ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ, ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ, ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

Tίτλος: ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΤΑ ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΝΘΡΩΠΩΝ- ΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Είδος Πηγής: Εγχειρίδιο
Χώρες: Ιταλία, Η.Β., Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λιθουανία, Ισπανία, Πολωνία
Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Βουλγάρικα, Κροατικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Λιθουανικά, Ισπανικά, Γερμανικά,

Το έργο «Βγες Μπροστά: Ενδυνάμωση και υποστήριξη θυμάτων εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤ ανθρώπων»
χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας (2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε με στόχο να παρέχει στους ανθρώπους που εργάζονται με θύματα εγκλημάτων
μίσους ένα πρακτικό εργαλείο για το πώς να ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των θυμάτων ΛΟΑΤΚΙ+.
Παρέχει στους επαγγελματίες που εργάζονται με θύματα και μάρτυρες σε ιδρύματα και οργανώσεις όπου οι άνθρωποι
μπορούν να καταγγέλλουν εγκλήματα και να λάβουν υποστήριξη (αστυνομία, εισαγγελείς, μη κυβερνητικές
οργανώσεις κ.λπ.) με απλές και σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την καλύτερη κατανόηση της τρανσφοβικής
και ομοφοβικής βίας, τις εμπειρίες και τις προοπτικές των θυμάτων και τον τρόπο διασφάλισης της μέγιστης
υποστήριξης και ασφάλειας των θυμάτων.
Περιλαμβάνει επίσης, συγκεκριμένες και πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές και συμβουλές για το πώς πρέπει να
εργάζεσαι και να επικοινωνείς με τα θύματα ΛΟΑΤΚΙ+, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες και την
ευαλωτότητα τους.
Ιστοσελίδα: http://www.lgbthatecrime.eu/resources/handbook
Τίτλος: COUNTERING UNDER-REPORTING AND SUPPORTING VICTUMS OF ANTI-LGBT HATE CRIME GOOD PRACTICES REPORT
Είδος πηγής: Καλές Πρακτικές
Χώρες: Ιταλία, Η.Β., Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λιθουανία, Ισπανία, Πολωνία
Γλώσσες: Αγγλικά

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει σαράντα μία (41) καλές πρακτικές για την καταπολέμηση της ελλιπούς αναφοράς και την
υποστήριξη των θυμάτων εγκλημάτων μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Οι πρακτικές επιλέχθηκαν από εννέα (9)
ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα "Come Forward".
Το έργο «Βγες Μπροστά: Ενδυνάμωση και υποστήριξη θυμάτων εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤ ανθρώπων»
χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(JUST/2015/RACC/AG/VICT/8957).
Ιστοσελίδα: http://www.lgbthatecrime.eu/resources/goodpractices
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Tίτλος: BASIC GUIDELINES FOR PROVIDING HEALTHCARE SERVICES TO LGBTQI PEOPE
Είδος πηγής: Εγχειρίδιο/ οδηγός
Χώρες: Ελλάδα, Γαλλία, Ολλανδία
Γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά

Στόχος του εγχειριδίου είναι η ενημέρωση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σχετικά με τις
βασικές αρχές και τις ορθές πρακτικές για την παροχή υπηρεσιών σε LGBTQI άτομα. Κύρια τμήματα:
 πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
 ψυχική υγεία
 σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία
 βασικές αρχές για την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε LGBTQI άτομα.
Επιπλέον, το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει τη βασική ορολογία του σεξουαλικού προσανατολισμού,
της ταυτότητας και της έκφρασης φύλου, τα χαρακτηριστικά φύλου, καθώς και τις βασικές
πληροφορίες για το εθνικό νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα και τα δικαιώματα των LGBTQI ατόμων.
Περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας LGBTQI οργανώσεων στην Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών υγείας και της LGBTQI κοινότητας, καθώς και των οργανώσεων και
φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταγράφουν περιστατικά βίας ή/και διακρίσεων. Τέλος,
αναφέρεται σε μερικές σημαντικές ημερομηνίες για την LGBTQI κοινότητα.
Το πρόγραμμα “P.A.R.A.DI.S.O: Συμμετοχική Προσέγγιση για την Ευαισθητοποίηση και Καταπολέμηση
των Διακρίσεων βάσει του Σεξουαλικού Προσανατολισμού και της Ταυτότητας Φύλου στον τομέα της
υγείας”, χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Rights, Equality and Citizenship Programme
(REC-DISC- AG-2016) και εταίροι του ήταν οι εξής:
 Ο Τομέας Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ελλάδα)
 Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ελλάδα)
 Η Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας – Ο.Λ.Κ.Ε. (Ελλάδα)
 Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας – Ε.Π.Α.Ψ.Υ. (Ελλάδα)
 Ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Αθήνας – Σ.Ε.Μ.Μ.Α. (Ελλάδα)
 Η ΜΚΟ PRAKSIS (Ελλάδα)
 Η εταιρεία συμβούλων CMT- Proopriki (Ελλάδα)
 Το European Forum for Primary Care (Ολλανδία)
 Το Établissement Public de Santé Maison Blanche (Γαλλία)
Ιστοσελίδα: https://paradiso.gr/the-project/
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Tίτλος: ΠΕΣ ΤΟ Σ’ΕΜΑΣ
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Ελλάδα
Γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά

Σκοπός του Έργου “Πες το σ’ εμάς”, το οποίο υλοποιείται από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Colour
Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας”, είναι:
 Η συγκέντρωση και καταγραφή περιστατικών βίας ή/και διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου,
έκφρασης φύλου ή/και σεξουαλικού προσανατολισμού
 η δωρεάν παροχή νομικής ή/και ψυχολογικής στήριξης στα θύματα, από εξειδικευμένους
επαγγελματίες
 η εκπαίδευση επαγγελματικών στελεχών, μελών και εθελοντών οργανώσεων /και άτυπων ομάδων
υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων στην διαχείριση τέτοιων περιστατικών
 η κατάρτιση και ευαισθητοποίηση νυν και μελλοντικών επαγγελματικών στελεχών των χώρων της
Δημόσιας Τάξης και της Δικαιοσύνης πάνω σε ζητήματα βίας και διακρίσεων κατά ΛΟΑΤΚΙ+
ανθρώπων
 η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με το φαινόμενο της ομοφοβίας/
τρανσφοβίας/ αμφιφοβίας και των διαφόρων εκφάνσεων τους.
Το " Πες το σ’ εμάς " είχε ήδη αρχίσει να σχηματίζεται από τα μέλη της Colour Youth από το 2013 και
ήταν πάντα στόχος της οργάνωσης σχεδόν από την ίδρυσή της. Η εκστρατεία ξεκίνησε από εθελοντές
την 1η Απριλίου 2014 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του
Προγράμματος ήταν το Ίδρυμα Μποδοσάκη. . Από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι σήμερα
χρηματοδοτείται Το Ίδρυμα για την Ανοιχτή Κοινωνία (Open Society Foundations).
Ιστοσελίδα: https://www.colouryouth.gr/en/pes-to-s-emas-about/
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