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• Η έρευνα κατέγραψε και ανέλυσε την τρέχουσα κατάσταση στην 
Ελλάδα αναφορικά με: 

 τους μετανάστες και τους πρόσφυγες,  
 τα άτομα ΛΟΑΤ,  
 τους ΛΟΑΤ πρόσφυγες και μετανάστες. 
• Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το χρονικό διάστημα από 

Φεβρουάριο έως Μάρτιο 2017 
• Τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν από: 

• βιβλιογραφική ανασκόπηση και  
• έρευνα πεδίου:  ατομικές συνεντεύξεις με επαγγελματίες και μία 

ΛΟΑΤ πρόσφυγα 

Εισαγωγή 



• Οι μετανάστες ΛΟΑΤ στην Ελλάδα βιώνουν 
πολλαπλές διακρίσεις: υφίστανται διπλό στίγμα, 
ως ΛΟΑΤ και ως «ξένες» και «ξένοι».  

• Συχνά, δεν έχουν από τους συμπατριώτες τους 
στήριξη ή συμπαράσταση. 

• Κάποιοι κρύβουν το σεξουαλικό τους 
προσανατολισμό.  

• Συχνά, κρύβουν και την εθνική τους ταυτότητα 
ακόμα και σε άτομα της ΛΟΑΤ κοινότητας. 

• Οι ΛΟΑΤ μετανάστες στην Ελλάδα νοιώθουν πιο 
ελεύθεροι να εκφραστούν και να κάνουν ό,τι 
θέλουν σε σχέση με τη χώρα καταγωγής τους. 

ΛΟΑΤ μετανάστες στην Ελλάδα 



• Τα άτομα ΛΟΑΤ μπορούν να αιτηθούν προστασίας 
ασύλου (Προεδρικό Διάταγμα 141/2013). 

• Γενικά, οι ΛΟΑΤ πρόσφυγες/ μετανάστες 
χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως χώρα πέρασμα.  

• Η διαδικασία εγκατάστασης των ΛΟΑΤ 
προσφύγων/ μεταναστών δε διαφέρει από αυτή 
των υπολοίπων. 

• Ο σεξουαλικός προσανατολισμός τους ενισχύει τις 
πιθανότητες να πάρουν άσυλο. 

• Οι ΛΟΑΤ πρόσφυγες/ μετανάστες προέρχονται από 
χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, οι οποίες 
είναι ιδιαίτερα εχθρικές προς τα άτομα ΛΟΑΤ.  

ΛΟΑΤ πρόσφυγες/ μετανάστες στην Ελλάδα 

Relatore
Note di presentazione
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 141 (2013) παρέχεται η δυνατότητα στα άτομα ΛΟΑΤ να αιτηθούν προστασίας ασύλου, εφόσον στις χώρες τους διώκονται εξαιτίας του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου. Γενικά, οι ΛΟΑΤ μετανάστες/πρόσφυγες δε ζητούν να μείνουν στην Ελλάδα, αλλά την χρησιμοποιούν ως χώρα πέρασμα. Η διαδικασία εγκατάστασης των ΛΟΑΤ μεταναστών και προσφύγων δε διαφέρει από αυτή των υπολοίπων ως προς το τυπικό κομμάτι. Ούτε λαμβάνουν κάποια διαφορετική κατάσταση μετανάστευσης. Συχνά ο σεξουαλικός προσανατολισμός τους ενισχύει τις πιθανότητες να πάρουν άσυλο, ειδικά στις περιπτώσεις που οι αιτούντες ΛΟΑΤ προέρχονται από χώρες όπου ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή η ταυτότητα φύλου αν είναι διαφορετικά από τη νόρμα, αυτό θεωρείται ποινικό αδίκημα που μπορεί να επιφέρει ακόμα και θανατική ποινή. Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία ως προς τις χώρες προέλευσης των προσφύγων/ αιτούντων άσυλο ΛΟΑΤ στην Ελλάδα, αλλά είναι λογικό να συμπεράνει κανείς ότι η πλειονότητα αυτών προέρχεται από χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, οι οποίες είναι ιδιαίτερα εχθρικές προς τα άτομα ΛΟΑΤ. 



Λόγοι μετανάστευσης των ΛΟΑΤ στην Ελλάδα: 
• δυσκολίες και οι διώξεις που βιώνουν στις 

χώρες τους, λόγω της σεξουαλικής τους 
ταυτότητας.  

• δεν μπορούν να ζήσουν και να εκφραστούν 
ελεύθερα στις χώρες τους 

• δυσκολεύονται να βρουν εργασία,  
• συχνά είναι θύματα βίας και κινδυνεύει η 

ζωή τους. 

ΛΟΑΤ πρόσφυγες/ μετανάστες στην Ελλάδα 



Προβλήματα των ΛΟΑΤ προσφύγων/ μεταναστών, 
όταν φτάνουν στην Ελλάδα: 

• περιθωριοποίηση,  
• λεκτικές και φυσικές επιθέσεις από τους 

ομοεθνείς τους και αλλοεθνείς, 
• απόπειρες βιασμού στις δομές φιλοξενίας.   

 

ΛΟΑΤ πρόσφυγες/ μετανάστες στην Ελλάδα 



 
• Συχνά, οι ΛΟΑΤ πρόσφυγες/ μετανάστες 

κρύβουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα: 
• για την αποφυγή επιθέσεων 
• γιατί είναι διστακτικοί απέναντι στις αρχές.  

 
• Αισθάνονται πολύ πιο ασφαλείς και άνετα στην 

Ελλάδα. 
 

 
 

ΛΟΑΤ πρόσφυγες/ μετανάστες στην Ελλάδα 



Ανάγκες των ΛΟΑΤ προσφύγων/ μεταναστών: 
• ιδιαίτερη ανάγκη για προστασία ακόμα και 

από τις ίδιες τις κοινότητές τους, 
• ανάγκη για στέγαση,  
• ανάγκη για εργασία,  
• να μάθουν την ελληνική γλώσσα, και  
• πολιτισμική προσαρμογή και ένταξη. 

ΛΟΑΤ πρόσφυγες/ μετανάστες στην Ελλάδα 

Relatore
Note di presentazione
Οι ΛΟΑΤ μετανάστες και πρόσφυγες αισθάνονται πολύ πιο ασφαλείς και άνετα στην Ελλάδα σε σχέση με τις χώρες τους.Ανάγκες των ΛΟΑΤ μεταναστών και προσφύγων:ιδιαίτερη ανάγκη για προστασία ακόμα και από τις ίδιες τις κοινότητές τους που μπορεί να είναι εχθρικές απέναντί τουςανάγκη τους για στέγαση, ανάγκη για εργασία, να μάθουν την ελληνική γλώσσα, και πολιτισμική προσαρμογή και ένταξη.



• Οι ΛΟΑΤ μετανάστες και πρόσφυγες αντιμετωπίζουν 
πολλές δυσκολίες και εμπόδια.  

• Ανήκουν σε μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες της εποχής.  
• Έχουν εγκατασταθεί σε μια χώρα στην οποία έχει πέσει 

το μεγαλύτερο βάρος της μεταναστευτικής και 
προσφυγικής κρίσης.  

• Συγχρόνως, έχουν εγκατασταθεί σε μια χώρα στην οποία 
οι ανισότητες και διακρίσεις εναντίον των ΛΟΑΤ 
εξακολουθούν να υφίστανται. 

• Οι ΛΟΑΤ μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα 
αποτελούν μια από τις πιο περιθωριοποιημένες ομάδες 

• Συνεπώς, οι ΛΟΑΤ πρόσφυγες και μετανάστες στην 
Ελλάδα έχουν επιπλέον ανάγκη για υποστήριξη και 
βοήθεια, ώστε να ενταχθούν τόσο κοινωνικά και 
πολιτισμικά.  

Συμπεράσματα 

Relatore
Note di presentazione
Οι ΛΟΑΤ μετανάστες και πρόσφυγες αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες και εμπόδια Ανήκουν σε μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες της εποχής δεδομένης της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Έχουν εγκατασταθεί σε μια χώρα που καλείται να διαχειριστεί το φαινόμενο αυτό μη έχοντας πρότερη εμπειρία και στην οποία έχει πέσει το μεγαλύτερο βάρος της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης. Συγχρόνως, ως άτομα ΛΟΑΤ εγκαθίστανται σε μια χώρα στην οποία οι ανισότητες και διακρίσεις εναντίον των ΛΟΑΤ εξακολουθούν να υφίστανται, ενώ τα φαινόμενα ομοφοβίας είναι ιδιαίτερα έντονα τα τελευταία χρόνια.Συνεπώς, οι ΛΟΑΤ μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα αποτελούν μια από τις πιο περιθωριοποιημένες ομάδεςΓια το λόγο αυτό, οι ΛΟΑΤ πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα έχουν επιπλέον ανάγκη για υποστήριξη και βοήθεια, ώστε να ενταχθούν τόσο κοινωνικά και πολιτισμικά και να κάνουν ένα καινούριο ξεκίνημα υπό ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες. 




	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10

