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Δικαιώματα για τα Τρανς άτομα εδώ και τώρα!
Κάθε άτομο πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζει ελεύθερα σύμφωνα με την ταυτότητα και την
έκφραση του φύλου του, καθώς και το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και της σωματικής
αυτονομίας. Τα τρανς άτομα, τα άτομα δηλαδή που δεν ταυτίζονται με το φύλο που τους
αποδόθηκε κατά τη γέννα, συχνά στερούνται των δικαιωμάτων τους σε ολόκληρη την
Ευρώπη και καταντούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά και μόνο ως «τρανς» άτομα,
γεγονός που τους στερεί τη δυνατότητα να έχουν κι άλλες πτυχές της ταυτότητάς τους
αναγνωρισμένες, συμπεριλαμβανομένου του σεξουαλικού τους προσανατολισμού. Στις
περισσότερες χώρες αυτή η διάκριση συμβαίνει σε επίπεδο συστήματος, όπου οι
στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με το φύλο, το σώμα και τη σεξουαλικότητα δεν
επιτρέπουν τη νομική και υγειονομική τους κάλυψη, και που δε σέβονται ούτε εκτιμούν τα
τρανς άτομα. Σε ορισμένες χώρες, οι νόμοι και οι πρακτικές κατά των δικαιωμάτων των τρανς
ατόμων οφείλονται στην αύξηση της ρητορικής μίσους εναντίον τους, την αποσιώπησή τους
και τις κακόβουλα στημένες δημόσιες συζητήσεις που προάγουν ακραίες και πολωμένες
απόψεις, γεγονός που έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία, την ασφάλεια και την
καθημερινή ζωή των τρανς ατόμων. Συχνά βλέπουμε να παραβλέπεται το «T» από το
«ΛΟΑΤ» και η επικρατούσα επιθετικότητα εναντίον των τρανς ατόμων καθιστά απαραίτητη,
περισσότερο απ’ όσο ποτέ άλλοτε, την υποστηριξή μας στην καταπολέμηση της εχθρότητας
και βίας εναντίον τους. Είναι σημαντικό να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε τις φωνές των
τρανς άτομων - οι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες, οι τρανς άντρες είναι άντρες, το μη-δυαδικό
φύλο υπάρχει, και τα δικαιώματα των τρανς ατόμων αποτελούν ανθρώπινα δικαιώματα !
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Transgender Europe (TGEU) οκτώ κράτη μέλη του
Συμβουλίου της Ευρώπης (COE) δε διαθέτουν νόμιμες διαδικασίες αναγνώρισης φύλου. Στη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κύπρο, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Γεωργία, Κοσσυφοπέδιο,
Λετονία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία και Τουρκία η εγχείρηση
ανακατασκευής γεννητικών οργάνων στα τρανς άτομα είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη
νόμιμη αναγνώριση φύλου, ενώ σε 28 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι
υποχρεωτική η διάγνωση ψυχικής υγείας. Η αναγκαστική εγχείρηση επαναπροσδιορισμού
φύλου και η υποχρεωτική διάγνωση ψυχικής υγείας παραβιάζει την αξιοπρέπεια των τρανς
ατόμων και το δικαίωμά τους για αυτοδιάθεση. Μόνο τρία από τα κράτη μέλη του
Συμβουλίου της Ευρώπης στηρίζουν τη νόμιμη αναγνώριση φύλου στην ελεύθερη βούληση
του ατόμου και χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς.
Από την Πολωνία μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Ουγγαρία έως την Ισπανία, τα
δικαιώματα των τρανς ατόμων απειλούνται. Τα τρανς άτομα αντιμετωπίζουν ρατσιστικό
λόγο, προκατάληψη, μισαλλοδοξία και βία από συντηρητικούς ακρο-δεξιούς παράγοντες και
αντι-τρανς ομάδες. Επιπλέον, η ρητορική μίσους από εκστρατείες γυναικείων, αντι-τρανς
ομάδων εξευτελίζει τις τρανς γυναίκες, στερεί στους τρανς άνδρες το δικαίωμα της
αυτενέργειας και μηδενίζει την ίδια την ύπαρξη διεμφυλικών ατόμων. Η ανάγκη για μια
συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης της εχθρότητας εναντίον των τρανς ατόμων είναι
επιτακτική. Όσο τα δικαιώματα των τρανς λειτουργούν ανταγωνιστικά με τα δικαιώματα των
γυναικών, οι ακροδεξιές δυνάμεις επωφελούνται και το εκμεταλλεύονται στον αγώνα τους
κατά της ισότητας των φύλων. Τα κινήματα υπέρ των γυναικείων και τρανς δικαιωμάτων
πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους ούτως ώστε να αποδυναμώσουν μαζί τις πατριαρχικές
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δομές της κοινωνίας. Τα τρανς παιδιά και νέοι διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο εφόσον τα
δικαιώματά τους απορρίπτονται ή παραβλέπονται διαρκώς. Οι προσωπικές εμπειρίες των
τρανς ατόμων δεν εισακούονται, και συνεπώς οι ιστορίες τους χάνονται εξαιτίας της
ρητορικής μίσους, του ψεύδους και της παραπληροφόρησης από άντι-τρανς ομάδες.
Από το 2019, 100 δήμοι στην Πολωνία έχουν κηρυχθεί ως ζώνες "χωρίς ΛΟΑΤΙ άτομα" και
τον Αύγουστο του 2020 ακτιβιστές των ΛΟΑΤΙ δικαιωμάτων συνελήφθησαν μετά από
ειρηνική διαμαρτυρία στη Βαρσοβία. Το Μάιο του 2020, η Ουγγρική κυβέρνηση κατέστησε
αδύνατη στην πράξη τη νομική αναγνώριση φύλου όταν αντικατέστησε το «φύλο» με το
«φύλο που αποδόθηκε κατά τη γέννηση» στα ληξιαρχικά έγγραφα μητρώου. Το Σεπτέμβριο
του 2020, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου απέρριψε σχέδια για την εξασφάλιση του
δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού φύλου ως βασική προϋπόθεση στη νομική αναγνώριση
του φύλου, εμμένοντας σε μια διαδικασία που είναι σε μεγάλο βαθμό απροσπέλαστη και
που αφήνει πολλά τρανς άτομα, ιδίως παιδιά, ακατοχύρωτα. Παρά τη νομική αναγνώριση
του φύλου στη βάση του δικαιώματος για αυτοδιάθεση, σε πολλές αυτόνομες κοινότητες
στην Ισπανία, οι συζητήσεις για τη θέσπιση ενός κοινού εθνικού νόμου έμειναν στο
περιθώριο εξαιτίας της εχθρικής ρητορικής και τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι η
επικέντρωση σε θέματα υπέρ των δικαιωμάτων των τρανς γυναικών ακυρώνει εκείνα των
φυλοαμετάβατων γυναικών.
Kατά συνέπεια των πιο πάνω, το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα απαιτεί από τα Ευρωπαϊκά
κράτη να:
•

•
•
•
•
•

•

διασφαλίσουν τη συμμετοχή των τρανς ατόμων σε διαδικασίες διαβουλεύσεων και
συζητήσεων σχετικά με νόμους και πολιτικές που τους επηρεάζουν άμεσα,
συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας για την ορθή αντιπροσώπευση των τρανς
ατόμων στα μέσα ενημέρωσης
να εφαρμόσουν ταχείες, διαφανείς, προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές
διαδικασίες νομικής αναγνώρισης φύλου στη βάση μόνο του δικαιώματος
αυτοδιάθεσης του ατόμου και χωρίς περιορισμούς ηλικίας
να αποχαρακτηρίσουν τα διεμφυλικά άτομα ως ασθενείς και να απαγορεύσουν την
προώθηση πρακτικών της γνωστής «θεραπείας μεταστροφής»
να απαγορεύσουν την υποχρεωτική εγχείρηση ανακατασκευής γεννητικών οργάνων
στα τρανς άτομα και όλες τις άλλες ακούσιες ιατρικές επεμβάσεις
να εγγυηθούν την πρόσβαση σε ειδική υγειονομική περίθαλψη για διεμφυλικά
άτομα στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της σωματικής αυτονομίας και
συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης
να παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλο το ιατρικό προσωπικό και τους
φροντιστές γύρω από διεμφυλικά και μεσοφυλικά θέματα, για να διασφαλίζεται μια
ευαισθητοποιημένη και χωρίς διακρίσεις υγειονομική περίθαλψη στα άτομα καθώς
επίσης την προστασία τους από διακρίσεις στους τομείς της απασχόλησης,
εκπαίδευσης, γονικής μέριμνας, υγειονομικής περίθαλψης, σεξουαλικής και
αναπαραγωγικής υγείας και τα συναφή δικαιώματα, πρόσβασης σε αγαθά και
υπηρεσίες, και πρόσβασης στην κοινωνική στέγαση
να λαμβάνουν μέτρα για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος για
διεμφυλικούς μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, συμπεριλαμβανομένης της
εφαρμογής εθνικών αναλυτικών προγραμμάτων στα σχολεία, που να προωθούν την
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εξάλειψη του αποκλεισμού των διεμφυλικών ατόμων, την λήψη μέτρων κατά των
διακρίσεων, την παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων στους εκπαιδευτικούς και
την χάραξη στρατηγικών για την καταπολέμηση του εκφοβισμού
να διασφαλίζουν ότι τα πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρέχουν μια
άνευ διακρίσεων εκπαίδευση και γνώση με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την
αυτοδιάθεση, τη σωματική αυτονομία και τη συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης ιδίως
στους τομείς της ιατρικής, υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνικής εργασίας,
παιδαγωγικής, ψυχολογίας και θεραπείας
να διασφαλίζουν την άνευ διακρίσεων πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες στη βάση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των
καταφυγίων εκτάκτου ανάγκης, κέντρων υποδοχής κακοποιημένων γυναικών και
υπηρεσιών προστασίας σε θέματα βίας
να παρέχουν υποστήριξη σε διεμφυλικούς πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων της
υγειονομικής περίθαλψης και της νομικής αναγνώρισης φύλου
να παρέχουν ασφαλή στέγαση στους αιτητές ασύλου, εκπαίδευση στους υπαλλήλους
Υπηρεσίας Ασύλου γύρω από διεμφυλικά θέματα και να βελτιώσουν τις διαδικασίες
χορήγησης ασύλου στη βάση της ελευθερίας του αυτοπροσδιορισμού του φύλου
να παρέχουν υποστήριξη σε τρανς εργάτες του σεξ, συμπεριλαμβανομένης της
πρόσβασης χωρίς διακρίσεις στην υγειονομική περίθαλψη, συμβουλευτική και
νομική αναγνώριση φύλου
να παρέχουν εκπαίδευση στις αρχές επιβολής του νόμου και τους δικαστικούς
υπαλλήλους σε αποφάσεις που άπτονται του σεβασμού ταυτότητας φύλου και
εγγύηση ότι τα τρανς άτομα που λαμβάνουν ποινή φυλάκισης θα μπορούν να εκτίουν
την ποινή τους σε πτέρυγες όπου αισθάνονται οικεία και ασφαλή σχετικά με την
ταυτότητα του φύλου τους καθώς επίσης να λαμβάνουν την υγειονομική περίθαλψη
που χρειάζονται.
να επικυρώσουν, μαζί με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης και να διασφαλίσουν ότι στην εφαρμογή της εντάσσονται και τα
τρανς άτομα
να διασφαλίσουν ότι οι φορείς για την προώθηση της αρχή της ίσης μεταχείρισης
εντάσσουν στο έργο τους την καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει της ταυτότητας,
έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου καθώς και την εξασφάλιση οικονομικών
πόρων για τα νέα καθήκοντα που απορρέουν από τις ανάγκες αυτές
να εγγυηθούν τη χρηματοδότηση εθνικών και διακρατικών ερευνών σε διεμφυλικά
θέματα
να εγγυηθούν την χρηματοδότηση για παροχή συμβουλών ειδικής συμβουλευτικής
υποστήριξης καθώς και την αναβάθμιση του ρόλου της στο σύστημα υγείας
να επιτρέπουν στα τρανς άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των νέων,
να συνοδεύονται με ασφάλεια ενόσω εξερευνούν την ταυτότητα και έκφραση του
φύλου τους, και να τους παρέχεται πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως και όταν
αποφασίζουν.

Το ΕΠΚ απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση:
• να διασφαλίζει ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ προστατεύουν τα τρανς άτομα από τις
διακρίσεις στην εργασία και στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες λόγω ταυτότητας
φύλου
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• να διασφαλίζει ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ παρέχουν προστασία και άσυλο στους τρανς
πρόσφυγες
• να εισάγει μέτρα προστασίας από τις διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου στην εκπαίδευση,
την υγειονομική περίθαλψη και την πρόσβαση στη στέγαση
• να εγγυηθεί τη χρηματοδότηση σε οργανισμούς που εδράζονται στα δικαιώματα των
διεμφυλικών ατόμων σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της βασικής
χρηματοδότησης που εγγυάται ασφαλείς συνθήκες εργασίας, και χρηματοδότηση που
επιτρέπει διατομεακές προσεγγίσεις και κοινή ομαδική εργασία από διάφορους οργανώσεις
• να αντιμετωπίζει όλες τις επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων ως
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της Ένωσης, και να χρησιμοποιεί όλους
τους νόμιμους τρόπους που διαθέτει για την προστασία τους.
Το ΕΠΚ δεσμεύεται:
• να ενδυναμώσει τις σχέσεις του και να υποστηρίξει φορείς που εργάζονται για τα
διεμφυλικά δικαιώματα και το διατομεακό φεμινισμό στην Ευρώπη που εντάσσει στη δράση
του και τα διεμφυλικά δικαιώματα
• να υποστηρίξει τη συμμετοχή των τρανς ατόμων στην πολιτική και να ενισχύσει τη φωνή
τους σε δημόσιες συζητήσεις
• να διεξάγει εκστρατείες για τη νομική αναγνώριση του φύλου με βάση την αυτοδιάθεση
του σώματος, τη διευμφυλική υγειονομική περίθαλψη βάσει της συναίνεσης κατόπιν
ενημέρωσης καθώς και την προστασία των τρανς ατόμων από διακρίσεις
• να αμφισβητεί τους κανόνες και τα στερεότυπα για το φύλο και τους τρόπους με τους
οποίους αυτά επηρεάζουν συστήματα και δομές σε όλο το κοινωνικό φάσμα.

