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η θέση μας
Τα μέλη και οι οργανισμοί του Ανθρωπιστικού 
Κινήματος είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή 
βίας και διάκρισης προς τα ΛΟΑΤ άτομα. Όταν οι 
άνθρωποι γίνονται θύματα διάκρισης, είτε ατομικά 
είτε κοινωνικά, διαλύεται η συνοχή και η ελευθερία 
τους και φωλιάζει ο φόβος στη συνείδησή τους.

Οραματιζόμαστε και εργαζόμαστε για μια κοινωνία 
όπου όλοι και όλες θα είναι σε θέση να ζουν 
ελεύθερα, χωρίς να χρειάζεται να κρύβονται ή 
να δημιουργούν διπλή ζωή και να βιώνουν την 
αντίφαση και την οδύνη. Μας ενδιαφέρει μια 
κοινωνία που ξεπερνά την ανοχή ή την αποδοχή και 
χαίρεται τον πλούτο της διαφορετικότητας.

Η ελευθερία, η πρόθεση και η προσωπική, κοινωνική 
και ιστορική μεταμόρφωση πράξεων χαρακτηρίζει 
το ανθρώπινο ον και μέσα σε αυτό το περιεχόμενο 
η έκφραση της σεξουαλικότητας βρίσκει το 
νόημά της. Ως άνθρωποι έχουμε εξανθρωπίσει 
τη σεξουαλική έκφραση. Η σεξουαλική 
δραστηριότητα έχει πάψει να είναι μονάχα ένα 
μέσο αναπαραγωγής. Είναι μια δραστηριότητα 
που ανοίγει στην πλούσια επικοινωνία, μπορεί να 
κινητοποιήσει τις βαθύτερες εικόνες και να παράγει 
τις δυνατότητες ενέργειες και συναισθήματα στους 
ανθρώπους.

Απορρίπτουμε όλα τα ρεύματα (φιλοσοφικά, ηθικά, 
επιστημονικά, θρησκευτικά, κλπ) που αποζητούν να 
καταπιέσουν τη σεξουαλικότητα.

Προτρέπουμε τη ΛΟΑΤ κοινότητα μαζί με άλλες 
ομάδες που αντιμετωπίζουν βία και διακρίσεις 
να ενώσουν δυνάμεις, να τοποθετήσουν το 
ανθρώπινο ον ως κεντρική αξία και να αναπτύσσουν 
συμπεριφορές που να διέπονται από σεβασμό, 
ελευθερία και αξιοπρέπεια.
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προτάσεις
Κατάργηση των νόμων ανά τον κόσμο που 
ποινικοποιούν την ομοφυλοφιλία και άμεση 
αποφυλάκιση των ανθρώπων που βρίσκονται 
στη φυλακή εξαιτίας του σεξουαλικού τους 
προσανατολισμού.
Διεκδίκηση νομοθεσιών που προάγουν την ίση 
μεταχείριση προς ζευγάρια του ιδίου φύλου (γάμοι, 
σύμφωνα συμβίωσης, δικαίωμα στην τεκνοθεσία, 
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, δικαίωμα στον 
επαναπροσδιορισμό του φύλου, κλπ).
Παροχή ασύλου σε άτομα που διώκονται για το 
σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή την ταυτότητα 
φύλου.
Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για όλα τα ΛΟΑΤ 
άτομα χωρίς διακρίσεις και ειδικές εκστρατείες 
πρόληψης για ασθένειες ως προς τις οποίες είναι 
ευάλωτα.
Εξίσωση του ορίου συναίνεσης για τη σεξουαλική 
πράξη με αυτό που ισχύει για τα ετερόφυλα 
ζευγάρια.
Άρση της μη επιλεξιμότητας των ανδρών που 
κάνουν σεξ με άλλους άνδρες για τη χορήγηση 
αίματος.
Εισαγωγή μαθήματος σεξουαλικής εκπαίδευσης 
και αγωγής υγείας σε όλες τις βαθμίδες της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Στήριξη με κρατικά κονδύλια της γραμμής 
υποστήριξης εφήβων, των οικογενειών και των 
δασκάλων τους (γραμμή 1528).
Διοργάνωση σεμιναρίων με κρατική στήριξη για την 
επιμόρφωση των ανθρώπων που εργάζονται στην 
ΕΛ.ΑΣ για την εκπαίδευσή τους στο διαφορετικό 
και τη διαχείριση περιστατικών που αφορούν ΛΟΑΤ 
άτομα.
Παροχή υποστήριξης από το κράτος στις 
οργανώσεις που προωθούν την επιμόρφωση των 
δομών γύρω από θέματα διαφορετικότητας.
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Ο Κόσμος χωρίς πολέμους και βία: 

Συστεγάζεται από το 2012, μαζί με άλλες 3 ΛΟΑΤ οργανώσεις, στο The Athens 
Rainbow House.
Συμμετέχει στο δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας και δύναται 
να καταγράψει περιστατικά βίας και εξαιτίας σεξουαλικού προσανατολισμού.
Διοργάνωσε το σχολικό έτος 2012-2013 δύο ημερίδες με τη συνεργασία της 
οργάνωσης “Εκπαίδευση στην Ομοφοβία” σε Λιβαδειά και Χαλκίδα.
Διοργάνωσε το 2009 το block Love Grows Beyond Taboos με αφορμή την 
παγκόσμια πορεία για την ειρήνη και τη μη βία.
Συμμετείχε το 2005 στην οργανωτική επιτροπή του πρώτου ATHENS PRIDE.
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