Ερωτηματολόγιο Accept ΛΟΑΤΙ Κύπρου Για Θέσεις Που
Αφορούν ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα
Παρακαλούμε όπως απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις:

Ερώτηση

Συμφωνώ

Διαφωνώ



☐

Πολιτικός Γάμος Ομόφυλων Ζευγαριών.



☐

Προστασία και κατοχύρωση δικαιωμάτων δεύτερωνγονέων σε ΛΟΑΤΚΙ+ οικογένειες.



☐

Τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια.



☐

Απόκτηση τέκνου με παρένθετη μητέρα από ομόφυλα
ζευγάρια.



☐

Ιατρικώς
υποβοηθούμενη
ομόφυλα ζευγάρια.



☐



☐

Ψήφισμα Νόμου για
Ταυτότητας Φύλου.

την

Νομική

Αναγνώριση

αναπαραγωγή

Δικαίωμα στα ομόφυλα ζευγάρια σε παροχές
οικονομικής στήριξης π.χ. Επιδόματα για
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, σύνταξη χηρείας.

από
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Ανάγκη αλλαγής τρόπου ποινικοποίησης ρητορικής
μίσους για ομοφοβικό, τρανσφοβικό, ΛΟΑΤΚΙφοβικό
λόγο.



☐

Συμπερίληψη
των
όρων:
Σεξουαλικός
προσανατολισμός, Ταυτότητα φύλου, Έκφραση
Φύλου και Χαρακτηριστικά Φύλου στον Περι της
Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων
Ρατσισμού και Ξενοφοβίας Νομο του 2011
(134(Ι)/2011).



☐

Δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Δράσης για ΛΟΑΤKΙ+
Άτομα.



☐

Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για ΛΟΑΤΚΙ+ Θέματα.



☐

Εκπαίδευση μαθητών όλων των βαθμίδων για
ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα, όπως ΛΟΑΤΚΙ Ιστορία, εκτός του
πλαισίου των μαθημάτων που ήδη διδάσκονται.



☐

Νομοθεσία για παύση μη αναγκαίων, επεμβατικών
ιατρικών διαδικασιών σε Ίντερσεξ παιδιά, σύμφωνα
με την καθοδήγηση του Συμβουλίου της Ευρώπης.



☐

Υιοθέτηση νομοθεσίας για την προστασία ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων από “θεραπείες” μεταστροφής και
δημιουργία πλάνου για προσπάθεια εξάλειψης τους.



☐
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Έχετε γνώσεις για τα θέματα ΛΟΑΤΚΙ ή έχετε
παραβρεθεί σε σεμινάρια που αφορά τα ΛΟΑΤΚΙ
ανθρώπινα δικαιώματα.



☐

Δέσμευση για την υοθέτηση προτάσεων και πρακτικών
σύμφωνα με την Καινούρια Στρατηγική για την ισότητα
των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, η οποία δημοσιεύτηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2020.
Περισσότερες πληροφορίες στο Ενημερωτικό δελτίο
για την ΛΟΑΤΚΙ Στρατηγική της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.



☐

Άλλες θέσεις και διευκρινίσεις που θα θέλατε να δημοσιευτούν προς τα μέλη της Accept και
της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. (Μπορεί να επισυνάψετε και άλλη σελίδα):

Η συμμετοχή μου στη πρώτη παρέλαση υπερηφάνειας ήταν μια ξεχωριστή μέρα. Ένα
αίσθημα "Επιτέλους στην Κύπρο." ῾ Μια θάλασσα χρώματος και μια ενέργεια αγάπης,
καλοσύνης, ενότητας και αλληλεγγύης. Αισθάνομαι ότι μόλις μοιράστηκα το συναίσθημα
που όλοι ένιωσαν που παρευρέθηκαν εκείνη την ημέρα. Τα ζητήματα και οι ανησυχίες
των ΛΟΑΤΚΙ+ βρίσκονται στη ρητορική της υποψηφιότητάς μου από την πρώτη μέρα.
Εξ άλλου είναι λογικό. Φίλοι από τις μέρες του λυκείου πριν από 30 χρόνια ένιωσαν
άνετα να "come out" σε μένα.
Τότε νεαροί αποφάσιζαν να μην επιστρέψουν ποτέ για μόνιμη διαμονή στη χώρα τους
λόγω του στίγματος, της ψυχολογικής πίεσης/ενοχών και των περιορισμών για να
ζήσουν μια φυσική ζωή όπως ήθελαν και να είναι αληθινοί στον εαυτό τους. (Ίσως αυτό
το φαινόμενο ακόμη να υπάρχει.) Στα πανεπιστημιακά μου χρόνια ασχολήθηκα με
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ΛΟΑΤKΙ-φοβία μέσω της Διεθνούς
Αμνηστίας. Έκτοτε παρακολουθώ την πρόοδο, τα εγκλήματα και τις γενικές εξελίξεις σε
όλο τον κόσμο. Οι ανησυχίες/ζητήματα/ιδέες που εκφράζονται μέσω του παραπάνω
ερωτηματολογίου είναι ζωτικής σημασίας θέματα στην κοινωνία μας στον αγώνα για
ισότητα, σεβασμού, τα ανθρωπίνων δικαιώματα και την επιδίωξη της ευτυχίας για
όλους. Θα προσθέσω τη σημασία αυτών των ζητημάτων για να μπουν στην καθημερινή
μας κοινωνική συζήτηση.
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Εκτός από τις αλλαγές σε θέματα δικαιοσύνης και ευαισθησίας, όπως με κάθε
προοδευτική κοινωνική αλλαγή, τα θέματα ΛΟΑΤΚΙ+ πρέπει να μπουν στα
σχολικά προγράμματα (Την περασμένη εβδομάδα δημοσίευσα στο Facebook
την ανάγκη για μια τέτοια απαίτηση.) Είμαι προσωπικά επενδυμένος στον
ακτιβισμό και διαφωτιστικές εκστρατείες της ACCEPT επειδή επίσης συναντώ
πρόσφυγες/μετανάστες/αιτούντες άσυλο που αισθάνονται εξαιρετικά απομονωμένοι,
μπερδεμένοι και στιγματισμένοι με θέματα που σχετίζονται με τον σεξουαλικό τους
προσανατολισμό. Με μια συγκεκριμένη περίπτωση βιώνω την αγωνία ενός διεμφυλικού
μετανάστη (έχει ιατρικά προβλήματα μετά τη χειρουργική επέμβαση
επαναπροσδιορισμού φύλου) που δεν λαμβάνει συμπάθεια ή υποστήριξη από την
κυβέρνηση ή άλλες ΜΚΟ (περιορισμένη βοήθεια από τα τελευταία.)
Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου είναι ακράδαντα υποστηρικτικό. Η πολιτική πλατφόρμα
του κόμματος εκτιμά το αναφαίρετο δικαίωμα των ΛΟΑΤΚΙ+ για ίσα δικαιώματα σε
όλους τους τομείς και είναι δεσμευμένο να αγωνιστεί για μεταρρυθμίσεις και νομοθεσίες.
Είμαι σίγουρος πως όλοι οι υπέροχοι συνυποψήφιοι μου στο κόμμα συμμερίζονται τα
αισθήματα και ιδέες μου. Ελπίζω σε μελλοντικές εκλογές να δούμε ικανούς και
χαρισματικούς υποψηφίους από την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, όπως έχουμε δει στην
Ελλάδα. (“If you help elect more gay people, that gives a green light to all who feel
disenfranchised a green light to move forward.” – Harvey Milk)
Είχα σκοπό να επικοινωνήσω με την ACCEPT και τον Νικόλα Τρύφων για να εκφράσω
τη συμμαχία της υποψηφιότητάς μου με την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, αλλά λόγω
υπερβολικής εργασίας και απρόβλεπτα προβλήματα με τον εθελοντισμό μου δεν τα
κατάφερα, γι' αυτό είμαι ευγνώμων που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία μέσω της
πρωτοβουλίας σας με το ερωτηματολόγιο. Είναι λυπηρό αλλά αλήθεια ότι για έναν
πολιτικό υποψήφιο να εκφράσει τόσο ανοιχτά το αφοσιωμένο πάθος για να αγωνιστεί
για τη διαφώτιση, την ενδυνάμωση και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ στην κοινωνία μας,
απαιτείται θάρρος - ελπίζω να υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι που να πράττουν το ίδιο.
Τέλος, υποστηρίζω σεμινάρια για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ΛΟΑΤKΙφοβίας/ευαισθητοποίησης LOATKI+ στα σχολεία, την Εθνική Φρουρά και τον
Αθλητισμό. Μήνα Ιστορίας LOATKI+ όπως στη Αγγλία, Φεστιβάλ Κινηματογράφου
LOATKI+, Φεστιβάλ HOMOTOPIA και εκδηλώσεις όπως το Belgian Pride Brussels
(Rainbow City.) The sky is the limit.
Είμαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα μέσω τηλεφώνου, email η Messenger.
Παρέχω επίσης ορισμένους συνδέσμους με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
υποψηφιότητά μου, λίγα βιογραφικά και κάποια θέματα τα οποία θεωρώ πολιτικές
προτεραιότητες.
“Every LGBTQ+ refugee has a unique situation—but the fear and pain they endured
before coming to Canada is universal.” – Arsham Parsi
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Σύνδεσμοι:
Ενωση Ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025:
https://ec.europa.eu/info/files/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_el
Ενημερωτικό δελτίο για την ΛΟΑΤΚΙ Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/lgbtiq_factsheet_2020-2025_el.pdf
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