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Αν και η κατάσταση των λεσβιών, ομοφυλόφιλων,
αμφισεξουαλικών, τρανς και ίντερσεξ (ΛΟΑΤΙ) ανθρώπων έχει
βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες,
εξακολουθούν να υπάρχουν προκαταλήψεις, διακρίσεις και
πράξεις βίας με κίνητρο το μίσος, ακόμη και σε χώρες όπου οι
σχέσεις ατόμων του ίδιου φύλου είναι σχετικά αποδεκτές και
όπου ο γάμος είναι πλέον ανοικτός σε όλα τα ζευγάρια
ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Εξαιτίας των διακρίσεων, των προκαταλήψεων και της βίας,
πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη εξακολουθούν να κρύβουν τον
σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου
τους, μεταξύ άλλων από συναδέλφους, φίλους, συμμαθητές 
και συγγενείς. Σύμφωνα με μια μελέτη σε όλα τα κράτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που δημοσίευσε πρόσφατα o
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΟΘΔ), σχεδόν το 70% των ΛΟΑΤΙ που ανταποκρίθηκαν,
συγκάλυπταν πάντοτε ή συχνά τον σεξουαλικό τους
προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου τους στο σχολείο.

Τα άτομα ΛΟΑΤΙ μπορεί να αντιμετωπίσουν πράξεις βίας
παντού: στον δρόμο, σε μπαρ και κλαμπ, ακόμη και στο σπίτι
– μερικές φορές από μέλη της οικογένειας. Μια ιταλική ΜΚΟ
(AGEDO) που προσφέρει συμβουλευτική σε γονείς ΛΟΑΤΙ νέων
στο Παλέρμο, περιέγραψε περιπτώσεις όπου έφηβοι
κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τους συγγενείς τους, 
καθώς και περιπτώσεις όπου τους έκλεισαν στο σπίτι ή τους
έδιωξαν από αυτό ή τους παρέπεμψαν σε «μάγισσες»,
υποτίθεται για να τους βοηθήσουν να «διορθώσουν» 
τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή την ταυτότητα 
φύλου τους.

Η βία που έχει ως κίνητρο τον πραγματικό ή υποτιθέμενο
σεξουαλικό προσανατολισμό ή ταυτότητα φύλου του θύματος
είναι διαδεδομένη, αν και η ακριβής της έκταση δεν μπορεί
να εξακριβωθεί. Σύμφωνα με την FRA, το ένα στα τέσσερα
ΛΟΑΤΙ άτομα που ερωτήθηκαν είχε δεχτεί επίθεση ή απειληθεί
με βία μέσα στην τελευταία πενταετία. Δυστυχώς, μόνο μια
μειονότητα ευρωπαϊκών χωρών συλλέγουν εκτενή δεδομένα
για τα ομοφοβικά και τρανσφοβικά εγκλήματα μίσους.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη

Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), 13 χώρες της ΕΕ συλλέγουν
κάποιου είδους δεδομένα για τα ομοφοβικά εγκλήματα
μίσους, ενώ μόνο πέντε συλλέγουν δεδομένα για τα
τρανσφοβικά εγκλήματα μίσους. Ωστόσο, μόνο τέσσερις από
αυτές διέθεσαν πληροφορίες για αυτά τα εγκλήματα στο
Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ το 2011.

Η βία με κίνητρο το μίσος έχει ιδιαίτερα φθοροποιό
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στα θύματα. Επίσης δημιουργεί
ένα ευρύτερο κλίμα φόβου μεταξύ των ατόμων, ομάδων και
κοινοτήτων ΛΟΑΤΙ και, ιδίως όταν τα κράτη παραλείπουν να
οδηγήσουν τους δράστες στη δικαιοσύνη, μια διάχυτη
δυσπιστία προς τις αρχές.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα
εγκλήματα μίσους για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού
και ταυτότητας φύλου, οι αρχές χρειάζεται να προβούν σε
βελτιώσεις σε διάφορους τομείς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν
κενά στη νομοθεσία πολλών χωρών της ΕΕ, ενώ οι έρευνες 
και οι ποινικές διώξεις για εγκλήματα με κίνητρο το μίσος
είναι συχνά προβληματικές. Υπάρχει ελάχιστη υποστήριξη 
για τα θύματα, τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να είναι
απρόθυμα να καταγγείλουν τα εγκλήματα στην αστυνομία,
και επικρατεί ατιμωρησία για τους επιτιθέμενους. Αυτή η
σύντομη έκθεση εντοπίζει τέτοιους τομείς με ενδεικτικές
μελέτες περιπτώσεων. Επίσης παρέχει πληροφορίες για τα
ομοφοβικά και τρανσφοβικά εγκλήματα μίσους σε αυτές τις
χώρες και προβαίνει σε μια σειρά συστάσεων, τόσο προς τις
εθνικές αρχές όσο και προς την ΕΕ.
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«Ήθελαν να με σφάξουν μόνο και μόνο εξαιτίας αυτού που είμαι,
επειδή έχω πρόσωπο λιγάκι αρρενωπό και επειδή κατάλαβαν από
τη φωνή μου ότι είμαι τρανς.»
Μισέλ, Ιταλία, Μάρτιος 2013

Επάνω: Αντιδιαδηλωτές στη Βαλτική παρέλαση

υπερηφάνειας στο Βίλνιους της Λιθουανίας, Ιούλιος 2013.

Εξώφυλλο: Ακτιβίστρια αγγίζει μια σημαία του ουράνιου

τόξου στην τέταρτη ετήσια παρέλαση Υπερηφάνειας της

Σόφιας, Ιούνιος 2011. Η σημαία του ουράνιου τόξου

συνδέεται με τις κοινότητες ΛΟΑΤΙ από τότε που

πρωτοεμφανίστηκε στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ το 1978.
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ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ
ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ
Τα εγκλήματα μίσους είναι ποινικά αδικήματα που έχουν ως
στόχο πρόσωπα ή πράγματα εξαιτίας της πραγματικής ή
υποτιθέμενης σύνδεσής τους με μια ομάδα που
προσδιορίζεται από ένα προστατευόμενο χαρακτηριστικό
όπως η εθνοτική καταγωγή, η θρησκεία, ο σεξουαλικός
προσανατολισμός ή η ταυτότητα φύλου.

Η διάκριση ως χαρακτηριστικό του κινήτρου είναι αυτό που
ξεχωρίζει τα εγκλήματα μίσους από άλλες αξιόποινες
πράξεις, και αυτός είναι ο λόγος που είναι κρίσιμο η έρευνα
να στοχεύει στη διευκρίνιση των περιστάσεων που
περιβάλλουν τη διάπραξη ενός εγκλήματος. Αυτό δεν είναι
πάντοτε εύκολο, ιδίως σε περιπτώσεις όπου το κίνητρο του
μίσους δεν είναι αυταπόδεικτο ή όπου ένα πρόσωπο μπορεί
να έγινε στόχος για πολλαπλούς λόγους.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
σημειώνει ότι η παράλειψη να γίνουν όλα τα εύλογα 
βήματα για να ξεσκεπαστεί αυτό το κίνητρο ισοδυναμεί με
παράλειψη διάκρισης μεταξύ καταστάσεων θεμελιωδώς
διαφορετικών και επομένως αποτελεί παραβίαση της
απαγόρευσης των διακρίσεων.

Η διασφάλιση ότι εντοπίζεται το κίνητρο μίσους καθιστά
επίσης δυνατό να συλλέγονται στατιστικά στοιχεία και να
αναπτυχθούν αποτελεσματικές στρατηγικές για να
καταπολεμηθούν και να προληφθούν τα μελλοντικά
εγκλήματα μίσους. Πιο αποτελεσματικές στρατηγικές, 
σε συνδυασμό με καταγγελίες των εγκλημάτων μίσους από
δημόσιους αξιωματούχους, βοηθούν να οικοδομηθεί στις
ομάδες που γίνονται στόχοι εμπιστοσύνη στην ικανότητα και
την προθυμία του κράτους να προστατεύσει τα δικαιώματά
τους. Αυτό με τη σειρά του προάγει την καταγγελία των
εγκλημάτων στην αστυνομία από περιθωριοποιημένα
άτομα ή μέλη ομάδων και κοινοτήτων, και διευκολύνει
επιτυχέστερες έρευνες και ποινικές διώξεις.

ΑΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

Για πολλούς ανθρώπους, το να ζουν ανοιχτά 
οδηγεί συχνά σε διακρίσεις, ακόμη και σε βία. 
Για παράδειγμα, η Άνα, μία 25χρονη τρανς γυναίκα,
βιώνει παρενοχλήσεις και βία σε νυχτερινό σχολείο
μέσης εκπαίδευσης στην Αθήνα. Τον Ιούνιο του 2012, 
η Άνα ήταν θύμα σοβαρής επίθεσης όταν δύο άνδρες
φέρονται να έχυσαν βενζίνη πάνω της και να 

αποπειράθηκαν να της βάλουν φωτιά έξω από το
σχολικό κτίριο. Στην αρχή της επόμενης σχολικής
χρονιάς, ο νέος διευθυντής αρνήθηκε να την εγγράψει
αν δεν «φερόταν σαν άντρας». Τελικά επιτράπηκε στην
Άνα να φορά ρούχα που ένιωθε ότι εκφράζουν την
ταυτότητα φύλου της, αλλά εξακολούθησε να
αντιμετωπίζει επιθέσεις και απειλές από συμμαθητές.
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κάθε τυχόν καταγγελλόμενο ομοφοβικό ή τρανσφοβικό
κίνητρο θα εξεταστεί αποτελεσματικά στη διερεύνηση, 
την ποινική δίωξη και την επιβολή ποινής για ένα 
έγκλημα μίσους.

Για παράδειγμα, εισαγγελείς στην Ιταλία και τη Βουλγαρία
ανέφεραν στη Διεθνή Αμνηστία ότι, εφ’ όσον τα αδικήματα
που διαπράττονται με ομοφοβικά και τρανσφοβικά κίνητρα

   ΚΕΝΑ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
«Η σημερινή έλλειψη νομοθεσίας για τα εγκλήματα μίσους που
διαπράττονται για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και
ταυτότητας φύλου παρεμποδίζει τη δυνατότητα η αστυνομία
και οι εισαγγελείς να λαμβάνουν δεόντως υπόψη αυτά τα
κίνητρα μίσους»
Φρανσέσκο Μεσίνεο, Εισαγγελέας, Παλέρμο (Ιταλία)

Οι πράξεις σωματικής βίας με στόχο άτομα για λόγους του
πραγματικού ή υποτιθέμενου σεξουαλικού προσανατολισμού
τους ή ταυτότητας φύλου τους είναι εγκλήματα μίσους. 
Αυτές οι επιθέσεις παραβιάζουν διάφορα ανθρώπινα
δικαιώματα, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στη ζωή, 
το δικαίωμα στη σωματική ακεραιότητα, το δικαίωμα να 
είναι κανείς ελεύθερος από κακομεταχείριση και το δικαίωμα
στην απουσία διακρίσεων.

Τα κράτη επομένως υποχρεούνται κατά το διεθνές δίκαιο να
καταπολεμούν τα εγκλήματα μίσους, μεταξύ άλλων με βάση
τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.

Πρώτα και κύρια, τα κράτη πρέπει να θεσπίσουν νομοθεσία
που να απαγορεύει τα εγκλήματα μίσους και να επιβάλλει 
στις ανακριτικές και διωκτικές αρχές να αποκαλύπτουν 
κάθε τυχόν καταγγελλόμενο κίνητρο διακρίσεων που
συνδέεται με ένα έγκλημα.

Τα περισσότερα κράτη στην Ευρώπη το πράττουν αυτό είτε
διασφαλίζοντας ότι το κίνητρο μίσους που συνδέεται με ένα
κοινό έγκλημα συνιστά επιβαρυντική περίσταση, 
είτε ποινικοποιώντας συγκεκριμένους τύπους εγκλημάτων
που διαπράττονται με κίνητρο μίσους. Άλλα έχουν υιοθετήσει
μικτή προσέγγιση.

Ωστόσο, διάφορα κράτη, περιλαμβανομένων εκείνων 
του πίνακα στη σελίδα 6, δεν έχουν ακόμη καταστήσει 
ρητό στη νομοθεσία τους ότι ένα έγκλημα που διαπράττεται
για λόγους πραγματικού ή υποτιθέμενου σεξουαλικού
προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου αποτελεί 
έγκλημα μίσους. Παρόμοιο κενό υφίσταται στο δίκαιο της ΕΕ.
Η έλλειψη επαρκούς νομοθεσίας καθιστά ελάχιστα πιθανό ότι
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ΚΕΝΑ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΕΕ

Το 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε ένα νομοθετικό
μέσο που αποσκοπεί στην καταπολέμηση του ρατσισμού
και της ξενοφοβίας (Απόφαση-Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ). 

Το Άρθρο 4 της Απόφασης-Πλαισίου καθορίζει ότι το
ρατσιστικό ή ξενοφοβικό κίνητρο που συνδέεται με ένα
έγκλημα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως επιβαρυντική
περίσταση ή εναλλακτικά να λαμβάνεται υπόψη στην
επιμέτρηση της ποινής όταν τα κράτη-μέλη διώκουν
ποινικά εγκλήματα μίσους με φυλετικό κίνητρο.

Αν και ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα
φύλου απαγορεύονται ως κίνητρα διακρίσεων σύμφωνα
με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο για τα ανθρώπινα
δικαιώματα, η Απόφαση-Πλαίσιο δεν έχει εφαρμογή σε
εγκλήματα μίσους με τέτοια κίνητρα.

Το Άρθρο 4 της Απόφασης έχει ενσωματωθεί στην 
εθνική νομοθεσία σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη 
της ΕΕ. Ωστόσο, στην πράξη, αυτή η διάταξη 
δεν έχει διασφαλίσει ότι οι ανακριτικές και 
διωκτικές αρχές σε εθνικό επίπεδο ξεσκεπάζουν
αποτελεσματικά και λαμβάνουν πλήρως υπόψη 

κάθε τυχόν ρατσιστικό κίνητρο που πιθανόν να συνδέεται
με ένα έγκλημα.

Το Συμβούλιο της ΕΕ πρόκειται να επανεξετάσει αυτήν
την Απόφαση-Πλαίσιο μέχρι το τέλος του 2013, αν και
δεν είναι σαφές μέχρι σήμερα κατά πόσον η επέκταση του
πεδίου εφαρμογής αυτής της απόφασης θα είναι μέρος
της επανεξέτασης. Πρέπει να είναι.

Τον Οκτώβριο του 2012, η ΕΕ υιοθέτησε μια Οδηγία με
στόχο την καθιέρωση προτύπων για τα δικαιώματα, 
την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων
εγκλημάτων (Οδηγία 2012/29). Αν και δεν αντιμετωπίζει
συγκεκριμένα τα εγκλήματα μίσους, η Οδηγία
περιλαμβάνει καίριες διατάξεις αναφορικά με τα
δικαιώματα των θυμάτων να εισακούγονται και να
ενημερώνονται δεόντως για τις νομικές διαδικασίες, 
την πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης και την
εκπαίδευση των δικαστικών αρχών και της αστυνομίας.
Καλεί τις αρχές να μεταχειρίζονται τα θύματα εγκλημάτων
ίσα και χωρίς οποιεσδήποτε διακρίσεις, μεταξύ άλλων για
λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας
φύλου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή ετοιμάζει
κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή της.
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Ακτιβιστής ανεμίζει μια σημαία του ουράνιου τόξου

μπροστά από κτίριο της βουλγαρικής Βουλής στην πέμπτη

ετήσια παρέλαση υπερηφάνειας στη Σόφια, Ιούνιος 2012.
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δεν ορίζονταν στον νόμο ότι συνιστούν εγκλήματα μίσους,
δεν μπορούσαν να διωχθούν ή να τιμωρηθούν ως τέτοια.
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΟΦΟΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΝΣΦΟΒΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΟΥΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Βουλγαρία Ποινικός Κώδικας
Άρθρα 162, 163 και 165

Η βία και η ομαδική βία εναντίον προσώπου ή πράγματος για λόγους που
περιλαμβάνουν τη φυλή, το θρήσκευμα, την εθνικότητα ή τις πολιτικές
πεποιθήσεις συνιστούν αυτοτελή αδικήματα.

Γερμανία Ποινικός Κώδικας Καμία διάταξη για το έγκλημα μίσους.

Αστυνομικό σύστημα
καταγραφής εγκλημάτων

Το έγκλημα μίσους αποτελεί υποκατηγορία των «εγκλημάτων με 
πολιτικά κίνητρα». Υπάρχουν δύο τύποι εγκλημάτων μίσους: 
ξενοφοβικό και αντισημιτικό.

Ιταλία Νόμος 654 της 13ης

Οκτωβρίου 1975
Η βία, ή η υποκίνηση βίας, για λόγους φυλής, εθνοτικής καταγωγής,
εθνικότητας ή θρησκεύματος, συνιστά αυτοτελές αδίκημα.

(ακολούθως
τροποποιήθηκε το 1989, 
το 1993 και το 2006)

Η διάπραξη οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος για λόγους φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, εθνικότητας ή θρησκεύματος αποτελεί επιβαρυντική περίσταση.

Λετονία Ποινικός Κώδικας
Εδάφιο 48

Η διάπραξη εγκλήματος με ρατσιστικό κίνητρο αποτελεί επιβαρυντική
περίσταση.

Τσεχική
Δημοκρατία

Ποινικός Κώδικας
Άρθρα 219, 221, 222 
και 257 

Για ορισμένα αδικήματα (όπως ο φόνος, η σωματική επίθεση, 
η αξιόποινη βλάβη), τα κίνητρα που συνδέονται με τη φυλή, την εθνότητα
ή τις πολιτικές πεποιθήσεις του θύματος ή των θυμάτων μπορούν να
θεωρηθούν επιβαρυντικές περιστάσεις κατά την επιμέτρηση της ποινής.

Ποινικός Κώδικας
Άρθρο 196

Η βία που έχει ως κίνητρο σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές πεποιθήσεις,
την εθνικότητα, τη φυλή, το θρήσκευμα  ή τις πεποιθήσεις του θύματος
συνιστά αυτοτελές αδίκημα.

Εκτός ΕΕ Κενά υφίστανται  στη νομοθεσία, μεταξύ άλλων σε γειτονικά κράτη όπως η Ουκρανία και η Μολδαβία, και σε  
κράτη υποψήφια προς ένταξη όπως η Τουρκία, η ΠΓΔ της Μακεδονίας και το Μαυροβούνιο.

ΙΤΑΛΙΑ

Η βία, ή η υποκίνηση βίας, για λόγους φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, εθνικότητας ή θρησκεύματος, αποτελεί
αυτοτελές έγκλημα στην Ιταλία. Ωστόσο, η ίδια πράξη που
διαπράττεται για λόγους ταυτότητας φύλου και
σεξουαλικού προσανατολισμού δεν θεωρείται 
έγκλημα μίσους.

Ο Ποινικός Κώδικας εφαρμόζει «γενικές επιβαρυντικές
περιστάσεις» σε περιπτώσεις όπου ένα έ
γκλημα διαπράττεται για ασήμαντους σκοπούς ή 
με σκληρότητα (Άρθρο 61 Ποινικού Κώδικα). 
Τέτοιες επιβαρυντικές περιστάσεις έχουν, αν και 
σπάνια, εφαρμοστεί σε ομοφοβικά ή τρανσφοβικά
εγκλήματα μίσους. 

Η αστυνομία δεν έχει καθήκον να λαμβάνει υπόψη την
ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό στη
διερεύνηση εγκλημάτων ή να καταγράφει επισήμως αυτά
τα καταγγελλόμενα κίνητρα όταν συλλέγει τις καταθέσεις
των θυμάτων. Οι εισαγγελείς δεν μπορούν να υποδεικνύουν
ρητά την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό
προσανατολισμό ως πιθανό κίνητρο όταν απαγγέλλουν
κατηγορίες εναντίον υπόπτων και οι δικαστές δεν
επιβάλλεται να λαμβάνουν υπόψη αυτούς τους λόγους στην
επιμέτρηση της ποινής.

Τα τελευταία χρόνια, η Βουλή έχει επανειλημμένα
απορρίψει νομοσχέδια που αποσκοπούσαν να επεκτείνουν
στον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου
το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τη 
βία με κίνητρο το μίσος. Η συζήτηση για ένα νέο

νομοσχέδιο άρχισε τον Ιούνιο του 2013 και συνεχίζεται.
Είναι αναγκαίο επειγόντως. 

Το Παρατηρητήριο για την Ασφάλεια κατά Πράξεων
Διακρίσεων (OSCAD) του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε
40 περιπτώσεις εγκλημάτων μίσους με κίνητρο τον
σεξουαλικό προσανατολισμό από το 2010 μέχρι τον Μάρτιο
του 2013. Η ΜΚΟ Gay Helpline, που προσφέρει δωρεάν
νομική και ψυχολογική συμβουλευτική σε θύματα
διακρίσεων και βίας σε πανεθνικό επίπεδο, έλαβε
πληροφορίες για περίπου 750 περιπτώσεις λεκτικών και
σωματικών επιθέσεων με στόχο άτομα ΛΟΑΤΙ το 2011.
Σύμφωνα με την Transgender Europe, 20 άτομα τρανς
έχουν δολοφονηθεί από το 2008 μέχρι τον Μάρτιο 2013.
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Επάνω: Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάνης Μπουτάρης

συνομιλεί με γκέι ακτιβιστές σε πορεία στη Θεσσαλονίκη, 

Ιούνιος 2013.

Αριστερά: Η Μισέλ μετά την επίθεση, 2012.

ΜΙΣΕΛ, ΙΤΑΛΙΑ

Στις 14 Φεβρουαρίου 2012, η Μισέλ, μια νεαρή τρανς
γυναίκα, ξυλοκοπήθηκε από αρκετούς ανθρώπους σε
ένα κλαμπ στην Κατάνη. Ένας από τους δράστες
αποπειράθηκε να φλερτάρει μαζί της στην πίστα του
χορού. Όταν εκείνη απέρριψε τις προτάσεις του, 
εκείνος συνειδητοποίησε ότι είχε αρρενωπή φωνή και
φώναξε «α, είσαι αδερφή!» πριν τη χτυπήσει με γροθιά
στο πρόσωπο. Η Μισέλ είπε στη Διεθνή Αμνηστία ότι
τότε τουλάχιστον δέκα άνθρωποι που βρίσκονταν στο
κλαμπ άρχισαν να τη χτυπούν και να την κλοτσούν και να
φωνάζουν μειωτικές εκφράσεις όπως «Αηδία! Είσαι
άντρας, αδερφή!»

Η Μισέλ τραυματίστηκε σοβαρά. Κατήγγειλε
την επίθεση στην αστυνομία υποδεικνύοντας ότι

δέχτηκε επίθεση λόγω της ταυτότητας φύλου της. 
Οι μειωτικές εκφράσεις που χρησιμοποίησαν οι δράστες
καθώς και η δυναμική της επίθεσης αναφέρθηκαν στην
αστυνομική έκθεση. 

Ένας ύποπτος έχει αναγνωριστεί. Αν και η δίκη δεν 
έχει αρχίσει ακόμη, το τρανσφοβικό κίνητρο μίσους 
δεν θα ληφθεί ρητά υπόψη στην ποινική δίωξη 
αυτού του εγκλήματος ή στην επιμέτρηση της 
ποινής εξαιτίας των κενών στην Ποινική νομοθεσία.
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«Πάνω από έναν χρόνο μετά
εξακολουθώ να φοβάμαι… Μετά
την επίθεση δεν μπορούσα να
περπατήσω στον δρόμο χωρίς να
κοιτάζω επανειλημμένα πίσω μου
να ελέγξω μήπως κάποιος ερχόταν
από πίσω να μου επιτεθεί… Έχω
ακόμα τραύμα, μερικές φορές έχω
εφιάλτες.» 
Μισέλ, που δέχτηκε επίθεση στην Κατάνη της Ιταλίας
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Στις 28 Αυγούστου 2012 νωρίς το πρωί ο Στέφανος
περπατούσε κοντά στην Πλατεία Ομονοίας στην Αθήνα με
έναν φίλο. Τους πλησίασαν δύο άνδρες και τους ρώτησαν
αν είναι ομοφυλόφιλοι. Μετά την καταφατική τους
απάντηση, οι άνδρες είπαν «Τώρα θα σου δείξουμε» 
και έφυγαν. Μετά από λίγα λεπτά πρόφτασαν τον Στέφανο
και τον φίλο του, τους πέταξαν στο έδαφος και τους
κλότσησαν και χτύπησαν επανειλημμένα ενώ κραύγαζαν
ομοφοβικές προσβολές.

Ο Στέφανος κατάφερε να τηλεφωνήσει στην αστυνομία
ενώ βρισκόταν ακόμη πεσμένος στο πεζοδρόμιο. 
Η αστυνομία κατέφθασε μετά από λίγα λεπτά. Ο Στέφανος
κατήγγειλε ότι ήταν θύμα ομοφοβικής επίθεσης. 
Οι αστυνομικοί τον ρώτησαν τι είναι η ομοφοβική επίθεση.

Υπήρχαν μερικοί μάρτυρες τριγύρω, μεταξύ των 
οποίων ο ιδιοκτήτης παραπλήσιου περιπτέρου. 
Εντούτοις οι αστυνομικοί δεν τους μίλησαν για να
συλλέξουν περισσότερες λεπτομέρειες για το τι είχε
συμβεί. «Δεν βγήκαν καν από το αυτοκίνητο». 
Έπειτα, οι αστυνομικοί του συνέστησαν να πάει στο
πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει την
επίθεση, αλλά αρνήθηκαν να συνοδεύσουν τον Στέφανο
εκεί. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα μόνος του. 
Οι αστυνομικοί στο τμήμα ρώτησαν ξανά τι είναι
ομοφοβική επίθεση. 

Η επίγνωση του Στέφανου για την ομοφοβική βία και το
γεγονός ότι ήταν ανοιχτός σχετικά με τον σεξουαλικό του
προσανατολισμό έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στο να
διασφαλιστεί η καταγραφή του φερόμενου ως
ομοφοβικού κινήτρου, αν και θα έπρεπε να είναι καθήκον
της αστυνομίας να συλλέγει και να καταγράφει όλα τα
στοιχεία ενός εγκλήματος, περιλαμβανομένων των
φερομένων ως κινήτρων όπως τα εκλαμβάνουν τα θύματα.

Το φερόμενο ως ομοφοβικό κίνητρο αναφέρεται στην
αστυνομική έκθεση. «Ήθελα αυτή η επίθεση να καταγραφεί
ως ομοφοβική, ξέρω ότι είναι σημαντικό αυτές οι επιθέσεις
να καταγράφονται ως τέτοιες», είπε ο Στέφανος.

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2012, ο Στέφανος κατέθεσε ιδιωτική
μήνυση εναντίον των άγνωστων δραστών της επίθεσης. 
Η μήνυση μνημόνευε τις κάμερες ρύθμισης της κυκλοφορίας
που είχαν καταγράψει τα συμβάντα. Ο δικηγόρος του
Στέφανου πέτυχε να εκδοθεί εντολή προς την αστυνομία
να διατηρήσει τις μαγνητοσκοπήσεις από τις κάμερες, 
οι οποίες αλλιώς θα είχαν διαγραφεί μετά από 7 ημέρες.

Παρά τα επανειλημμένα αιτήματά τους, ούτε ο Στέφανος,
ούτε ο δικηγόρος του έχουν λάβει οποιαδήποτε
πληροφόρηση για την πρόοδο της ανάκρισης,
περιλαμβανομένου του κατά πόσον είχαν εξεταστεί οι
μαγνητοσκοπήσεις από τις κάμερες.

ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ
Ομοφοβία, τρανσφοβία και
εγκλήματα μίσους στην Ευρώπη

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
Τα εγκλήματα μίσους είναι ιδιαίτερα κατάφωρες εκδηλώσεις
διακρίσεων. Οι κρατικές αντιδράσεις στα εγκλήματα μίσους
πρέπει να αποτελούν μέρος ευρύτερων πολιτικών με στόχο
την εξάλειψη των διακρίσεων και την προαγωγή της
ισότητας. Είναι ουσιώδους σημασίας να διασφαλιστεί ότι τα
κίνητρα διακρίσεων στα εγκλήματα μίσους διερευνούνται,
αναγνωρίζονται και καταδικάζονται δημοσίως από τις αρχές
και τους πολιτικούς ηγέτες, όχι μόνο για να προληφθούν
αποτελεσματικότερα στο μέλλον παρόμοια εγκλήματα, 
αλλά και για να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και το
καταστρεπτικό μήνυμα που στέλνουν τέτοιου είδους
εγκλήματα σε άτομα, ομάδες και την κοινωνία εν γένει.

Τα κράτη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι έρευνες σε πιθανά
εγκλήματα μίσους είναι επαρκείς, διεξοδικές, έγκαιρες,

αμερόληπτες και ανεξάρτητες. Κάθε φερόμενο ως κίνητρο
μίσους πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη κατά τη
διερεύνηση και την ποινική δίωξη ενός εγκλήματος. 
Πολλά Κράτη σε όλη την ΕΕ παραλείπουν να το πράξουν 
αυτό με συνέπεια.

Οι ανακριτικές αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι γίνονται
όλες οι εύλογες ενέργειες για να εξασφαλιστούν όλα τα
αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με το έγκλημα,
περιλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τυχόν κίνητρο
διακρίσεων. Αυτό ισχύει ακόμη και για υποθέσεις όπου τα
θύματα δεν έχουν καταγγείλει τέτοιο κίνητρο. Για αυτόν τον
σκοπό, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές πρέπει να είναι
επαρκώς εκπαιδευμένες ώστε να αναγνωρίζουν, 
να καταγράφουν και να μεταχειρίζονται κατάλληλα κάθε
αποδεικτικό στοιχείο για κίνητρο διακρίσεων σε ένα έγκλημα.

Ο Στέφανος (δεξιά) με τον σύντροφό του στην

παρέλαση Υπερηφάνειας 2012 της Αθήνας.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ
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ΕΛΛΑΔΑ

Το Άρθρο 66 του Ποινικού Κώδικα εδώ και χρόνια αναφέρει
τα κίνητρα που σχετίζονται με τη φυλή ή τον σεξουαλικό
προσανατολισμό των θυμάτων ως επιβαρυντικές περιστάσεις.
Τον Μάρτιο του 2013, αυτό το άρθρο τροποποιήθηκε ώστε να
περιλαμβάνει επίσης την ταυτότητα φύλου.

Τοπικές ΜΚΟ, ωστόσο, έχουν παραπονεθεί ότι, στην πράξη, 
οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές κατά κανόνα
παραλείπουν να λάβουν υπόψη τα καταγγελλόμενα κίνητρα
μίσους όταν ερευνούν και διώκουν ποινικά εγκλήματα μίσους.
Η ίδρυση ειδικών αστυνομικών διευθύνσεων και τοπικών
μονάδων τον Δεκέμβριο του 2013 ενδέχεται να συμβάλει
στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, όμως αυτές 
οι μονάδες και οι διευθύνσεις έχουν συσταθεί μόνο για να

αντιμετωπίσουν τα εγκλήματα μίσους για λόγους φυλής και
όχι εγκλήματα για άλλους απαγορευμένους λόγους, όπως ο
σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου.

Το 2013, το εθνικό Δίκτυο ΜΚΟ για την Καταγραφή της
Ρατσιστικής Βίας άρχισε να συλλέγει στοιχεία για εγκλήματα
μίσους με κίνητρο τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την
ταυτότητα φύλου. Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί δύο
περιπτώσεις. Δεν συλλέγονται επίσημα στοιχεία για τα
ομοφοβικά και τρανσφοβικά εγκλήματα μίσους.

©
 A

m
ne

st
y I

nt
er

na
tio

na
l

©
 G

eo
rg

e S
tr

ift
ar

is

Γκραφίτι που αναφέρεται σε απόπειρες να ματαιωθεί η

εκδήλωση Υπερηφάνειας στο Σπλιτ της Κροατίας, 

Ιούνιος 2011.



ΠΑΒΛΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ

Στις 31 Ιανουαρίου 2010, η Πάβλα πήγε σε ένα κλαμπ με
μερικούς φίλους. Ένας άνδρας αποπειράθηκε να
φλερτάρει μαζί της και στη συνέχεια της έκανε ανοιχτά
σεξουαλικές προτάσεις. Η Πάβλα του είπε ότι είναι
λεσβία. Όταν έφευγε από το κλαμπ, ο άνδρας την
περίμενε απ’ έξω μαζί με πέντε άλλους. Ο άνδρας που
συνάντησε στο κλαμπ έβρισε την Πάβλα και στη
συνέχεια της επιτέθηκε σωματικά. Την κλότσησε
επανειλημμένα στο κεφάλι και το σώμα. Ο άνδρας
τράπηκε σε φυγή μόνο όταν ένας άλλος φίλος της Πάβλα
βγήκε από το μπαρ και τον απείλησε με ψεύτικο
πυροβόλο όπλο.

Η Πάβλα κατήγγειλε στην αστυνομία το συμβάν,
περιλαμβανομένων των ομοφοβικών σχολίων.
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, της περιέθαλψαν τα
τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο και την κράτησαν
υπό ιατρική παρακολούθηση επί μερικές ώρες. Η Πάβλα
προσπάθησε επανειλημμένα να πάρει πληροφορίες για
την υπόθεσή της. Πήγε αρκετές φορές στο αστυνομικό
τμήμα τους μήνες μετά την επίθεση. «Κάθε φορά που
προσπαθούσα να επικοινωνήσω με την αστυνομία για να
πάρω περισσότερες πληροφορίες, ο τρόπος που
συμπεριφέρονταν με έκανε να σκεφτώ ότι δεν έπαιρναν
την καταγγελία στα στοβαρά, ένιωθα ότι ήθελαν απλώς
να με στείλουν σπίτι μου…»

Παρά το ότι η κροατική νομοθεσία ορίζει ρητά το
έγκλημα μίσους ως οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα έχει
ως κίνητρο ένα προσωπικό χαρακτηριστικό
περιλαμβανομένου του σεξουαλικού προσανατολισμού,
το φερόμενο ως ομοφοβικό κίνητρο πίσω από την
επίθεση κατά της Πάβλα δεν καταγράφθηκε από την
αστυνομία. Η επίθεση εναντίον της χαρακτηρίστηκε από
την αστυνομία ως μικροαδίκημα, αν και κάποιες άλλες
υποθέσεις σωματικής βίας με κίνητρο τον σεξουαλικό
προσανατολισμό των θυμάτων χαρακτηρίστηκαν
ποινικά αδικήματα. Η αστυνομία ανέφερε στην έκθεσή
της ότι ο ύποπτος επιτέθηκε στην Πάβλα επειδή ήταν
μεθυσμένος. Του επιβλήθηκε πρόστιμο από
Πρωτοδικείο τον Ιούνιο του 2010 και το φερόμενο 
ως ομοφοβικό κίνητρο δεν λήφθηκε υπόψη. 
Καθώς χαρακτηρίστηκε μικροαδίκημα, δεν είχε
εφαρμογή η νομοθεσία για τα εγκλήματα μίσους.

Η Πάβλα δεν πληροφορήθηκε καθόλου για τις νομικές
διαδικασίες εναντίον του δράστη της επίθεσης. 
Έμαθε ότι του απαγγέλθηκε κατηγορία και ότι κρίθηκε
ένοχος μόνο μερικούς μήνες μετά την ολοκλήρωση της
δίκης χάρη στην υποστήριξη ιδιώτη δικηγόρου.

ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ
Ομοφοβία, τρανσφοβία και
εγκλήματα μίσους στην Ευρώπη
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ΚΡΟΑΤΙΑ

Ο Ποινικός Κώδικας ορίζει τα εγκλήματα μίσους ως
εγκλήματα που διαπράττονται με βάση ένα προσωπικό
χαρακτηριστικό. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός
αναφέρεται ρητά στον κατάλογο αυτών των
χαρακτηριστικών από το 2006 και η ταυτότητα φύλου
από τον Ιανουάριο του 2013, όταν τέθηκε σε ισχύ νέος
Ποινικός Κώδικας.

Το 2011 καθιερώθηκαν Δικονομικοί Κανόνες για να
θέσουν πρότυπα διερεύνησης, ποινικής δίωξης 
και συλλογής στοιχείων και για να συντονίζουν 
την απόκριση των αρχών επιβολής του νόμου, 
των δικαστικών και των κυβερνητικών αρχών.

Παρά αυτές τις θετικές εξελίξεις, οι σωματικές επιθέσεις
με κίνητρα μίσους δεν κατατάσσονται πάντα με
συνέπεια. Ιδίως ορισμένα περιστατικά σωματικής 
βίας έχουν χαρακτηριστεί από την αστυνομία ως
μικροαδικήματα. Το κίνητρο μίσους ενδέχεται να 
μην ληφθεί πλήρως υπόψη από τις αρχές όταν
διεκπεραιώνουν μικροαδικήματα, διότι η νομοθεσία 
για τα εγκλήματα μίσους δεν έχει εφαρμογή σε 
τέτοιες περιπτώσεις.

Το Κυβερνητικό Γραφείο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
συλλέγει επίσημα στοιχεία για τα εγκλήματα μίσους
ταξινομημένα κατά αίτιο. Σε ετήσια βάση
καταγράφονται μερικές περιπτώσεις ομοφοβικών
εγκλημάτων μίσους με αποκορύφωμα τα 45 τέτοια
εγκλήματα το 2011 λόγω της βίας που εκδηλώθηκε κατά
την Παρέλαση Υπερηφάνειας του Σπλιτ.

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
Σύμφωνα με έρευνα της ΟΘΔ της ΕΕ, το 80% των υποθέσεων
ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας ή παρενόχλησης δεν
καταγγέλλονται στην αστυνομία, συχνά εξαιτίας φόβου 
νέας θυματοποίησης λόγω καθιερωμένης ομοφοβίας 
και τρανσφοβίας.

Η παράλειψη των κρατών να προλαμβάνουν επιμελώς, 
να διερευνούν και να τιμωρούν τα εγκλήματα μίσους, ή να
αποκαλύπτουν, να ανιχνεύουν και να καταγγέλλουν τα κίνητρα
μίσους σε εγκλήματα, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των
ανθρώπων ΛΟΑΤΙ στην ικανότητα ή την προθυμία του κράτους
να τους προστατεύσει από βίαια εγκλήματα με βάση την
ισότητα. Αυτό με τη σειρά του καθιστά λιγότερο πιθανό ότι οι
παθόντες θα καταγγείλουν τα εγκλήματα μίσους, κάτι που
μπορεί να παρακωλύσει την ικανότητα της αστυνομίας ή
άλλων αρχών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα
εγκλήματα μίσους.
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ΑΝΝΑ, ΙΤΑΛΙΑ

Η Άννα είναι μια τρανς γυναίκα που ζει στη Μπολόνια.
Τον Ιούλιο του 2011 πήγε να συναντήσει μια φίλη σε μια
περιοχή της πόλης όπου υπάρχουν πολλοί τρανς
εργαζόμενοι στο σεξ. Την πλησίασαν δύο νεαροί που
άρχισαν να την παρενοχλούν σωματικά. Όταν εκείνη
απέκρουσε τις κινήσεις τους, άρχισαν να την χτυπούν με
γροθιές και κλοτσιές. Την έσωσε η φίλη της και
μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η Άννα τραυματίστηκε
σοβαρά και χρειάστηκε να υποστεί χειρουργική
επέμβαση ανάπλασης προσώπου.

Κατήγγειλε την επίθεση στην αστυνομία· δεν έχουν
εντοπιστεί ύποπτοι. Η Άννα μοιράστηκε με τη Διεθνή
Αμνηστία τη δυσφορία που βίωσε στο αστυνομικό
τμήμα. «Κάποιος που είναι εκεί και είναι τρανς θεωρείται
ότι δεν έχει καμιά αξία. Χρειάστηκε να εξηγήσω 
στην αστυνομία ότι δεν είμαι εργαζόμενη στο σεξ,
υπέθεταν ότι είμαι … παρ’ όλο που φορούσα
καθημερινά ρούχα και αθλητικά παπούτσια… Όμως δεν
είναι αυτό το πρόβλημα… Θα έκανε αυτό διαφορά από
πλευράς της σωματικής βίας που είχα βιώσει; Η φίλη
μου τηλεφώνησε στην αστυνομία που ήρθε στο
νοσοκομείο, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο
ρωτούσαν γιατί περιφερόμουν σε εκείνη την περιοχή.
Είπαν ‘ήσουν εκεί τόσο αργά τη νύχτα… τι έκανες εκεί;’
Ρωτούσαν τα ίδια όταν πήγα στο αστυνομικό τμήμα για
να δώσω πρόσθετες λεπτομέρειες – ‘μα γιατί ήσουν
εκεί; Μπορείς να μας το πεις’.»
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«Κάθε φορά που προσπαθούσα να
επικοινωνήσω με την αστυνομία
για να πάρω περισσότερες
πληροφορίες, ο τρόπος που
συμπεριφέρονταν με έκανε να
σκεφτώ ότι δεν έπαιρναν την
καταγγελία στα στοβαρά, 
ένιωθα ότι ήθελαν απλώς να 
με στείλουν σπίτι μου…»
Πάβλα, Κροατία

Γενικότερα, τα άτομα ΛΟΑΤΙ ενδέχεται να μη νιώθουν άνετα να
αναφέρουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή την
ταυτότητα φύλου τους στις αρχές. Μερικά από τα θύματα
εγκλημάτων μίσους από τα οποία πήρε συνεντεύξεις η Διεθνής
Αμνηστία δήλωσαν ότι κατήγγειλαν το ομοφοβικό έγκλημα
που βίωσαν λόγω του ακτιβιστικού τους παρελθόντος ή επειδή
ήταν ήδη ανοιχτοί δημοσίως σχετικά με τον σεξουαλικό τους
προσανατολισμό.

Ο Πέτρος, ένας νεαρός Έλληνας ακτιβιστής που δέχτηκε
σωματική επίθεση μαζί με έναν φίλο του τον Νοέμβριο του
2012 σε κεντρική πλατεία της Αθήνας, ανέφερε: «Ο φίλος μου
δεν ήθελε καν να τηλεφωνήσουμε στην αστυνομία αρχικά.

Ήταν δύσκολο ακόμη και για μένα να πάω και να το
καταγγείλω. Είναι δύσκολο γιατί σκέφτεσαι ότι θα πρέπει να
αντιμετωπίσεις και τους αστυνομικούς μετά». 
Πρόσθεσε: «Είναι ένα πράγμα να μιλάς για γκέι ακτιβιστές και
άλλο να μιλάς για την γκέι κοινότητα εν γένει. Οι γκέι δεν
καταγγέλλουν αυτά τα περιστατικά, επειδή δεν είναι ανοιχτά
γκέι και φοβούνται ότι το περιβάλλον τους θα μάθει γι’ αυτούς.
Οι γκέι ακτιβιστές είναι πιο πιθανό να καταγγείλουν αυτά τα
περιστατικά στην αστυνομία, αν και συχνά φοβούνται
ομοφοβικές αντιδράσεις από τους αστυνομικούς»

Μετά την εκδήλωση υπερηφάνειας στο Σπλιτ της Κροατίας,

2011. Αναγκαστικά διακόπηκε όταν αντιδιαδηλωτές πέταξαν

αντικείμενα στους ακτιβιστές.
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ΚΑΜΙΛΑ, ΙΤΑΛΙΑ

Η Καμίλα είναι μια γυναίκα τρανς που κατάγεται από τη
Βραζιλία. Διακινήθηκε στην Ιταλία και εξαναγκάστηκε
να γίνει εργαζόμενη στο σεξ από μια εγκληματική
οργάνωση. Μετά από μερικά χρόνια κατόρθωσε να
εγκαταλείψει την εργασία στο σεξ και να διακόψει τους
δεσμούς με την εγκληματική οργάνωση. Μπήκε σε ένα
πρόγραμμα υποστήριξης σχεδιασμένο για πρώην
εργαζόμενους στο σεξ, το οποίο διευθύνει μια
οργάνωση τρανς, της δόθηκε στέγη από τον δήμο και
τώρα αναζητεί εργασία.

Τον Δεκέμβριο του 2011, καθώς έφευγε από ένα
νυχτερινό κλαμπ, την πλησίασε ένας άνδρας που έκανε
σεξουαλικές προτάσεις. Καθώς εκείνη αρνήθηκε,
εμφανίστηκαν άλλοι άνδρες και της επιτέθηκαν. 
«Με χτυπούσαν με γροθιές και κλοτσιές παντού, όταν

έπεσα κάτω με κλότσησαν στο κεφάλι, και απέσπασαν
την περούκα που φορούσα. Έπειτα ένας από αυτούς
κάθησε πάνω στο στήθος μου και προσπάθησε να με
πνίξει… Θυμάμαι ότι σκέφτηκα πως ήθελαν να με
σκοτώσουν και ότι πέθαινα, έχασα τις αισθήσεις μου και
όταν συνήλθα ήμουν μόνη.

Νομίζω ότι με χτύπησαν τόσο βίαια επειδή απέρριψα τις
σεξουαλικές τους προτάσεις και επειδή υπέθεταν ότι,
επειδή είμαι τρανς γυναίκα, ήμουν πρόθυμη να κάνω
σεξ μαζί τους… Εξέλαβαν την άρνησή μου ως
προσβολή στον ανδρισμό τους».

Ένα γκέι ζευγάρι χέρι-χέρι στην ετήσια παρέλαση γκέι

υπερηφάνειας στη Ρώμη, 

Ιούνιος 2013.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
Η ομοφοβική και τρανσφοβική βία μπορεί να οδηγήσει τα
άτομα ΛΟΑΤΙ να προσπαθήσουν να γίνουν αόρατα, 
ως στρατηγική προστασίας κατά της στοχευμένης βίας, 
συχνά με αποτέλεσμα υψηλά επίπεδα στρες, 
άγχους και κατάθλιψης.

«Πάνω από έναν χρόνο μετά εξακολουθώ να φοβάμαι…
Μετά την επίθεση δεν μπορούσα να περπατήσω στον δρόμο
χωρίς να κοιτάζω επανειλημμένα πίσω μου να ελέγξω μήπως
κάποιος ερχόταν από πίσω να μου επιτεθεί… Έχω ακόμα
τραύμα, μερικές φορές έχω εφιάλτες.» είπε η Μισέλ, 
που δέχτηκε επίθεση στην Κατάνη της Ιταλίας

Ο Πέτρος από την Ελλάδα (βλ. σελίδα 11) ανέφερε στη 
Διεθνή Αμνηστία τον Μάρτιο του 2013: «Τρόμαξα λιγάκι, 
όταν πρωτοάκουσα  για τις επιθέσεις, αλλά ανησυχούσα
κυρίως ότι αυτό θα μας πήγαινε πίσω ως κοινωνία… Σε ό, 
τι με αφορά, μετά την επίθεση εναντίον μου έπρεπε να είχα
αναζητήσει συμβουλευτική. Είναι μια εμπειρία που σε
επηρεάζει σε πολλά επίπεδα. Στην αρχή είναι μόνο ο φόβος.
Φοβόμουν να περπατήσω μόνος ως το σπίτι ή κοιτούσα
συνεχώς πίσω μου να δω μήπως κάποιος με ακολουθεί.
Έπειτα για ένα διάστημα δεν ήθελα να είμαι πια ακτιβιστής.
Τώρα δεν μπορώ να πω ότι έχει μείνει κάτι συγκεκριμένο,
όμως ποτέ δεν πρόκειται να εκφραστώ ανοιχτά μπροστά σε
άλλους. Πέρυσι, θα πήγαινα για ένα ποτό με γκέι φίλους και
θα ήμαστε δημόσια ανοιχτοί σχετικά με τον σεξουαλικό μας
προσανατολισμό στον δρόμο στις 4 το πρωί στον δρόμο για 
το σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο τώρα.
Ακόμη κι όταν είμαι με τον φίλο μου σε δημόσιο χώρο, 
δεν πρόκειται να δείξω τρυφερότητα δημοσίως με 
κανέναν τρόπο».

Τα κράτη πρέπει να διασφαλίζουν ότι στα θύματα των
εγκλημάτων μίσους παρέχεται πρόσβαση σε συμβουλευτική
και νομική βοήθεια καθώς και αποτελεσματική πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη.

Μερικά από τα θύματα που μίλησαν στη Διεθνή Αμνηστία δεν
πληροφορήθηκαν τις νομικές διαδικασίες που ακολούθησαν
την καταγγελία τους στην αστυνομία. Σε μερικά δεν έχει δοθεί
η ευκαιρία να καταθέσουν ή να συμμετάσχουν με άλλο τρόπο
στις δίκες. Για παράδειγμα, η Πάβλα, που έγινε στόχος
ομοφοβικής βίας στο Ζάγκρεμπ, έμαθε μόνο μετά από 
μήνες ότι στον δράστη είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για
μικροαδικήματα. Δεν συμμετείχε καθόλου στη δίκη 
ενώπιον του Δικαστηρίου.

Σε άλλες περιπτώσεις, στα θύματα δεν δόθηκε καμία
υποστήριξη από το κράτος. Για παράδειγμα, η Χριστίνα
Στογιάνοβα, που ο γιος της δολοφονήθηκε στη Σόφια της
Βουλγαρίας (βλ. σελίδα 14), δεν έλαβε καμία ψυχολογική
συμβουλευτική. «Τώρα βλέπω ψυχολόγο, καθώς αυτή 
η κατάσταση είναι ανυπόφορη και παίρνω και φάρμακα. 
Δεν μπορώ να κοιμηθώ, έχω κατάθλιψη. Νομίζω ότι δεν
υπάρχει καμία πρόοδος με την υπόθεσή μου. Έχω την
εντύπωση ότι τα θύματα δεν έχουν δικαιώματα. Δεν έχω
πάρει καμιά απολύτως υποστήριξη από το κράτος», 
ανέφερε στη Διεθνή Αμνηστία.

Η έλλειψη υποστήριξης από το κράτος προς ένα θύμα
εγκλήματος ομοφοβικού ή τρανσφοβικού μίσους μπορεί να
είναι ιδιαίτερα φθοροποιός όταν το θύμα είναι ευάλωτο σε
πολλαπλές διακρίσεις, για παράδειγμα λόγω της εθνοτικής
του καταγωγής ή επειδή είναι ή υπήρξε εργαζόμενος ή
εργαζόμενη του σεξ, όπως καταδεικνύει η περίπτωση της
Καμίλα στην Ιταλία.
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Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Κατέληξε να παραμείνει
τρεις μήνες εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων
της. Βίωσε προκαταλήψεις και διακρίσεις από το
προσωπικό του νοσοκομείου που επίσης παρέλειψε 
να πληροφορήσει την αστυνομία για το έγκλημα.
Σύμφωνα με το ιταλικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι στον
τομέα της υγείας πρέπει να καταθέτουν επίσημη
καταγγελία στις αρχές αν συναντήσουν ποινικό αδίκημα
που διώκεται, όπως σε αυτήν την περίπτωση σοβαρών
σωματικών τραυμάτων. Ωστόσο, το νοσοκομείο
παρέλειψε να τηλεφωνήσει στην αστυνομία και να
καταθέσει την καταγγελία. Η Καμίλα δεν
πληροφορήθηκε τα δικαιώματά της και όταν ζήτησε να
μιλήσει στην αστυνομία της είπαν ότι μπορούσε να το
κάνει αφού θα έπαιρνε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Πήγε στην αστυνομία όταν έγινε καλά. «Με ρώτησαν
γιατί περίμενα τόσον καιρό και είχα την εντύπωση ότι

απλώς δεν με πίστεψαν επειδή τα τραύματα είχαν φύγει.
Κανείς δεν μου είπε για τα δικαιώματά μου».

Η Καμίλα εξακολουθεί να βιώνει διακρίσεις και απειλές
βίας λόγω της ταυτότητας φύλου της και του
παρελθόντος της ως εργαζόμενης στο σεξ. Ανέφερε στη
Διεθνή Αμνηστία ότι πρόσφατα ένα πρόσωπο, που ήταν
αναμεμιγμένο στην οργάνωση που την εξανάγκασε να
εργαστεί στο σεξ, την ακολούθησε και την απείλησε ότι
θα της επιτεθεί με οξύ.

«Είναι ένα πράγμα να μιλάς για
γκέι ακτιβιστές και άλλο να μιλάς
για την γκέι κοινότητα εν γένει. Οι
γκέι δεν καταγγέλλουν αυτά τα
περιστατικά, επειδή δεν είναι
ανοιχτά γκέι.»
Πέτρος, νεαρός Έλληνας ακτιβιστής
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Νωρίς το βράδυ της 30ης Σεπτεμβρίου 2008, ο Μιχαήλ
Στογιάνοφ, 25χρονος φοιτητής ιατρικής, έφυγε από το
σπίτι του στη Σόφια της Βουλγαρίας λέγοντας στη μητέρα
του Χριστίνα ότι θα επέστρεφε σύντομα. Εκείνη τη νύχτα
δολοφονήθηκε άγρια στους Κήπους Μπορίσοβα της
Σόφιας επειδή τον εξέλαβαν ως γκέι.

Η διερεύνηση αυτού του εγκλήματος οδήγησε στη
σύλληψη δύο υπόπτων το 2010. Το ομοφοβικό 
κίνητρο διαπιστώθηκε πλήρως κατά την έρευνα, 
όπως επιβεβαίωσε ο Εισαγγελέας ο επιφορτισμένος με 
την υπόθεση στους ερευνητές της Διεθνούς Αμνηστίας 
τον Ιούνιο του 2012. Μάλιστα, τρεις μάρτυρες 
κατέθεσαν ότι βρίσκονταν στους Κήπους Μπορίσοβα, 
ότι παρακολούθησαν τους δύο υπόπτους να σκοτώνουν
τον Μιχαήλ και ότι ήταν όλοι μέλη μιας ομάδας που

ισχυριζόταν ότι καθαρίζει το πάρκο από τους γκέι και που
επιτέθηκε σε άλλους άνδρες αποκλειστικά και μόνο λόγω
του υποτιθέμενου σεξουαλικού τους προσανατολισμού.

Οι δύο ύποπτοι αρχικά κρατήθηκαν προφυλακισμένοι και
αργότερα σε περιορισμό κατ’ οίκον μέχρι τον Απρίλιο του
2012 που αφέθηκαν και οι δύο ελεύθεροι με
περιοριστικούς όρους επειδή είχε εκπνεύσει το μέγιστο
διάστημα προφυλάκισης. Η έρευνα ολοκληρώθηκε τον
Μάιο του 2012. Σχεδόν πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία, 
η δίκη των δύο υπόπτων δεν έχει αρχίσει ακόμη. 
Στις 17 Δεκεμβρίου 2012, ο εισαγγελέας παρέπεμψε τους
δύο υπόπτους σε δίκη ενώπιον του Δικαστηρίου της Πόλης
της Σόφιας. Το Δικαστήριο απέρριψε την παραπομπή
λόγω νομικών ανακολουθιών. Τον Αύγουστο του 2013 δεν
είχε εκδοθεί νέα παραπομπή σε δίκη.

Η παράλειψη να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη εκείνοι που
σκότωσαν τον Μιχαήλ υπήρξε εξοντωτική για τη μητέρα
του, Χριστίνα. Αν και συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία
διερεύνησης αναζητώντας διαρκώς πληροφορίες και
παρέχοντας συμβουλές στους ανακριτές, τώρα νιώθει
απελπισμένη και εγκαταλελειμμένη από τις αρχές.

Οι ύποπτοι για τη δολοφονία του Μιχαήλ μπορεί να
δικαστούν για φόνο που διαπράθηκεμε βάση
«χουλιγκανισμό» και «με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο», 
δύο επιβαρυντικές περιστάσεις, όμως όχι για φόνο που
διαπράχθηκε λόγω του υποτιθέμενου σεξουαλικού
προσανατολισμού του Μιχαήλ. Η ποινική δίωξη αυτού του
εγκλήματος χωρίς να συμπεριληφθεί το κίνητρο μίσους
σημαίνει ότι η όψη των διακρίσεων που ενέχει δεν θα 
έχει αναγνωριστεί.

Η Χριστίνα Στογιάνοβα κρατά φωτογραφία του γιου της,

Μιχαήλ Στογιάνοφ, στους Κήπους Μπορίσοβα όπου

δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008.
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ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥΣ
«Αυτό που με σπρώχνει να αναζητήσω δικαιοσύνη είναι ότι δεν
πρέπει να συμβούν άλλες υποθέσεις σαν αυτήν. Τα θύματα που δεν
τολμούν να καταγγείλουν δεν πρέπει να φοβούνται πια. Δεν είναι
μόνο η υπόθεσή μου. Η υπόθεσή μου πήρε δημοσιότητα, αλλά
υπάρχουν παρόμοιες υποθέσεις για τις οποίες κανείς δεν μιλά»
Χριστίνα Στογιάνοβα, Βουλγαρία

Η ατιμωρησία για σοβαρές καταπατήσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων προκύπτει όταν οι δράστες δεν οδηγούνται στη
δικαιοσύνη. Η ατιμωρησία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της
έλλειψης κατάλληλης ποινικής νομοθεσίας που να στοχεύει
στην αντιμετώπιση των σοβαρών καταπατήσεων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από ανεπαρκή ή μεροληπτική
διερεύνηση τέτοιων καταπατήσεων ή από την παράλειψη των
αρχών να οδηγήσουν τους υπόπτους στη δικαιοσύνη σε
περιπτώσεις όπου τα πορίσματα της έρευνας το δικαιολογούν.

Η ατιμωρησία δεν προκύπτει αυτομάτως σε κάθε 
περίπτωση στην οποία παραμένουν ασύλληπτοι οι δράστες.
Μια αμερόληπτη, έγκαιρη και διεξοδική έρευνα δεν θα έχει
απαραίτητα ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό των υπόπτων σε
όλες τις περιπτώσεις. Ωστόσο, η αμέλεια λήψης των
αναγκαίων μέτρων, όπως της σύλληψης των δραστών, 
ή η καθυστέρηση στην ποινική δίωξη των εγκλημάτων
μίσους, μπορούν να οδηγήσουν στην ατιμωρησία όπως 
στην περίπτωση της δολοφονίας του Μιχαήλ Στογιάνοφ 
στη Βουλγαρία.

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΓΙΑΝΟΦ
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η βουλγαρική νομοθεσία δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη
για τα εγκλήματα μίσους που έχουν ως κίνητρο τον
σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. 
Τα ομοφοβικά κίνητρα μπορούν, στην καλύτερη
περίπτωση, να διωχθούν ποινικά στο πλαίσιο της γενικής
επιβαρυντικής περίστασης του «χουλιγκανισμού». 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Τα κράτη πρέπει να αντιμετωπίσουν συνολικά τα εγκλήματα
μίσους για όλους τους λόγους θεσπίζοντας νομοθεσία που
να τα απαγορεύει. Τέτοια νομοθεσία πρέπει να
αντιμετωπίζει ρητά τα εγκλήματα μίσους που διαπράττονται
για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας
φύλου, που αποτελούν απαγορευμένους λόγους διακρίσεων
κατά το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τα κράτη πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι, στην πράξη, 
οι ανακριτικές και διωκτικές αρχές αποκαλύπτουν τα
ομοφοβικά και τρανσφοβικά κίνητρα που συνδέονται με 
ένα έγκλημα. Τα κράτη πρέπει να συλλέγουν διεξοδικά
στοιχεία για αυτές τις μορφές εγκλημάτων, με βάση τα 
οποία μπορούν να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν
σθεναρές πολιτικές.

Η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει περιεκτικά πρότυπα για όλες τις
μορφές βίας με κίνητρο το μίσος, περιλαμβανομένου με
βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα
φύλου. Η Απόφαση-Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ πρέπει να
αναθεωρηθεί αναλόγως.

Ο χουλιγκανισμός ορίζεται ως άσεμνες πράξεις, 
που παραβιάζουν κατάφωρα τη δημόσια τάξη και
εκφράζουν ανοιχτά έλλειψη σεβασμού προς την 
κοινωνία (Άρθρο 325 του Ποινικού Κώδικα).

Η κυβέρνηση ξεκίνησε μια συζήτηση για τροποποιήσεις
του Ποινικού Κώδικα το 2010 και συστάθηκε ομάδα
εργασίας που περιλαμβάνει οργανώσεις της κοινωνίας

των πολιτών με στόχο τη σύνταξη νέου Ποινικού Κώδικα. 
Ένα προσχέδιο τον Μάιο του 2013 περιλάμβανε τον
σεξουαλικό προσανατολισμό, όχι όμως και την ταυτότητα
φύλου, στους καταλόγους προσωπικών χαρακτηριστικών με
βάση τα οποία μπορεί να διαπραχθεί έγκλημα μίσους.

Δεν συλλέγονται από τις αρχές οποιαδήποτε στοιχεία για
τα εγκλήματα ομοφοβικού και τρανσφοβικού μίσους.

Διαδηλωτές ζητούν δικαιοσύνη στην υπόθεση του Μιχαήλ 

Στογιάνοφ, Βουλγαρία, Μάιος 2012.



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Τα κράτη πρέπει:

 Να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι τους απαγορεύουν όλα τα

εγκλήματα που διαπράττονται εναντίον ατόμων ή πραγμάτων

εξαιτίας της πραγματικής ή υποτιθέμενης σύνδεσής τους με, 

ή της ένταξής τους σε, μια ομάδα που ορίζεται από ένα

προστατευόμενο χαρακτηριστικό.

 Να συμπεριλάβουν τον πραγματικό ή υποτιθέμενο σεξουαλικό

προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου ως προστατευόμενα

χαρακτηριστικά με βάση τα οποία μπορεί να διαπραχθεί ένα

έγκλημα μίσους.

 Να διασφαλίσουν ότι οι ανακριτικές αρχές απαιτείται να

διερευνούν κάθε τυχόν φερόμενο ως ομοφοβικό και τρανσφοβικό

κίνητρο, ή όταν υπάρχει λόγος να πιστεύεται ότι ένα τέτοιο κίνητρο

ενδέχεται να έχει παίξει ρόλο αλλά δεν το ισχυρίστηκαν τα θύματα.

 Να διασφαλίσουν ότι οι διωκτικές αρχές θέτουν με συνέπεια τα

φερόμενα ως ομοφοβικά και τρανσφοβικά κίνητρα υπόψη του

δικαστηρίου όταν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να το πράξουν.

 Να συλλέγουν στοιχεία για τα εγκλήματα μίσους σε όλα τα

επίπεδα, περιλαμβανομένων της καταγγελίας, της έρευνας, 

της ποινικής δίωξης και της επιμέτρησης της ποινής. 

Αυτά τα στοιχεία πρέπει να ταξινομούνται κατά κίνητρο μίσους

περιλαμβανομένων του σεξουαλικού προσανατολισμού και της

ταυτότητας φύλου. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να δημοσιοποιούνται

(λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ιδιωτικότητα) και οι αρχές

πρέπει να αναπτύξουν πολιτικές για να καταπολεμήσουν κάθε

μορφή διακρίσεων με βάση αυτά τα στοιχεία.

 Να διασφαλίσουν ότι τα θύματα εγκλημάτων μίσους

λαμβάνουν διεξοδική και έγκαιρη πληροφόρηση για τις εξελίξεις

των υποθέσεών τους, να είναι αυτά σε θέση να ακουστούν στις

νομικές διαδικασίες και να τους παρέχεται νομική και ψυχολογική

υποστήριξη όπως αρμόζει.

 Να παρέχουν στην αστυνομία, τις δικαστικές αρχές και 

τους επαγγελματίες του χώρου της υγείας γενική εκπαίδευση 

για τις διακρίσεις μεταξύ άλλων για λόγους σεξουαλικού

προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, καθώς και

εξειδικευμένη εκπαίδευση για τα εγκλήματα μίσους.

Η ΕΕ πρέπει:

 Να επανεξετάσει την Απόφαση-Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ

προκειμένου να διασφαλίσει ότι αντιμετωπίζει περιεκτικά όλες 

τις μορφές εγκλημάτων μίσους, περιλαμβανομένων εκείνων που

διαπράττονται για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και

ταυτότητας φύλου. Η αναθεωρημένη απόφαση πρέπει επίσης να

περιλαμβάνει αρχές που να υποχρεώνουν τα κράτη να θέσουν σε

εφαρμογή τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα

φερόμενα ως κίνητρα μίσους λαμβάνονται πλήρως υπόψη από 

τις αρμόδιες αρχές στις φάσεις της διερεύνησης και της 

ποινικής δίωξης.

 Να διασφαλίσουν ότι τα θύματα εγκλημάτων μίσους στα

κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν ίση πρόσβαση στα δικαιώματα που

προστατεύονται από την Οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων

(Οδηγία 2012/29).

Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που αποτελείται από περισσότερους από 3 εκατομμύρια
υποστηρικτές, μέλη και ακτιβιστές σε περισσότερες από 150 χώρες και εδαφικές επικράτειες, οι οποίοι
αγωνίζονται για να δώσουν τέλος σε βαρύτατες καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το όραμά μας είναι κάθε άνθρωπος να απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην Οικουμενική
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλα διεθνή θεσμικά κείμενα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Είμαστε ανεξάρτητοι από κάθε κυβέρνηση, πολιτική ιδεολογία, οικονομικό συμφέρον ή θρησκεία και
χρηματοδοτούμαστε κυρίως από τα μέλη μας και από δωρεές από το κοινό.
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Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom

amnesty.org

Εκπρόσωποι της Διεθνούς Αμνηστίας

συμμετέχουν στην εκδήλωση

Υπερηφάνειας στο Παλέρμο της Ιταλίας,

Ιούνιος 2013.
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