο παρακάτω λινκ2.
Ακόμη το ΣΥΔ στις 15 Μαΐου, εξέδωσε δελτίο τύπου με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας κατά της Ομοφοβίας και
της Τρανσφοβίας, θέτοντας τα κύρια θέματα της τρανς ατζέντας με έμφαση στη νομική αναγνώριση της ταυτότητας
φύλου. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο παρακάτω λινκ.3
Στις 19 Μαΐου, εκπρόσωποι του ΣΥΔ, συναντήθηκαν με εκπρόσωπο του Τμήματος Αντιμετώπισης της Ρατσιστικής
Βίας. Συγκεκριμένα, την Τρίτη 19.5.2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αστυνόμο Α΄, κ. Κωνσταντίνο
Παππά, Τμηματάρχη της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής
(Γ.Α.Δ.Α.), στην οποία συμμετείχαν εκ μέρους του ΣΥΔ η Μαρίνα Γαλανού (Πρόεδρος) και Έφη Κάσσου (μέλος του
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ΣΥΔ), καθώς και οι Γιώργος Παπαδημητρίου (Πρόεδρος της Colour Youth), Θανάσης Θεοφιλόπουλος (Υπεύθυνος
Έργου «Πες το σ’ εμάς», Colour Youth), Κωνσταντίνος Παντικίου (Μέλος Δ.Ο. Colour Youth) και ο Όθωνας
Ψάλτογλου (δικηγόρος, συνεργάτης Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – Ε.Ε.Δ.Α.). Στη
συνάντηση, ακόμη, παρευρέθηκε επίσης και ο κ. Βασίλης Φούκας, Υπαστυνόμος Α΄, Υπηρεσία Αντιμετώπισης
Ρατσιστικής Βίας, Γ.Α.Δ.Α.
Εκ μέρους του ΣΥΔ, τέθηκαν τα πολύ σοβαρά περιστατικά διακρίσεων, μισαλλοδοξίας και κυρίως ρατσιστικής βίας
με θύματα τρανς ανθρώπους, η ιδιαίτερη σκληρότητα που παρουσιάζεται στα περιστατικά αυτά, καθώς και το
γεγονός ότι σε ορισμένα εξ αυτών δεικνύεται ανοχή από μέρος της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ σε κάποια εξ αυτών
υπάρχει και εμπλοκή αστυνομικών. Έγινε ένας ανοικτός και ειλικρινής διάλογος στον οποίο τέθηκαν τόσο από το
ΣΥΔ, όσο και από τους άλλους εκπροσώπους, όλο το εύρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι LGBTQI και
ιδιαίτερα οι τρανς πολίτες σε σχέση με την αστυνομία. Με έμφαση τέθηκε εκ μέρους του ΣΥΔ το θέμα της συνεχούς
επιμόρφωσης και κατάρτισης σεμιναρίων για θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και κυρίως ταυτότητας
φύλου, για την ενημέρωση, εκπαίδευση αλλά και η περαιτέρω ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των σωμάτων
ασφαλείας σε θέματα διακρίσεων, μισαλλοδοξίας και βίας που αντιμετωπίζουν οι LGBTQI άνθρωποι, και ιδιαίτερα
οι τρανς άνθρωποι. Για τον πλήρη σεβασμό της προσωπικότητας, της ιδιωτικότητας, και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων των τρανς ανθρώπων. Διαφάνηκε η πρόθεση εκ μέρους του Διοικητή της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης
Ρατσιστικής βίας της δημιουργίας ενός κλίματος εμπιστοσύνης, αλλά και ανταπόκριση στο παραπάνω αίτημα, και
συμφωνήθηκε η επαφή ώστε στο μέλλον να υπάρξει συμμετοχή εκπροσώπου του ΣΥΔ σε σεμινάρια εκπαίδευσης
των σωμάτων ασφαλείας όσον αφορά θέματα ταυτότητας φύλου. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο παρακάτω
λινκ4.
Στις 21 Μαΐου, συνέβη μία ιδιαίτερα ανησυχητική επίθεση κατά τρανς γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας, με όπλο.
Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Πέμπτης 21.5.2015, περί ώρα 6.00-6.10 το πρωί, στην περιοχή κοντά στο Σταθμό
Λαρίσης κοντά στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και πλησίον των γραφείων της Χρυσής Αυγής, άγνωστος εύσωμος
άντρας ηλικίας 35-40 ετών όταν αντιλήφθηκε ότι είχε μπροστά του τρανς γυναίκα, την εξύβρισε αποκαλώντας τη
«τραβέλι», εκείνη του ανταπάντησε υπερασπιζόμενη την αξιοπρέπειά της, και στη συνέχεια χωρίς να καταλάβει
πώς καθώς όλα έγιναν πολύ γρήγορα, την πυροβόλησε στα πόδια, στους μηρούς και κοντά στα γεννητικά όργανα,
πιθανότατα με κυνηγετικό όπλο. Η τρανς γυναίκα έφτασε τρομοκρατημένη και αιμόφυρτη στην είσοδο της
Τροχαίας όπου γυναίκα αξιωματικός της Τροχαίας προσπάθησε να τη συνεφέρει, της προσέφερε νερό και τις
πρώτες βοήθειες και αμέσως κάλεσε το ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε σε κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας στη χειρουργική
κλινική όπου της καθάρισαν και αφαίρεσαν τα θραύσματα από τα σκάγια και νοσηλεύεται. Όπως ενημερώθηκαν
εκπρόσωποι του ΣΥΔ που έσπευσαν στο νοσοκομείο αφού πληροφορήθηκαν την επίθεση, θα νοσηλευτεί όσο
χρειαστεί , θα γίνουν επαναληπτικές εξετάσεις καθώς και αξονική τομογραφία, για να διαπιστωθεί αν έχουν
αφαιρεθεί τα θραύσματα πλήρως. Παράλληλα, η τρανς γυναίκα έδωσε κατάθεση σε αστυνομικό και πλήρη
καταγραφή της επίθεσης. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο παρακάτω λινκ5
Ακόμη το ΣΥΔ κατήγγειλε συνεχείς τρανσφοβικές επιθέσεις που δέχεται τρανς γυναίκα στη Θεσσαλονίκη σε σχετικό
δελτίο τύπου του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγγραφη καταγγελία τρανς γυναίκας: τη Παρασκευή 22 Μαΐου 2015
μία ομάδα τριών νεαρών ατόμων μαζεύτηκαν κάτω από το σπίτι της, οι οποίοι άρχισαν να την εξυβρίζουν με χυδαίο
τρόπο. Στην αρχή η τρανς γυναίκα, έκλεισε τα παράθυρα και τους αγνόησε. Εκείνοι όμως όχι απλώς επέμειναν αλλά
όπως τους άκουσε καλούσαν και άλλους να έρθουν. Εκείνη τρομοκρατημένη, κάλεσε την αστυνομία, αλλά
δυστυχώς ώσπου να έρθουν η ομάδα των τριών ατόμων είχε φύγει.
Η περιπέτειά της συνεχίστηκε τη Κυριακή 24 Μαΐου 2015, όταν βρισκόταν σε πάρκο κοντά στο σπίτι της μαζί με
φίλο της και εμφανίστηκε μία ομάδα πάνω από δέκα ατόμων, οι οποίοι φώναζαν δυνατά και πετούσαν κροτίδες.
Κρύφτηκαν πίσω από θάμνους και τους παρατήρησαν να πηγαίνουν, όπως την Παρασκευή 22.5, κάτω από το σπίτι
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της. Εμφανώς δηλαδή, ο στόχος τους ήταν η τρανς γυναίκα, η οποία κάλεσε την αστυνομία, ενώ ο φίλος της τους
βιντεοσκοπούσε με το κινητό του. Υπάλληλος περιπτέρου που βρισκόταν δίπλα στο περιστατικό, τους ζήτησε να
φύγουν, λογομάχησε μαζί τους, ενώ όταν αντιλήφθηκαν ότι ο φίλος της τους τραβούσε βίντεο με το κινητό του,
απείλησαν ότι θα τον κτυπήσουν. Ο υπάλληλος του περιπτέρου κάλεσε και αυτός την αστυνομία, ενώ η τρανς
γυναίκα πλησίασε και αυτή περιμένοντας την αστυνομία, και εισέπραξε χυδαίες τρανσφοβικές ύβρεις από την
ομάδα των δέκα περίπου ατόμων. Μετά από λίγο έφτασε η αστυνομία με δύο μηχανάκια και η ομάδα των ατόμων
τράπηκε σε φυγή. Η αστυνομία ρώτησε τι έγινε και τι ηλικίας είναι αλλά δε τους κυνήγησε. Η στοχοποίηση της
νεαρής τρανς γυναίκας, είναι συνεχόμενη και έχει παρελθόν, καθώς τον Οκτώβριο του 2014 είχε δεχθεί παρόμοια
επίθεση από ομάδα νεαρών ατόμων στο σπίτι της που έφτασε στον τραυματισμό με πέτρα στο πρόσωπο
συγγενικού της ατόμου. Αμέσως όταν ήρθαν υπόψη μας αυτά τα περιστατικά, το ΣΥΔ κατέθεσε έγγραφη αναφορά
προς το Ειδικό Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Θεσσαλονίκης, καταγγέλλοντάς τα και ζητώντας τη
πλήρη διερεύνησή τους και ταυτοποίηση των ενόχων με σκοπό τη δίωξή τους, καθώς σε όλες τις περιπτώσεις η
τρανς γυναίκα υπήρξε θύμα έργω και λόγω εξυβρίσεων, προσβολών της προσωπικότητάς της, παραβιάσεων της
ιδιωτικότητάς της, σοβαρών παρενοχλήσεων, απειλών ρατσιστικής βίας, βίας κατά συγγενικού της προσώπου, όλα
με έδαφος τη ταυτότητα φύλου της. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο παρακάτω λινκ6.
Τα γεγονότα αυτά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και το ΣΥΔ επέστησε τη προσοχή, γεγονός που επιβεβαιώθηκε στην
Ετήσια Έκθεση του Δικτύου κατά της Ρατσιστικής Βίας που συμμετέχει το ΣΥΔ, και οποία αναφέρει: 1) διάχυση της
βίας κατά των LGBT ανθρώπων, και, κυρίως 2) επιθέσεις ιδιαίτερης σκληρότητας σε τρανς, καθώς και: 3) η εμπλοκή
ένστολων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική7.
Παράλληλα στις 8 Μαΐου, η Γενική Γραμματέας του ΣΥΔ, Άννα Κουρουπού συμμετείχε στη διημερίδα: «Ομοφοβία
και Τρανσφοβία στην Εκπαίδευση, Κοινωνικές αντιλήψεις και στάσεις: Ο ρόλος των φορέων», όπου ανέλυσε τις
διακρίσεις, τη μισαλλοδοξία αλλά και τη βία και τους αποκλεισμούς που αντιμετωπίζουν οι τρανς άνθρωποι στον
χώρο της εκπαίδευσης, παραθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
Ακόμη στις 13 Μαΐου, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, συμμετείχε σε συζήτηση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ
Outview με αφορμή τη ταινία "Kate Bornstein is a Queer and Pleasant Danger", αναλύοντας τις θεμελιώδεις
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν οι τρανς άνθρωποι με έμφαση στη μη αναγνώριση της
ταυτότητας φύλου.
Επίσης, στις 17 Μαΐου, το ΣΥΔ συμμετείχε στη Στρογγυλή Τράπεζα: «Νεολαία, Ομοφοβική / Τρανσφοβική βία και
Διακρίσεις: ο ρόλος της Πολιτείας» στην ΕΣΗΕΑ, θέτοντας όλα τα προβλήματα διακρίσεων, μισαλλοδοξίας, βίας, με
έμφαση στη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.
Επίσης, την Τρίτη 26 Μαΐου, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, προσκλήθηκε και μίλησε στην ημερίδα:
«'Σεξουαλική διαφορετικότητα. Υπό διωγμό;», που διοργάνωσε η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ
σε συνεργασία με την Επιτροπή Φύλου και Ισότητας της Παιδαγωγικής Σχολής στο ΑΠΘ, στην ενότητα
«Διεμφυλικότητα και θέματα Υγείας», και αναφέρθηκε σε μία εκτεταμένη ομιλία σε θέματα συμπεριφορών στον
χώρο της υγείας, διακρίσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τρανς άνθρωποι, πρόσβαση στον χώρο της
υγείας και ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν την διαδικασία επαναπροσδιορισμού φύλου, τα πολλά κρούσματα
απόπειρας αυτοκτονίας, και άλλα.
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Στις 29 Μαΐου, η Γενική Γραμματέας του ΣΥΔ, μίλησε στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κολωνού, δίνοντας έμφαση στα
ιδιαίτερα ανησυχητικά κρούσματα βίας που αντιμετωπίζει η τρανς κοινότητα.
Στις 4 Ιουνίου, μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, μίλησε στην
Επιτροπή του Κοινοβουλίου για τους προτεινόμενους από το ΣΥΔ τρόπους αντιμετώπισης της έμφυλης βίας που

αντιμετωπίζουν οι τρανς άνθρωποι. Έμφαση δόθηκε στην ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Σύμβασης της
Κωνσταντινούπολης, στην ενίσχυση της αντιρατσιστικής νομοθεσίας, καθώς και τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας
φύλου.

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, το ΣΥΔ, συμμετείχε σε συνάντηση οργανώσεων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με θέμα το
σύμφωνο συμβίωσης. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, και αναφέρθηκε στην ανάγκη
συμπεριληπτικότητας του σχεδίου νόμου και προς τους τρανς ανθρώπους, αλλά και στην αναγκαιότητα πλην του
συμφώνου συμβίωσης να προχωρήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της
ταυτότητας φύλου. Κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις επ’ αυτών, καθώς και σχετικό υπόμνημα.

Στις 12 Ιουνίου το ΣΥΔ, συμμετείχε σε πολιτική εκδήλωση κατά της τρανσφοβίας που πραγματοποιήθηκε στη Νομική
Αθηνών. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η Γενική Γραμματέας του ΣΥΔ, Άννα Κουρουπού.

Στις 16 και 17 Ιουνίου, μετά από σχετική σύσταση του ΣΥΔ, η δικηγόρος Αικατερίνη Γεωργιάδου, συμμετείχε και
εκπροσώπησε το ΣΥΔ σε ειδικό διεθνές συνέδριο νομικών που διοργάνωσε η Transgender Europe στο Ζάγκρεμπ της
Κροατίας με θέμα τις νομικές διεκδικήσεις της τρανς κοινότητας. Η Αικατερίνη Γεωργιάδου, παρουσίασε τα βήματα
που έχουν γίνει στην κατεύθυνση της ισότητας για τους τρανς ανθρώπους και κυρίως όλη τη προεργασία που έχει
κάνει το ΣΥΔ, για τη διαμόρφωση προσχεδίου νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Στις 18 Ιουνίου, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, μετά από σχετική πρόσκληση, μίλησε στην Bienalle της
Θεσσαλονίκης, με θέμα «Ταυτο-ετερό-τητα. Η προβληματική του φύλου στη σύγχρονη τέχνη», εκπροσωπώντας το ΣΥΔ
και δίνοντας στην ετερότητα και ποικιλομορφία των εκφράσεων και ταυτοτήτων φύλου καθώς και στο θεμελιώδες της
νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου.

Παράλληλα, τη Δευτέρα 20 Ιουνίου, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, συμμετείχε στη συνάντηση που
συνδιοργάνωσαν Θετική Φωνή και Κέντρο Ζωής με θέμα: «HIV και τρανς άνθρωποι» στο Ξενοδοχείο Κάραβελ. Η
Πρόεδρος του ΣΥΔ αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα προβλήματα αποκλεισμού ή περιορισμένης πρόσβασης και διακρίσεων
που αντιμετωπίζουν οι τρανς άνθρωποι στον χώρο της υγείας.
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Ακόμη, τον Ιούνιο του 2015, το ΣΥΔ συμμετείχε στο Thessaloniki Pride όπου χαιρετισμό απεύθυνε η Γενική Γραμματέας
του ΣΥΔ, Άννα Κουρουπού, καθώς και στο Crete Pride που έγινε για πρώτη φορά στο Ηράκλειο της Κρήτης και
απεύθυνε χαιρετισμό και μίλησε εκ μέρους του ΣΥΔ, το μέλος μας Ήβη Καϊσερλή.
Στις 13 Ιουλίου το ΣΥΔ συναντήθηκε με εκπροσώπους της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για
θέματα της τρανς ατζέντας, με επίκεντρο τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η
Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, και η Γενική Γραμματέας, Άννα Κουρουπού. Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα
γόνιμη και οι εκπρόσωποι της ΕΕΔΑ συμφώνησαν στη προώθηση όλων των θεμάτων που θίξαμε.
Στις 7 Σεπτεμβρίου, το ΣΥΔ ανακοίνωσε τη λειτουργία Ομάδας Ψυχολογικής Υποστήριξης και Αυτογνωσίας8,
γνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι τρανς άνθρωποι προσφέρει την ευκαιρία για
δεύτερη συνεχή χρονιά σε όσα μέλη του ΣΥΔ το επιθυμούν να συμμετέχουν σε Ομάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης
Επικοινωνίας και Αυτογνωσίας με σκοπό:






Να διερευνήσουν θέματα ταυτότητας, έκφρασης , χαρακτηριστικών φύλου ή και σεξουαλικού
προσανατολισμού,
Να μιλήσουν ανοικτά για θέματα μετάβασης ανταλλάσσοντας εμπειρίες και απορίες με σκοπό να
διασφαλιστεί η ασφαλής μετάβαση μελών που το έχουν αποφασίσει,
Να συζητηθούν θέματα σε σχέση με την τρανς γονεϊκότητα,
Να δουλέψουμε με το θέμα της γνωστοποίησης (“coming out”) στην οικογένεια, στην εργασία, στο/στη
σύντροφο και στο ευρύτερο περιβάλλον,
Να ενημερωθούν και να λάβουν απαντήσεις cisgender άτομα τα οποία συσχετίζονται με τρανς ανθρώπους
στο κοντινό περιβάλλον τους.

Η ομάδα αυτή εξακολουθεί να λειτουργεί ως σήμερα.
Στα πλαίσια επίσης της λειτουργίας του ΣΥΔ, πανελλαδικά, και για σωστότερο καταμερισμό εργασιών,
προχωρήσαμε στη σύσταση του ΣΥΔ Περιφέρειας, άτυπου οργάνου που λειτουργεί εντός του ΣΥΔ και για την
αξιοποίηση και ενεργοποίηση όλων των μελών μας που ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, εκτός
Αττικής9.
Στις 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του κόμματος «το Ποτάμι» για θέματα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η Γενική Γραμματέας του ΣΥΔ, Άννα Κουρουπού που έθεσε ερωτήματα για τη
νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και άλλα θέματα της τρανς ατζέντας.
Στις 19 Σεπτεμβρίου, καταγράψαμε ρατσιστική επίθεση κατά τρανς γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, όπου δύο άτομα
επιτέθηκαν σε τρανς γυναίκα, τη γρονθοκόπησαν σε όλο το σώμα και το πρόσωπο. Χάρις στις αποτελεσματικές
ενέργειες οι δύο δράστες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη. Την υπόθεση ανέλαβαν οι δικηγόροι
Ελεάννα Ιωαννίδου και Αικατερίνη Γεωργιάδου, εθελοντικά, σε συνεργασία με το ΣΥΔ10.

8

Δελτίο Τύπου ΣΥΔ:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2015/09/07/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%B
D%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA/
9
Δελτίο Τύπου ΣΥΔ:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2015/09/14/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%B
D%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7/
10
Δελτίο τύπου ΣΥΔ:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2015/09/19/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-
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Στις 24 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η δίκη, με παράσταση πολιτικής αγωγής από τις δικηγόρους Ελεάννα
Ιωαννίδου και Αικατερίνη Γεωργιάδου από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε δεκαεπτά
μήνες φυλάκιση. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο οι αστυνομικοί όσο και το δικαστήριο με παρέμβαση της πολιτικής
αγωγής, απευθυνόταν τόσο στο θύμα όσο και στη μάρτυρα που ήταν και οι δύο τρανς γυναίκες, χρησιμοποιώντας
το γένος που συνάδει με τη ταυτότητα φύλου των τρανς γυναικών και όχι αυτό του δελτίου ταυτότητας και επίσης
όταν κατά την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ρατσιστικό κίνητρο, αυτό επισημάνθηκε από τη συνήγορο
πολιτικής αγωγής και πιστεύουμε πως λήφθηκε υπόψη κατά την επιμέτρηση της ποινής11.
Την υπόθεση δημοσιοποιήσαμε επίσης και στα αγγλικά στα πλαίσια της δραστηριοποίησης του ΣΥΔ ως μέλους της
ευρωπαϊκής οργάνωσης ομπρέλα Transgender Europe.12
Στις 13 Οκτωβρίου, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, συμμετείχε στην Εκδήλωση έναρξης του Προγράμματος
“React: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ”, που
πραγματοποιήθηκε στον χώρο Τέχνης και Δράσης Βρυσάκι στο Μοναστηράκι, στις 12:00. Επικεντρώθηκε σε θέματα
αποκλεισμού ή περιορισμένης πρόσβασης στον χώρο της υγείας και διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι τρανς άνθρωποι.
Στις 24 Οκτωβρίου δημοσιεύθηκε μία ιδιαίτερα σημαντική έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου, χτες Παρασκευή 23/10/2015, έδωσε στη δημοσιότητα εκτενή 58σέλιδη Έκθεση με τίτλο:
«Διεμφυλικά Άτομα και Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου»13.
Αξίζει να σημειώσουμε πως όλη η έκθεση έχει ευρείες αναφορές σε κείμενα του Σωματείου μας, ενώ το πνεύμα του
διαπνέεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις διεκδικήσεις του ΣΥΔ: α) στο δικαίωμα των διεμφυλικών στη καθολική
απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, β) στις προκλήσεις και τα εμπόδια για την απόλαυση των δικαιωμάτων
τους, και καταλήγει, γ) στην άρση των αποκλεισμών και των διακρίσεων μέσω της νομική αναγνώρισης της
ταυτότητας φύλου, αλλά και άλλων συστάσεων. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το βήμα, και μεγάλη επιτυχία
του Σωματείου μας το γεγονός πως υιοθετήθηκε πλήρως όλο το πλαίσιο διεκδικήσεών μας.14
Την Δευτέρα 26 και Τρίτη 27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας διήμερο εκπαιδευτικό
σεμινάριο στη Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, με εστίαση στα εγκλήματα
μίσους για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου15.
Το επιμορφωτικό σεμινάριο διοργανώθηκε από τη Μονάδα Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου
(SOGI) του Συμβουλίου της Ευρώπης σε συνεργασία με το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (OSCE/ODHIR), το Ελληνικό Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τον Συνήγορο του Πολίτη
και τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο LGBT Αστυνομικών (EGPA).
%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84/
11
Δελτίο Τύπου ΣΥΔ:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2015/09/24/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BC%CE%B5-17-%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CE%B5/
12
Δελτίο Τύπου ΣΥΔ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2015/09/25/press-release-perpetrators-of-thehate-attack-against-trans-women-in-thessaloniki-were-sentenced-to-17-months-imprisonment/
13
Πλήρες Κείμενο Έκθεσης: http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/EkthesiNomikianagnorisitaytotitasfylou.pdf
14
Δελτίο Τύπου ΣΥΔ:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2015/10/24/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84/
15
Δελτίο Τύπου ΣΥΔ:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2015/11/02/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84/
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Στο σεμινάριο πήρε μέρος ως εκπαιδεύτρια η Πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, Μαρίνα
Γαλανού, με την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου της Ευρώπης και αναφέρθηκε: σε θέματα
συμπεριφοράς των αστυνομικών προς τους LGBT ανθρώπους μέσα από την εμπειρία στη χώρα μας και αναφορές
σε συγκεκριμένα παραδείγματα, σε βέλτιστες πρακτικές, σε θέματα σεξουαλικής εργασίας, πολλαπλών διακρίσεων,
κράτησης και σωματικής έρευνας, καθώς και τον καλύτερο εντοπισμό, τυποποίηση, διερεύνηση και πρόληψη των
εγκλημάτων μίσους για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας ή έκφρασης φύλου, με ιδιαίτερη
έμφαση στα εγκλήματα μίσους κατά των τρανς ανθρώπων.
Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επιμορφωτικών σεμιναρίων προς την
αστυνομία και ελπίζουμε στο μέλλον να υπάρξουν και να πυκνώσουν ανάλογες πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν
στη καλύτερη γνώση, πρόληψη και αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους για λόγους σεξουαλικού
προσανατολισμού και ταυτότητας ή έκφρασης φύλου, και γενικότερα του ρατσισμού στη χώρα μας.
Στις 9 Νοεμβρίου το Σωματείο μας, ανακοίνωσε δραστηριότητές του, ανάμεσα σ’ αυτές, πλην της Ομάδας
Ψυχολογικής Υποστήριξης και Αυτογνωσίας που προαναφέρθη, και Θεατρικής Ομάδας16.
Το Σωματείο μας πραγματοποίησε για 6η συνεχή χρονιά ημερίδα αφιερωμένη στη Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης τη
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης.
Καλεσμένοι ήταν εκπρόσωπος της Κυβέρνησης (Γ.Γ. Υπουργείου Δικαιοσύνης), εκπρόσωποι όλων των κομμάτων,
εκπρόσωποι Πρεσβειών (Μάλτα, Καναδάς, ΗΠΑ), ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών και άλλοι.17
Ακολούθησε Πορεία προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ενώ το Ψήφισμα για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης κατατέθηκε
προς τον Πρόεδρο της Βουλής και όλα τα Κοινοβουλευτικά κόμματα.
Παράλληλα, το ΣΥΔ, για 3η συνεχή χρονιά πραγματοποίησε ημερίδα για τη Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης και στη
Θεσσαλονίκη, στις 25 Νοεμβρίου 2015, με καλεσμένους πάλι εκπροσώπους όλων των κομμάτων,
πανεπιστημιακούς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.18 Ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο
Μακεδονίας Θράκης. Και οι δύο ημερίδες μας είχαν περισσότερους συμμετέχοντες από κάθε φορά και έχει αξία να
αναφερθεί πως οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων υπεστήριξαν όλο το πλαίσιο των διεκδικήσεων της τρανς
ατζέντας.
Στις 4 Δεκεμβρίου 2015, το ΣΥΔ, απέστειλε επιστολή προς τους τέσσερις υποψηφίους της ΝΔ, κυρίους Μεϊμαράκη,
Τζιτζικώστα, Μητσοτάκη και Γεωργιάδη, με αφορμή ακραίες ομοφοβικές δηλώσεις στελέχους της ΝΔ καλώντας
τους να πάρουν θέση, τόσο επί αυτών όσο και επί των δύο σημαντικότερων θεμάτων της λοατ ατζέντας: του
συμφώνου συμβίωσης και της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου. 19
Λίγες μέρες πριν το ΣΥΔ, απέστειλε επιστολές προς τις Πρυτανείες του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου αλλά και
του Πολυτεχνείου Κρήτης επί ακραίων τρανσφοβικών δηλώσεων που έκανε καθηγητής του Πολυτεχνείου.
16

Δελτίο Τύπου ΣΥΔ:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2015/11/09/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%B
D%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%89%CF%81%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86/
17
Δελτίο Τύπου ΣΥΔ:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2015/11/14/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC-2/
18
Δελτίο Τύπου ΣΥΔ:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2015/11/19/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC-4/
19
Δελτίο Τύπου ΣΥΔ:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2015/12/04/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B
7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CF%8D%CF%81/
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Επίσης το ΣΥΔ, απέστειλε αίτημα προς το Ινστιτούτο Terrence Higgins Trust για τη μετάφραση δύο εξαιρετικών
οδηγών για τον HIV/AIDS, έναν για τρανς γυναίκες και έναν ακόμη για τρανς άντρες, οι οποίοι βρίσκονται στο
στάδιο της μετάφρασης και αναμένεται να είναι έτοιμοι μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2016.
Ακόμη, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, συνέγραψε έναν οδηγό με τίτλο: «Είμαι τρανς – Ξέρω τα δικαιώματά
μου» που αναφέρεται σε όλες τις νομοθεσίες αλλά και καλές πρακτικές για τη προστασία των δικαιωμάτων των
τρανς ανθρώπων. Ο σχεδιασμός είναι να τυπωθεί αυτός ο οδηγός σε 1.000 αντίτυπα και να είναι ένα πολύ
σημαντικό εγχειρίδιο για τους τρανς ανθρώπους για τη προστασία τους από τις διακρίσεις στην εργασία και τη
παροχή υπηρεσιών, από την αστυνομική αυθαιρεσία, από τη ρητορική μίσους και τα ρατσιστικά εγκλήματα μίσους.
Αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2016. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται σε εκδόσεις του
ΣΥΔ με σκοπό την ενημέρωση και κυρίως την ενδυνάμωση της τρανς κοινότητας.
Στις 7 Ιανουαρίου 2016, η Πρόεδρος του ΣΥΔ Μαρίνα Γαλανού μίλησε εκ μέρους του ΣΥΔ στην εκδήλωση –
συζήτηση: «Σύμφωνο συμβίωσης – Οι επόμενες διεκδικήσεις από το περιοδικό 3pointmagazine» στον Πολυχώρο
Βοoze. Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ20, καθώς και βίντεο εδώ21
Στις 18 Ιανουαρίου το ΣΥΔ, εξέδωσε δελτίο τύπου με τίτλο: «Νομικό Συμβούλιο Κράτους: Δεν είναι δυνατή η αλλαγή
πτυχίου ΤΕΕ, σε πρόσωπα που έχουν κάνει επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου – Νομική αναγνώριση της
ταυτότητας φύλου ΤΩΡΑ!»22. Σε αυτό το δελτίο τύπου, εκφράσαμε την έντονη έκπληξη αλλά και την έντονη
διαμαρτυρία μας, σχετικά με απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο στην γνωμοδότηση 180 του
2015, αποφάσισε πως για πρόσωπο που έχει κάνει μη αναστρέψιμη επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου και
είναι πτυχιούχος των Τ.Ε.Ε., δεν είναι δυνατή η χορήγηση νέου πτυχίου με αναγραφόμενα τα νέα στοιχεία ως προς
το φύλο και το όνομα. Το δ.τ. αυτό βρίσκεται στην κατεύθυνση της στρατηγικής σημασίας διεκδίκηση της τρανς
κοινότητας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, στα πλαίσια γρήγορης, διαφανούς και πλήρως
διαθέσιμης διαδικασίας αλλαγής των εγγράφων των τρανς ανθρώπων, στην κατεύθυνση της Απόφασης 2048(2015)
του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Στις 28 Ιανουαρίου 2016, υπήρξε μία πολύ σημαντική εξέλιξη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), που εμμέσως αναγνωρίζει το φύλο με το οποίο αυτοπροσδιορίζεται τρανς γυναίκα, μέλος του
ΣΥΔ. Στην υπόθεση αυτή προσφεύγουσες είναι η δικηγόρος Ηλέκτρα Κούτρα και τρανς γυναίκα μέλος μας (η
προσφυγή έγινε μετά από θετική παρέμβαση του ΣΥΔ), και αφορά την αρχειοθέτηση ομαδικής μήνυσης για το
πογκρόμ κατά των τρανς στη Θεσσαλονίκη και της παράνομης θέσης σε κράτηση της δικηγόρου Ηλέκτρας Κούτρα
που υπερασπίστηκε τα δικαιώματά τους. Το ΕΔΔΑ, μετά από αίτημα που κατατέθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2015,
καταχώρισε την υπόθεση, παρά του ότι η τρανς γυναίκα δεν έχει κάνει επαναπροσδιορισμό και συνεπώς τα
στοιχεία ταυτότητας δεν είναι γυναικεία, σύμφωνα με το όνομα και το γένος με τα οποία αυτοπροσδιορίζεται. Το
γεγονός αυτό αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς αποτελεί έμμεση νομική αναγνώριση της ταυτότητας
φύλου της τρανς γυναίκας, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ενώπιον κάθε δικαστηρίου και αρχής σε ανάλογη υπόθεση αναγνώρισης ταυτότητας φύλου.
Στις 4 Φεβρουαρίου του 2016, το ΣΥΔ, κατέγραψε προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Ρατσιστικής Βίας, όπου είμαστε
μέλος ως οργάνωση, περιστατικό σοβαρής διάκρισης κατά τρανς γυναίκας. Παράλληλα πρόταση προς το Δίκτυο να
προστεθεί στον ορισμό των ρατσιστικών εγκλημάτων μίσους, και το έδαφος των χαρακτηριστικών φύλου (έννοια
που προσδιορίζει τους ίντερσεξ ανθρώπους).
20

Εκδήλωση 7.1.2016: http://3pointmagazine.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82/
21
Βίντεο εκδήλωσης 7.1.2016: https://www.youtube.com/watch?v=eJAFBe8JMTg
22
Δελτίο Τύπου 18.1.2016:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/01/18/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF/
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Στις 11 Φεβρουαρίου 2016, το ΣΥΔ εξέδωσε δελτίο τύπου με τίτλο: «Κανένα τρανσφοβικό ‘χαμόγελο’ ανεκτό!»23, το
οποίο αφορούσε την έντονη διαμαρτυρία μας, αναφορικά με τη καταδίωξη, θέση σε κράτηση, παράνομη έρευνα
στην οικία, και εν τέλει κατά αθέμιτη διάκριση λόγω ταυτότητας/εκφρασης φύλου την απόλυση
παρενδυτικού/διεμφυλικού προσώπου από την εργασία του. Πέραν της δημόσιας ανακοίνωσης, το ΣΥΔ,
προχώρησε σε τρία ακόμη βήματα: α) προσφυγή στον Συνήγορο του Πολίτη, β) καταγγελία προς το Τμήμα
Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., ώστε να διερευνήσει τις συνθήκες καταδίωξης, θέσης σε κράτηση, και έρευνας
στην οικία του προσώπου, και, γ) σε καταγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ώστε να διερευνήσει εάν το
πρόσωπο υπέστη αθέμιτη διάκριση με την απόλυση από την εργασία του, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για
την ίση μεταχείριση για λόγους φύλου (ν. 3896/2010).
Παράλληλα στις 11 Φεβρουαρίου έγινε συνάντηση στο γραφείο του ΣΥΔ, όπου συζητήθηκε η στελέχωση «Ομάδας
Αλληλεγγύης». Σκοπός η αποτελεσματική αντιμετώπιση για θέματα διακρίσεων και βίας, διακρίσεων, θέματα
υγείας και νοσηλείας τρανς ανθρώπων, καθώς και γενικότερα αλληλεγγύης τρανς ανθρώπων που βρίσκονται σε
μεγάλη ηλικία. Στελεχώθηκε ομάδα 7 εθελοντών για την αντιμετώπιση των παραπάνω.
Στις 12 Φεβρουαρίου 2016, το ΣΥΔ εξέδωσε δελτίο τύπου με τίτλο: «Απάντηση Υπ. Δικαιοσύνης: ναι στη
νομοθέτηση της νομικής αναγνώριση της ταυτότητας φύλου»24. Η ανακοίνωση αυτή αναφέρεται σε ερώτηση 21
βουλευτών του Συ.Ριζ.Α., που κατατέθηκε αφού τέθηκε το θέμα σε συνεργασία με το ΣΥΔ μετά από δελτίο τύπου
μας σχετικό με απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αρνήθηκε τη δυνατότητα αλλαγής του γένος
και ονόματος σε τρανς πρόσωπο που είχε κάνει επαναπροσδιορισμό φύλου. Στην απάντηση του Υπ. Δικαιοσύνης
αναφέρεται: «Σε σχέση με τον προγραμματισμό και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, σημειώνεται ότι η επιτροπή
θα συμπεριλάβει σε σχέδιο νόμου τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και εν συνεχεία θα προχωρήσει
στις λοιπές εργασίες της αναφορικά με τις διατάξεις του οικογενειακού δικαίου. Κατά τη κατάρτιση του σχετικού
νομοσχεδίου, η επιτροπή θα λάβει υπόψη τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαώματα του Ανθρώπου
του Οκτωβρίου 2015, τις συστάσεις των διεθνώς οργάνων καθώς και αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες άλλων
χωρών. Η εν λόγω πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποία
βρίσκεται σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων για την κατοχύρωση
της καθολικής απόλαυσης των δικαιωμάτων του ανθρώπου για τα διεμφυλικά άτομα.».
Στις 14 Φεβρουαρίου η Γενική Γραμματέας του ΣΥΔ, Άννα Κουρουπού, συμμετείχε στο συνέδριο: «Η αγάπη
δημιουργεί οικογένειες» - 14 Φεβρουαρίου 2016, που διοργάνωσε η οργάνωση «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο».
Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ25, αναπτύσσοντας τις θέσεις του ΣΥΔ για τις τρανς οικογένειες και την τρανς
γονεϊκότητα.
Στις 18 Φεβρουαρίου, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, μίλησε εκ μέρους του ΣΥΔ σε εκδήλωση με τίτλο:
«Πές μου το φύλο σου να σου πω ποιος είσαι», στον Ηριδανό (Κεραμεικός). Ανέπτυξε τις θέσεις του ΣΥΔ στη
θεματική: «Η βιωματική πραγματικότητα των τρανς συμπολιτών μας και τα αδιέξοδα που προκύπτουν στη ζωή τους
από την απουσία πραγματικής ισότητας για όλους τους πολίτες». Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ26.

23

Δελτίο Τύπου 11.2.2016:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/02/11/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CF%86%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%87%CE%B1/
24
Δελτίο Τύπου 12.2.2016:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/02/12/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%85%CF%80-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7/
25
Συνέδριο «Η αγάπη δημιουργεί οικογένειες»: https://left.gr/news/imerida-stis-142-i-agapi-dimioyrgei-tis-oikogeneies
26
Εκδήλωση «Πες το φύλο σου να σου πω ποιος είσαι»: https://left.gr/news/pes-moy-fylo-soy-na-soy-po-poi-eisai-ekdilosi-gialoatki-themata-ston-iridano-stis-182
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Στις 25 Φεβρουαρίου του 2016, το ΣΥΔ εξέδωσε δελτίο τύπου, στο πλαίσιο της διαφάνειας της Κοινωνίας των
Πολιτών για την Δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη προς το ΣΥΔ, με τίτλο: «Δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη για
εξάμηνη κάλυψη του ενοικίου του ΣΥΔ και την υποστήριξη άπορων τρανς ανθρώπων»27.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματέας του ΣΥΔ, 'Αννα Κουρουπού μίλησε στις 29 Φεβρουαρίου 2016, σε εκπομπή της
ΕΡΤ1 - studio3 (13.00-15.00) , όπου έθεσε θέματα της κοινότητας (αποκλεισμοί – ρατσισμός – εκπαίδευση –
εργασία) και έθεσε το ζήτημα της αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου.
Στις 7 Μαρτίου 2016, η Άννα Κουροπού, Γενική Γραμματέας του ΣΥΔ, συμμετείχε στην Ολομέλεια του Δικτύου
Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας. Σκοπός της συνεδρίασης της ολομέλειας του δικτύου, η σύνταξη της
Έκθεσης του 2015. Η Άννα Κουρουπού έκανε σύντομη εισήγηση, εκ μέρους του ΣΥΔ.
Στις 11 Μαρτίου του 2016, το ΣΥΔ εξέδωσε δελτίο τύπου, με τίτλο: «Αναγκαιότητα η κύρωση της Σύμβασης της
Κωνσταντινούπολης»28. Το δ.τ. εκδόθηκε λίγες ημέρες μετά την Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας και με αφορμή τη
κατάθεση ερώτησης από τη βουλευτή Αννέτα Καβαδία που συνυπογράφεται από είκοσι εννιά βουλευτές του
Συ.Ριζ.Α. για την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης , εκφράζοντας την
αναγκαιότητα ενσωμάτωσης του πολύ σημαντικού αυτού νομικού πλαισίου, στη κατεύθυνση της προστασίας από
τις έμφυλες διακρίσεις και βία, καθώς και για την πρόληψη, δίωξη και εξάλειψή τους. Αξίζει να σημειωθεί πως το
ΣΥΔ, είχε καταθέσει από τον Απρίλιο του 2015 σχετικό Υπόμνημα προς τον αρμόδιο Υπουργό στη κατεύθυνση αυτή,
και καλεί τη Κυβέρνηση, να προχωρήσει στην ιδιαίτερα σημαντική κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης,
που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης, προστασίας, δίωξης και παρακολούθησης όλων των έμφυλων
διακρίσεων και βίας, και για λόγους ταυτότητας φύλου.
Στις 15 Μαρτίου, με από πρόταση του Τμήματος Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου του
Συμβουλίου της Ευρώπης (SOGI Unit – Council of Europe), έγινε πρόταση στην Πρόεδρο του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού,
να παραστεί σε όλες τις συνεδριάσεις της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείο Δικαιοσύνης, με σκοπό
την κατάρτιση σχεδίου νόμου, για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, ως Εμπειρογνώμονας του
Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Μαρίνα Γαλανού αποδέχτηκε αυτήν την μεγάλη τιμή, και συμμετέχει σε όλες τις
συνεδριάσεις της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ταυτότητα φύλου.
Στις 23 Μαρτίου 2016, το ΣΥΔ, εξέδωσε δελτίο τύπου με τίτλο: «Το ΣΥΔ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τους
LGBTQI πρόσφυγες στη χώρα μας»29. Από την αρχή της προσφυγικής κρίσης, έως μόλις πρόσφατα έρχονται στην
αντίληψή μας, όλο και περισσότερες περιπτώσεις προσφύγων που εγκατέλειψαν τη χώρα καταγωγής τους, λόγω
διώξεων, απειλών για τη ζωή ή την ελευθερία τους ή βίας που υφίσταντο για λόγους σεξουαλικού
προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου.


Δεδομένης της πρόσφατης συμφωνίας της Ε.Ε. με τη Τουρκία που, παρ’ ότι δίνει υποσχέσεις σεβασμού του
διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου για τους πρόσφυγες, αυτές μοιάζουν να είναι ασυμβίβαστες με την

27

Δελτίο Τύπου 25.2.2016:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/02/25/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%B
D%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%B4/
28
Δελτίο Τύπου 11.3.2016:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/03/11/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B7%CE%BA%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84/
29
Δελτίο Τύπου 23.3.2016:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/03/23/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%BF/
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επιστροφή προσφύγων στην Τουρκία που πολλοί διεθνείς οργανισμοί έχουν χαρακτηρίσει μη ασφαλή τρίτη
χώρα για τους πρόσφυγες,
Δεδομένων των ανησυχιών πολλών διεθνών και ευρωπαϊκών οργανώσεων για εξετάσεις αιτημάτων
ασύλου με ομαδικό και όχι εξατομικευμένο τρόπο, όπως η διεθνής και ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει,
Δεδομένων συγκεκριμένων περιπτώσεων στο παρελθόν, που η χώρα μας έδειξε αδυναμία, προέβαλλε
εμπόδια ή χρειάστηκε παρέμβαση οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε περιπτώσεις που υπήρχε
προφανές προσφυγικό προφίλ, να παρέχει καθεστώς διεθνούς προστασίας για λόγους σεξουαλικού
προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου,
Δεδομένου, ακόμη, τελευταίου πρόσφατου περιστατικού τεσσάρων προσφύγων, ανάμεσά τους μίας τρανς
γυναίκας που εκφράζεται η ανησυχία πως υπέστη κακομεταχείριση λόγω της ταυτότητας φύλου της, στον
χώρο φιλοξενίας, και αναγκάστηκε να τον εγκαταλείψει,

εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας, και καλέσαμε την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές: α) Να σεβαστούν και να
τηρήσουν μέχρι κεραίας στην πράξη το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο για τους και τις πρόσφυγες, β) Να γίνονται
γνωστές, διαθέσιμες και πλήρως προσβάσιμες οι δυνατότητες για τις διαδικασίες ασύλου και να αποφεύγονται τα
μέτρα κράτησης, γ) Σε περιπτώσεις που κάποιο πρόσωπο επιθυμεί να κάνει αίτημα ασύλου στη χώρα μας, να
τηρείται απαρεγκλίτως το Π.Δ. 141/2013 που αποτελεί ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85, και στο Άρθρο 10, παρ.δ,
περ.ii, αναφέρει: «Κατά τον καθορισμό της συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή τον προσδιορισμό
χαρακτηριστικού αυτής της ομάδας λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη πτυχές συνδεόμενες με το φύλο,
συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας φύλου», και να εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή και σε εύλογο χρόνο τα
αιτήματα ασύλου για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου, γ) Να τηρηθεί κατά
κεραία η πρόσφατη Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2016, που στο σημείο 12 αναφέρει:
«υπογραμμίζει ότι, ακόμα και σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς, οι γυναίκες ενδέχεται να υποστούν δίωξη λόγω
φύλου, ενώ τα LGBTQI άτομα ενδέχεται επίσης να υποστούν κακομεταχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν νόμιμη
αξίωση για προστασία· καλεί όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν διαδικασίες ασύλου και να επιδιώξουν την ανάπτυξη
προγραμμάτων κατάρτισης που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των γυναικών με πολλαπλές
περιθωριοποιημένες ταυτότητες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών LGBTQI· προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να
καταπολεμήσουν τα επιζήμια στερεότυπα που συνδέονται με τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των γυναικών
LGBTQI, και να εφαρμόσουν πλήρως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, σε συνάρτηση με τις αιτήσεις
τους για χορήγηση ασύλου· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας εγκαταστάσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τα άτομα
LGBTQI σε όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η βία κατά LGBQI ατόμων είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε
εγκαταστάσεις υποδοχής·», δ) Να δοθεί η απαραίτητη οδηγία σε όλους τους χώρους φιλοξενίας ή hot spots, να
γίνεται απολύτως σεβαστή η ταυτότητα φύλου ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός των προσώπων και σε
περιπτώσεις που υπάρχει η υπόνοια παραβίασης των δικαιωμάτων τους ή οποιαδήποτε παρενόχληση στη βάση
ταυτότητας ή έκφρασης φύλου από οποια(ο)νδήποτε να τα προστατεύουν.
Την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016, έγινε διαμεσολάβηση του σωματείου μας στην PRAKSIS, για την εγκατάσταση σε
σπίτι τεσσάρων προσφύγων, μιας τρανς γυναίκας από την Αίγυπτο, του συντρόφου της από το Ιρακ και δύο γκέι
από την Συρία. Μετά από κύκλο τηλεφωνικών επαφών, το αίτημα μας για την φιλοξενία των προσφύγων σε
ασφαλή χώρο ικανοποιήθηκε.
Στις 30 Μαρτίου η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΣΥΔ, σε θέματα τρανς
και γενικότερα LGBTQI ασύλου, παρενέβη δημόσια με άρθρο της για τα θέματα αυτά. Μπορείτε να δείτε σχετικό
εδώ30.
Παράλληλα το μήνα Μάρτιο το ΣΥΔ Περιφέρειας είχε τις ακόλουθες δραστηριότητες: α) Ψυχιατρική - Ιατρική
παρακολούθηση τρανς ανδρα από Συρία), και ψυχολογική υποστήριξη με τον ψυχίατρο Σταύρο Μπουφίδη, β)
Παραπομπή του στην οργάνωση Praksis, για χορήγηση ορμονών (τεστοστερόνης), γ) Βεβαίωση του Σωματείου
Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) για τον τρανς πρόσφυγα, ε) Επικοινωνία με το δικηγόρο του Ελληνικού Συμβουλίου
για τους πρόσφυγες, στ) Επικοινωνία με το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Θεσσαλονίκης, στ) Ψυχολογική
30

«Οι υπηρεσίες ασύλου να εξετάσουν τα αιτήματα LGBTQI προσφύγων με την αρμόζουσα προσοχή»:
http://www.transs.gr/news1.php?nid=3217
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υποστήριξη τρανς γυναίκας μέλους μας, ζ) Ψυχολογική υποστήριξη τρανς γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, καθώς και
μίας ακόμη που είχε ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης της μητέρας της.
Στις 5 Απριλίου 2016, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, συμμετείχε στην 1η συνεδρίαση της
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου στη Θεσσαλονίκη, ως
Εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Στις 12 Απριλίου 2016, το ΣΥΔ εξέδωσε δελτίο τύπου με τίτλο: «Η θέση του ΣΥΔ για το Athens Pride 2016»31, που
περιγράφονται αναλυτικά και διεξοδικά οι θέσεις του ΣΥΔ, αναφορικά με τη διοργάνωση του Athens Pride.
Επίσης, στις 12 Απριλίου, η Γενική Γραμματέας του ΣΥΔ, Άννα Κουρουπού, συμμετείχε εκ μέρους του ΣΥΔ, με ομιλία
με θέμα: «Διαφορετικότητα, ταυτότητα φύλου και ψυχική υγεία», στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Στις 19 Απριλίου, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, συμμετείχε στη 2η συνεδρίαση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη
νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, ως Εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Στις 22 Απριλίου 2016, το ΣΥΔ, εξέδωσε δελτίο τύπου με τίτλο: «Το ΣΥΔ δηλώνει την ικανοποίησή του για τον
σχεδιασμό νομοθέτησης για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και προτρέπει την Κυβέρνηση να
ακολουθήσει τις κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και της νομοθεσίας της Μάλτας »32. Σε αυτό το δ.τ.
κάνουμε γνωστό το γεγονός πως Το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Κυβέρνηση της Μάλτας διοργάνωσαν συνάντηση
μελέτης με κυβερνητικούς αξιωματούχους στις 21 και 22 Απριλίου με σκοπό τη γνώση της πρακτικής εφαρμογής
της νομοθεσίας της Μάλτας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Η Ελένη Τσετσέκου, επικεφαλής του
Τμήματος Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας φύλου του Συμβουλίου της Ευρώπης, δήλωσε: «Η
συνάντηση μελέτης διοργανώθηκε μετά από αίτημα των Ελληνικών αρχών ως μέρος της εξελισσόμενης
συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αποσκοπούμε στην υποστήριξη
της Ελλάδας ώστε να θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου που να είναι
γρήγορη, διαφανής και πλήρως προσβάσιμη, όπως θέτουν τα στάνταρντς του Συμβουλίου της Ευρώπης».
Σημειώνεται πως η Ελλάδα ήδη εργάζεται για τη κατάθεση νέου νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας
φύλου μέσα στην άνοιξη του 2016 και αυτή η επίσκεψη ήταν μέρος της διαδικασίας ενώ ο Κωστής Παπαϊωάννου,
Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, δήλωσε:
«Τα LGBTQI θέματα είναι ψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Συνεπώς θέλουμε να ευχαριστήσουμε
το Συμβούλιο της Ευρώπης και τους συναδέλφους μας στην Μάλτα για τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης
μελέτης. Αναμένεται το μεγαλύτερο μέρος της εμπειρίας της Μάλτας και των καλών πρακτικών της να ληφθεί
σοβαρά υπόψη για το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου που αυτή τη
στιγμή ετοιμάζεται».
Στις 26 Απριλίου 2016, μετά από απόφαση και εισήγηση του Διοικητικού μας Συμβουλίου εκπόνησε αναλυτικές
θέσεις για το θέμα της σεξουαλικής εργασίας, και εξέδωσε σχετικό δελτίο τύπου με θέμα: «Οι θέσεις του ΣΥΔ για τη
σεξουαλική εργασία»33. Οι θέσεις διατυπώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες περιορισμένης πρόσβασης ή
και αποκλεισμού από τον χώρο της εργασίας και της απασχόλησης για τους τρανς ανθρώπους και ιδιαίτερα τις
31

Δελτίο Τύπου 12.4.2016:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/04/12/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%B
D%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B7-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-athens-pride-2016/
32
Δελτίο Τύπου 22.4.2016:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/04/22/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B4%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF/
33
Δελτίο Τύπου 26.2.2016:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/04/26/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83/
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τρανς γυναίκες, όπου με αυτό το κείμενο θέσεων, το ΣΥΔ τοποθετήθηκε επί του νομικού πλαισίου που διέπει τη
σεξουαλική εργασία και την αναγκαία αναθεώρηση που πρέπει να γίνει. Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από μία
σειρά από λόγους που καθιστούν το υπάρχον νομικό πλαίσιο (Ν. 2734/1999), όχι μόνο προβληματικό, αλλά τόσο
περιοριστικό που στη πραγματικότητα λειτουργεί με έναν επιπλέον στιγματιστικό και τιμωρητικό τρόπο που
προάγει τις διακρίσεις και τη βία εναντίον τους. Τα συμπεράσματα της διεξοδικής μελέτης του ισχύοντος νομικού
πλαισίου δηλούν πως το ισχύον πλαίσιο πρέπει να αντικατασταθεί με άλλο, που πρέπει να έχει τα εξής
χαρακτηριστικά: α) αποστιγματισμός των προσώπων που ασκούν σεξουαλική εργασία, β) αποφυγή κάθε
παρέμβασης στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή του προσώπου, γ) αποποινικοποίηση της σεξουαλικής εργασίας και
αντιμετώπισή της όπως κάθε άλλη εργασία, όταν αυτή επιλέγεται ελεύθερα και δεν είναι προϊόν καταναγκασμών,
απειλών, βίας και τράφικινγκ, δ) εγκατάλειψη των παρωχημένων πρακτικών των υποχρεωτικών υγειονομικών
εξετάσεων που αφενός επιτείνουν το στίγμα καθώς η εκτροφή αυτών των πρακτικών σχηματοποιούν τη ρατσιστική
υπόθεση πως οι εργαζόμενες ή εργαζόμενοι στο σεξ είναι «ύποπτοι» μετάδοσης ασθενειών, ε) προστασία από τις
διακρίσεις και τη βία, στ) πλήρης ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη των εργαζομένων του σεξ.
Παράλληλα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το ΣΥΔ παρείχε σε πλήθος περιπτώσεων που χρειάστηκαν μέσω
ψυχολόγου (Πάρβυ Πάλμου - Αθήνα) και ψυχιάτρου (Σταύρος Μπουφίδης – Θεσσαλονίκη) ψυχολογική υποστήριξη
σε τρανς άτομα, που συνεργάζονται μαζί μας.
Ακόμη νομική υποστήριξη σε τρανς ανθρώπους που το χρειάστηκαν μέσω συνεργαζόμενων δικηγόρων, ενώ σε
αρκετές περιπτώσεις που τρανς άνθρωποι χρειάστηκαν προσφυγή σε υπηρεσίες υγείας υποστήριξή τους μέσω
εθελοντών που συνεργάζονται μαζί μας.
Στον τομέα της νομικής υποστήριξης πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα την υποστήριξη σε 16 περιπτώσεις LGBTI
προσφύγων, όπου το ΣΥΔ, για τις ανάγκες αυτές συνέστησε ειδική γραμματεία αλληλεγγύης και υποστήριξης για
τους πρόσφυγες. Σε όλες τις περιπτώσεις το ΣΥΔ δίνει υποστήριξη σε LGBT πρόσφυγες, όπου η Γραμματέας
Αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες, συνοδεύει σε όλες τις συνεντεύξεις τους πρόσφυγες στην υπηρεσία ασύλου,
μαζί με τη δικηγόρο Δήμητρα Κουρματζή, που παρέχει νομική υποστήριξη. Στο θέμα, δε, των LGBTI προσφύγων,
έχουμε άριστη συνεργασία με την PRAKSIS, που μετά από αίτημά μας, φιλοξενούνται στους κοιτώνες της, 7
πρόσφυγες.
Στα αμέσως επόμενα βήματά μας έχουμε προγραμματισμένη την έκδοση από το ΣΥΔ, δύο εξειδικευμένων οδηγών
με θέμα «Τρανς και HIV», ενός για τρανς γυναίκες και ακόμη ενός για τρανς άντρες, που αποτελεί μετάφραση του
Ινστιτούτου Terrence Higgins Trust, προσαρμοσμένου στις ελληνικές ανάγκες.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Μαρίνα Γαλανού

Άννα Κουρουπού

Η Ταμίας

Η Αντιπρόεδρος
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‘Εφη Κάσσου

Αλίκη – Δάφνη Τρούσσα

Η Υπεύθυνη θεμάτων Αλληλεγγύης

Κουρμπατζάκη Ντίνα
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http://www.transgender-association.gr/ E-mail: transgender.support.association@gmail.com

[14]

