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Καταπολέμηση και πρόληψη των στερεοτύπων και
προκαταλήψεων κατά των ΛΟΑΤ ατόμων από τα Μέσα
Ενημέρωσης: τι μπορούν να κάνουν η Πολιτεία, τα Μέσα
Ενημέρωσης, οι Σχολές Δημοσιογραφίας και οι Ενώσεις
επαγγελματιών
Γιώργος Κουλούρης, Φίλιππος Παγάνης, Θανάσης Θεοφιλόπουλος

Περίληψη
Τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα έχουν συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην (ανα)
παραγωγή αρνητικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων για τα ΛΟΑΤ άτομα, συντηρώντας
τις αρνητικές αντιλήψεις σε βάρος τους και τον κοινωνικό τους αποκλεισμό. Η Ελληνική
Πολιτεία, τα Μέσα Ενημέρωσης, οι Σχολές Δημοσιογραφίας και οι Ενώσεις των
Επαγγελματιών μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση των
διακρίσεων και της ρητορικής μίσους, και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
των ΛΟΑΤ ατόμων. Το παρόν κείμενο πολιτικής περιλαμβάνει συστάσεις για στοχευμένες
δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν για την διασφάλιση και προώθηση των δικαιωμάτων
των ΛΟΑΤ ατόμων από και μέσω των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων της
εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών των ΜΜΕ, την δημιουργία
μηχανισμών για την εξάλειψη της ρητορικής μίσους και των διακρίσεων, και τη δημιουργία
δικτύων συνεργασίας μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και των ΛΟΑΤ οργανώσεων.
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1. Τα Μέσα Ενημέρωσης στην Ελλάδα και η ΛΟΑΤ κοινότητα: Εισαγωγή
Μέχρι πρόσφατα τα ΛΟΑΤ άτομα και ζητήματα καλύπτονταν σχεδόν πάντοτε με διακριτικό
και κακοποιητικό τρόπο από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, τα ΛΟΑΤ
άτομα παρουσιάζονταν με ένα στερεοτυπικό τρόπο, ενώ τα ΛΟΑΤ ζητήματα – όταν δεν
αποκλείονταν εξ ολοκλήρου από το μιντιακό περιεχόμενο – ακολουθούνταν από διάχυτες
αντι-ΛΟΑΤ προκαταλήψεις και στερεότυπα. Επιπλέον, το Παρατήριο κατά του Φασιστικού
και Ρατσιστικού Λόγου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων
Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) καθώς και το Παρατήριο Ρατσιστικού Εγκλήματος του
Ελληνικού Παρατηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι έχουν καταγράψει πολυάριθμες υποθέσεις
ρητορικής μίσους από και μέσω των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων
υποθέσεων ρητορικής μίσους κατά ΛΟΑΤ ατόμων. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
(ΕΣΡ) καθώς και το Ελληνικό Σύστημα Δικαιοσύνης δεν είναι πάντοτε πρόθυμα να
διερευνήσουν τέτοιες υποθέσεις παραβιάσεων. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας,
η ανάδειξη ενός ισχυρά οργανωμένου και ενεργού ΛΟΑΤ κινήματος – κυρίως μέσα από
την ίδρυση ΛΟΑΤ ΜΚΟ και μέσων ενημέρωσης που εστιάζουν σε ΛΟΑΤ ζητήματα, δίνοντας
φωνή στα ΛΟΑΤ άτομα – σταδιακά έχει οδηγήσει την Πολιτεία στο να λάβει μέτρα υπέρ της
ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάποιες από τις πιο κύριες θετικές εξελίξεις
περιλαμβάνουν τη θέσπιση θεσμικών μέτρων, ωστόσο έχουν γίνει ακόμη βήματα και στο
χώρο των Μέσων Ενημέρωσης: η επίσημη υποστήριξη των Φεστιβάλ Υπερηφάνειας της
τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης για ΛΟΑΤ άτομα «11528-Δίπλα σου» από την Ελληνική
Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) ή η υποστήριξη των Φεστιβάλ Υπερηφάνειας από πολλά
ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, η Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία τα σποτ
που χαρακτηρίζονται ως κοινωνικά μηνύματα μπορούν πλέον να περιλαμβάνουν μηνύματα
κατά των διακρίσεων στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου
και των χαρακτηριστικών φύλου, η υποστήριξη ή/και συμμετοχή επαγγελματιών και
ενώσεων επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης σε προγράμματα υπέρ των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων, είναι ορισμένα μόνο παραδείγματα των θετικών αλλαγών
που έχουν συντελεστεί στο χώρο των μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο οι προσπάθειες αυτές
οφείλουν να συνεχιστούν για να μπορέσουν να επιτύχουν μια πιο μόνιμη αλλαγή, κάνοντας
την ομοφοβία, την τρανσφοβία και την αμφιφοβία πραγματικά περιθωριακά φαινόμενα
στο χώρο και το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης. Η ρητορική μίσους καθώς και η
αναπαραγωγή κοινών μύθων και στερεοτύπων κατά των ΛΟΑΤ ατόμων είναι ακόμα
παρούσα στο μιντιακό περιεχόμενο: αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές όταν ένα ΛΟΑΤ ζήτημα
- π.χ. μια θεσμική αναθεώρηση που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤ ατόμων –
ή εκδήλωση - π.χ. η διοργάνωση των Φεστιβάλ Υπερηφάνειας – λαμβάνει προσοχή από την
κοινωνία γενικότερα και ευρεία κάλυψη από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης ειδικότερα .
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2. Συστάσεις
Το ΚΜΟΠ και η Colour Youth, βάσει των αποτελεσμάτων της δευτερογενούς έρευνας και
έρευνας πεδίου που πραγματοποίησαν στην Ελλάδα κατά την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού
Προγράμμτος E.T.Ho.S., απευθύνουν τις ακόλουθες συστάσεις προς την Ελληνική Πολιτεία,
τα Μέσα Ενημέρωσης, της Σχολές Δημοσιογραφία και Μέσων Ενημέρωσης, και τις Ενώσεις
Επαγγελματιών των Μέσων Ενημέρωσης, με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της
(ανα)παραγωγής στερεοτύπων, προκαταλήψεων και ρητορικής μίσους κατά των ΛΟΑΤ
ατόμων, από και μέσω των μέσων ενημέρωσης:

▶▶ Συστάσεις προς την Ελληνική Πολιτεία
•

Συστάσεις προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης (Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας)
•

Ενθάρρυνση, υποστήριξη και διευκόλυνση – με κάθε πιθανό μέσο - της
διοργάνωσης εκπαιδεύσεων για επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης από
τα μέσα ενημέρωσης, media consortia και τις ενώσεις των επαγγελματιών
– σε συνεργασία με ΛΟΑΤ οργανώσεις και άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων - αναφορικά με την ορθή αναφορά στα ΛΟΑΤ άτομα και
ζητήματα από τα μέσα ενημέρωσης, και την αποφυγή (ανα)παραγωγής
αρνητικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων κατά των ΛΟΑΤ ατόμων.

•

Ενθάρρυνση, υποστήριξη και διευκόλυνση – με κάθε πιθανό μέσο - της
εμπλοκής των μέσων ενημέρωση και των ομίλων ΜΜΕ σε δράσεις υπέρ
των ΛΟΑΤ ατόμων, όπως η προώθηση της δράσης των ΛΟΑΤ οργανώσεων, η
ανάδειξη των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η ΛΟΑΤ κοινότητα, η προώθηση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων.

▶▶ Συστάσεις προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)
•

Προετοιμασία και παροχή εξειδικευμένων οδηγιών σε όλους τους ραδιοφωνικούς
και τηλεοπτικούς σταθμούς σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
την ορθή μιντιακή κάλυψη των ΛΟΑΤ ατόμων και την εφαρμογή της Αρχής της
Ίσης Μεταχείρισης σύμφωνα με το Ν.4604/2019.

•

Δημιουργία μηχανισμών αναγνώρισης και εξάλειψης της ρητορικής μίσους σε
όλους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.

•

Διερεύνηση, χωρίς δισταγμούς, κάθε υπόθεσης ρητορικής μίσους ή/και
συμπεριφορών διάκρισης και προκατάληψης, και πρακτικών κατά των ΛΟΑΤ
ατόμων από και μέσω των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Άμεση
επιβολή κυρώσεων για κάθε παραβίαση του Ν.2328/1995.
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▶▶ Συστάσεις προς τα Μέσα Ενημέρωσης και τους ομίλους ΜΜΕ
•

Δώστε περισσότερο χώρο και χρόνο στα ΛΟΑΤ άτομα και ζητήματα στο μιντιακό
περιεχόμενο με ένα θετικό τρόπο, και άρα μη κακοποιητικό, μη στερεοτυπικό
τρόπο που δεν προάγει τις διακρίσεις.

•

Συμβουλευτείτε και συμπεριλάβετε την άποψη των ΛΟΑΤ οργανώσεων και ατόμων
όταν αναφέρεστε σε/καλύπτετε ΛΟΑΤ ζητήματα – αποφύγετε το να μιλάτε ή να
γράφετε για τα ΛΟΑΤ άτομα χωρίς αυτά.

•

Οι ελληνικές ΛΟΑΤ οργανώσεις είναι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που
προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤ ατόμων και παρέχουν δωρεάν
υποστηρικτικές υπηρεσίες: γίνετε ένα πολύτιμος σύμμαχος προωθώντας δωρεάν
τις δράσεις τους (π.χ. υποστηρικτικές υπηρεσίες, καμπάνιες ευαισθητοποίησης,
δράσεις συνηγορίας) καθώς και τα Φεστιβάλ Υπερηφάνειας.

•

Διάδοση εκπαιδευτικού, ενημερωτικού υλικού και υλικού ευαισθητοποίησης (π.χ.
πρακτικών οδηγών) σχετικά με τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τη ρητορική
μίσους κατά των ΛΟΑΤ ατόμων που έχουν δημιουργήσει ΛΟΑΤ οργανώσεις (και
άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων) στα μέλη του προσωπικού σας.

•

Ενημερώστε τα μέλη του προσωπικού για εκπαιδευτικά εργαστήρια σχετικά
με ΛΟΑΤ ζητήματα που διοργανώνουν ΛΟΑΤ οργανώσεις (ή άλλες οργανώσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων) και ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε αυτά.

•

Διασφαλίστε πως όλα τα μέλη του προσωπικού σας είναι ενημερωμένα σχετικά
με τις διατάξεις του Ν.4604/2019 για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης στα
μέσα ενημέρωσης και τις διαφημίσεις, καθώς και για το εθνικό νομικό πλαίσιο
σχετικά με τη ρητορική μίσους (Ν.4285/2014) και τις διακρίσεις (Ν.4443/2016).

•

Για τους τηλεοπτικούς σταθμούς: συμπεριλάβετε τα ΛΟΑΤ άτομα και ζητήματα
στο πρόγραμμα της υψηλής ζώνης τηλεθέασης (με ένα μη στερεοτυπικό και
μη προκατειλημμένο τρόπο), για την ενίσχυση της ορατότητάς τους και την
προώθηση της συμπερίληψης και του σεβασμού για τα ΛΟΑΤ άτομα ως ισότιμα
μέλη της κοινωνίας.

▶▶ Συστάσεις προς τις Σχολές Δημοσιογραφίας και Μέσων Ενημέρωσης
•

Εισαγωγή μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών σχετικά με τα ανθρώπινα
δικαιώματα, τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν σαφώς τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ
ατόμων, και το ρόλο των μέσων ενημέρωσης στην πρόωθησή τους.

•

Συνεργασία με ΛΟΑΤ ή/και φεμινιστικά μέσα ενημέρωσης με στόχο την παροχή
θέσεων πρακτικής για τους/τις φοιτητές-ριες.

•

Ενημέρωση και ενθάρρυνση των φοιτητών-ριών να συμμετάσχουν σε εκπαιδεύσεις
για ΛΟΑΤ ζητήματα και ανθρώπινα δικαιώματα.

•

Διοργάνωση σεμιναρίων για την αναγνώριση και καταπολέμηση της ρητορικής
μίσους.
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•

Ενθάρρυνση και διευκόλυνση της έρευνας σχετικά με τα ΛΟΑΤ ζητήματα, τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τα μέσα ενημέρωση – για παράδειγμα δημιουργώντας
δίκτυα συνεργασίας με ΛΟΑΤ οργανώσεις, διοργανώνοντας ή/και φιλοξενώντας
επιστημονικές εκδηλώσεις σχετικές με ΛΟΑΤ ζητήματα ή/και ζητήματα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων (π.χ. συνέδρια, εκπαιδεύσεις), διαμοιράζοντας εκπαιδευτικό υλικό
από ΛΟΑΤ οργανώσεις και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

▶▶ Συστάσεις προς τις Ενώσεις Επαγγελματιών των Μέσων Ενημέρωσης
•

Ανανέωση του Κώδικα Δεοντολογίας με σαφής αναφορές στην υποχρέωση των
μελών για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποφυγή πρακτικών
διάκρισης κατά την εργασία τους, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων βάσει
σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου.

•

Διοργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων – σε συνεργασία με ΛΟΑΤ οργανώσεις
και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων – για όλα τα μέλη της ένωσης αναφορικά
με ΛΟΑΤ ζητήματα και, συγκεκριμένα, αναφορικά με τις καλές πρακτικές για
συμπεριληπτική και μη διακριτική, μη κακοποιητική, μη στερεοτυπική μιντιακή
κάλυψη.

•

Επιβολή αυστηρών κυρώσεων – συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής ή
μόνιμης διαγραφής – σε περιπτώσεις συμπεριφορών διάκρισης κατά ΛΟΑΤ
ατόμων ή άλλων, ή/και ρητορικής μίσους από μέλη της ένωσης.

•

Διάδοση εκπαιδευτικού, ενημερωτικού υλικού και υλικού ευαισθητοποίησης (π.χ.
πρακτικών οδηγών) σχετικά με τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τη ρητορική
μίσους κατά των ΛΟΑΤ ατόμων που έχουν δημιουργήσει ΛΟΑΤ οργανώσεις (και
άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων) στα μέλη της ένωσης.

•

Δημιουργία δικτύων συνεργασίας με ΛΟΑΤ οργανώσεις και άλλες οργανώσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δουλεύουν με ΛΟΑΤ ζητήματα, για παράδειγμα
διοργάνωση ή/και φιλοξενία εκδηλώσεων που αφορούν ΛΟΑΤ ζητήματα ή/
και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ. συνέδρια, συνεντεύξεις τύπου,
εργαστήρια, κλπ).

•

Δημιουργία βίντεο ή εκστρατειών ενημέρωσης για την εξάλειψη της ρητορικής
μίσους και την μη στερεοτυπική μιντιακή κάλυψη.
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3. Το Πρόγραμμα E.T.Ho.S
Tο Πρόγραμμα E.T.Ho.S. (“Εξάλειψη τρανσφοβικών, ομοφοβικών και αμφιφοβικών
στερεοτύπων μέσω της καλύτερης εκπροσώπησης στα μέσα ενημέρωσης”) – το οποίο
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (REC) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης - προέκυψε από την ανάγκη των εταίρων να αντιμετωπίσουν
μακροχρόνια αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις κατά των ΛΟΑΤ ανθρώπων στην ΕΕ,
εστιάζοντας σε μια από τις πιο σημαντικές πηγές αντιπροσώπευσης, τα ΜΜΕ.
Ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης είναι καίριος για την αντιμετώπιση του φαινομένου της
ομοφοβίας, τρανσφοβίας και αμφιφοβίας. Αντί να (ανα)παράγουν αρνητικά στερεότυπα
και προκαταλήψεις κατά των ΛΟΑΤ ατόμων, να χρησιμοποιούν προσβλητική και
κακοποιητική γλώσσα και να συνεισφέρουν στην διατήρηση του κοινωνικού αποκλεισμού
και τη “νομιμοποίηση” των διακρίσεων σε βάρος τους, τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να
παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην επικοινώνηση των αναγκών των ΛΟΑΤ ατόμων,
ευαισθητοποιώντας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την δικαιοσύνη και την ισότητα,
συμβάλλοντας στην επίτευξη της συμπερίληψης και την κοινωνική συνοχή. Τα μέσα
ενημέρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ένα θετικό, εκπαιδευτικό, ενημερωτικό
τρόπο, ώστε να επηρεάσουν την κοινή γνώμη υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
ΛΟΑΤ ατόμων.

Βασικοί Στόχοι του Προγράμματος:
•

Η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών και φοιτητών/ριών των μέσων
ενημέρωσης για το φαινόμενο της ομοφοβίας, τρανσφοβίας, αμφιφοβίας στα μέσα
ενημέρωσης και συγκεκριμένα για την άμεση ή έμμεση (ανα)παραγωγή στερεοτύπων
και προκαταλήψεων κατά των ΛΟΑΤ ατόμων.

•

Η καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤ ατόμων στην Ελλάδα, τη Λιθουανία
και την Κροατία μέσω της επιστράτευσης της δύναμης των ΜΜΕ προς όφελος τους και
ταυτόχρονα της αντιμετώπισης της διαστρέβλωσης της εικόνας τους.

Κύριες Δράσεις:
•

Ανάπτυξη ενός οδηγού για την ΛΟΑΤ κοινότητα σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
που θα αφορά τους καθηγητές και φοιτητές δημοσιογραφίας

•

Εκπαίδευση για δημοσιογράφους και φοιτητές δημοσιογραφίας στην Ελλάδα, την
Λιθουανία και την Κροατία
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•

Προάσπιση των για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤ κοινότητας και άσκηση πίεσης για τα
δικαιώματα τους και την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος τους

•

Ευαισθητοποίηση σχετικά με τον διάλογο των μέσων για την ομοφοβία, τρανσφοβία
και αμφιφοβία

Εταίροι του Προγράμματος:
•
•
•

KMOΠ Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (Ελλάδα).
Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας (Ελλάδα).
Lithuanian Gay League (Λιθουανία).

•

Centre for Civil Initiatives Porec (Κροατία).

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ιστοσελίδα: www.ethos-project.eu
Email: ethos@kmop.eu
Facebook: https://www.facebook.com/ethoseu/
Twitter: https://twitter.com/ethos_eu

11

Ορισμοί1
• Αμφιφοβία: Ο φόβος, ο αδικαιολόγητος θυμός, η μισαλλοδοξία ή/και το μίσος προς
την αμφιφυλοφιλία και τα αμφιφυλόφιλα άτομα.
• ΛΟΑΤ: Λεσβίες, γυναίκες που έλκονται σεξουαλικά ή/και συναισθηματικά από γυναίκες
Ομοφυλόφιλοι-ες (Γκέι) άνδρες που έλκονται σεξουαλικά ή/και συναισθηματικά από
άνδρες, Αμφιφυλόφιλοι-ες άτομα που αισθάνονται σεξουαλική ή/και συναισθηματική
έλξη για πάνω από ένα φύλα, Τρανς άτομα που έχουν μια ταυτότητα φύλου, η οποία
διαφέρει από το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση.
• Ομοφοβία: Ο φόβος, ο αδικαιολόγητος θυμός, η μισαλλοδοξία ή/και το μίσος κατά της
ομοφυλοφιλίας.
• Προκατάληψη: Η διαμόρφωση κρίσης σχετικά με ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων με
βάση τα κοινωνικά, σωματικά ή πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους. Τέτοιες κρίσεις είναι
συνήθως αρνητικές, ενώ οι προκαταλήψεις μπορεί επίσης να χρησιμεύσουν προκειμένου
να δοθεί αδικαιολόγητη εύνοια και πλεονέκτημα σε μέλη συγκεκριμένων ομάδων. Η
προκατάληψη συχνά θεωρείται ως το συστατικό στοιχείο των διακρίσεων.
• Ρητορική Μίσους: Ο όρος «ρητορική μίσους» οφείλει να γίνει κατανοητός ως ένας
όρος που περιλαμβάνει όλες τις μορφές έκφρασης που διαδίδουν, υποκινούν, προωθούν
ή δικαιολογούν το ρατσιστικό μίσος, την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό ή άλλες μορφές
μίσους που βασίζονται στην μισαλλοδοξία, συμπεριλαμβανομένων: μισαλλοδοξία που
εκφράζεται μέσα από επιθετικό εθνικισμό και εθνοκεντρισμό, διακρίσεις και εχθρότητα
ενάντια σε μειονότητες, μετανάστες και άτομα μεταναστευτικής καταγωγής.
• Σεξουαλικός Προσανατολισμός: Αναφέρεται στην ικανότητα κάθε ατόμου για βαθιά
στοργή, συναισθηματική και σεξουαλική έλξη, και στενές και σεξουαλικές σχέσεις με άτομα
διαφορετικού ή ίδιου φύλου ή με περισσότερα από ένα φύλα
• Στερεότυπο: Στην κοινωνιολογία, το στερεότυπο αποτελεί πάντα ένα κοινωνικό
κατασκεύασμα που μπορεί να έχει κάποια βάση στην πραγματικότητα, ωστόσο αποτελεί
μια καθολική γενίκευση (π.χ. στις γυναίκες αρέσουν τα ρομαντικά μυθιστορήματα). Η
1

Θεοφιλόπουλος, Θ. και Παγάνης, Φ. (2019). “Βασικές έννοιες και κατευθυντήριες γραμμές για
επαγγελματίες και φοιτητές ΜΜΕ” στο Θεοφιλόπουλος, Θ. (επιμ.) Η ΛΟΑΤ κοινότητα και τα μέσα
ενημέρωσης οδηγός για επαγγελματίες ΜΜΕ, Αθήνα: ΚΜΟΠ Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
& Colour Youth Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας. Ανακτήθηκε από: https://www.ethos-project.eu/wp-content/uploads/2019/06/%CE%97-%CE%9B%CE%9F%CE%91%CE%A4-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%9C%CE%9C%
CE%95_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%95%CF%80%CE
%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82.pdf
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χρήση στερεοτύπων είναι η απόδοση τέτοιων καθολικών γενικεύσεων σε πρόσωπα ή
καταστάσεις παραβλέποντας τις ατομικές διαφοροποιήσεις.
• Ταυτότητα Φύλου: Αναφέρεται στην εσωτερική αίσθηση του ατόμου για το φύλο του.
Μπορεί να ταυτίζεται ή να μην ταυτίζεται με το φύλο που αποδόθηκε στη γέννηση ή/και
την έκφραση φύλου.
• Τρανσφοβία: Μήτρα πολιτισμικών και προσωπικών πεποιθήσεων, απόψεων, στάσεων
και επιθετικών συμπεριφορών που βασίζονται σε προκαταλήψεις, αηδία, φόβο ή/και
μίσος που στρέφεται εναντίον ατόμων ή ομάδων που δεν ταυτίζονται ή που παραβαίνουν
έμφυλες προσδοκίες και νόρμες των κοινωνιών. Επηρεάζει ιδιαίτερα τα άτομα των οποίων
η ταυτότητα φύλου ή η έκφραση φύλου διαφέρει από το φύλο που τους έχει αποδοθεί
κατά τη γέννηση.
• Χαρακτηριστικά Φύλου: Τα χαρακτηριστικά φύλου αναφέρονται στα πρωτογενή
χαρακτηριστικά φύλου (όπως τα εσωτερικά και τα εξωτερικά γεννητικά όργανα, τα
φυλετικά χρωμοσώματα και οι ορμόνες), αλλά και τα δευτερογενή χαρακτηριστικά φύλου
(όπως η μυϊκή δομή, η σωματική τριχοφυΐα, η ανάπτυξη του στήθους και άλλα). Βάσει
των χαρακτηριστικών φύλου (συνήθως της εξωτερικής ανατομίας) γίνεται η ταξινόμηση
των ατόμων σε αρσενικό ή θηλυκό. Τα άτομα των οποίων τα χαρακτηριστικά φύλου δεν
μπορούν να χαρακτηριστούν ως αποκλειστικά αρσενικά ή θηλυκά, ονομάζονται ίντερσεξ.
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Η έκδοση αυτή εκπονήθηκε με την οικονομική στήριξη του προγράμματος Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι
αντανακλούν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

