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ΔΕΛΤΙΟ ΤΎΠΟΥ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΜΟΠ
«ΛΟΑΤ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο «ΛΟΑΤ πρόσφυγες και μετανάστες: η κατάσταση
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού την Τρίτη 9 Μαΐου 2017,
στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο President. Το συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου ”EpsiLon: Equipping
Professionals for Supporting LGBT Refugees” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την έναρξη εργασιών του συνεδρίου κήρυξε η Δρ. Αντωνία Τορρένς, Πρόεδρος του ΚΜΟΠ, η οποία καλωσόρισε
τους συμμετέχοντες, τονίζοντας ότι «το ΚΜΟΠ βρίσκεται από το 1977 στο πλευρό μιας μεγάλης κατηγορίας
ευπαθών κοινωνικών ομάδων πληθυσμού στην Ελλάδα» ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη να εκφραστούν «προτάσεις
πολιτικής για ένα τόσο επίμαχο αλλά και ευαίσθητο θέμα, τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και τις πραγματικές
ανάγκες των ΛΟΑΤ προσφύγων και μεταναστών».
Χαιρετισμό απηυθύναν ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κος Ιωάννης Μπαλάφας, η κα Μαρία
Γιαννακάκη, Γενική Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η κα Φωτεινή Κούβελα, Γενική
Γραμματέας Ισότητας των Φύλων και από το Δήμο Αθηναίων, η κα Μαρία Στρατηγάκη, Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας, ο κος Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Αντιδήμαρχος Μεταναστών,
Προσφύγων και Δημοτικής Αποκέντρωσης καθώς και ο κος Ιάσονας Φωτήλας, αναπληρωτής Τομεάρχης Υγείας
της Νέας Δημοκρατίας.
O κος Μπαλάφας δήλωσε ότι «στόχος μας παραμένει η αποτελεσματική παρέμβαση σε όλες τις πτυχές του
προσφυγικού ζητήματος και ιδιαίτερα στα θέματα που αφορούν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες».
Η κα Μαρία Γιαννακάκη ανέφερε ότι «τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα για τη νομική θωράκιση της
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, με πιο πρόσφατη την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου που πριν από τέσσερις ημέρες
βγήκε σε διαβούλευση. Όμως, το πιο σημαντικό είναι η αλλαγή νοοτροπιών και αυτό γίνεται μόνο με τη γνωριμία
με τον άλλο και την εκπαίδευση».
Σύμφωνα με την κα Φωτεινή Κούβελα, «η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης συνιστά
αναγκαιότητα πρώτης γραμμής, γιατί συντρέχουν λόγοι έμφυλης βίας και κατάφωρης παραβίασης ανθρωπίνων
δικαιωμάτων».
H κα Στρατηγάκη, τόνισε τη σπουδαιότητα του συνεδρίου ως ένα από τα πρώτα που γίνονται στην Ελλάδα για το
συγκεκριμένο θέμα και ανέφερε ότι «ο Δήμος Αθηναίων, για πρώτη φορά, στα πλαίσια της πολιτικής του κατά των
διακρίσεων, συμπεριλαμβάνει ειδικό μέρος για την αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού
προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου».
Ο κος Παπαγιαννάκης τόνισε ότι «έχουμε λύσει κάποια ζητήματα, όπως η στέγαση, αλλά μιλώντας για ένταξη,
ορατότητα, σεβασμό είμαστε πάρα πολύ μακριά», ενώ ο κος Φωτήλας παραδέχθηκε ότι «είναι αλήθεια ότι οι
ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες έχουν ακόμα περισσότερο το δικαίωμα να κάνουν αίτημα ασύλου, γιατί προέρχονται από
χώρες όπου είναι απαγορευτική η επιλογή του σεξουαλικού προσανατολισμού τους. Δυστυχώς, όμως, και στη
χώρα μας σημειώνονται εκατοντάδες κρούσματα βίας».

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained herein.

Για την κατάσταση των ΛΟΑΤ προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μίλησαν η κα Ελένη
Πετράκη από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης της Υπηρεσίας Ασύλου, η κα Emilie Page,
Protection Officer της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και η κα Monica Strand Korgerud,
ακτιβίστρια ΛΟΑΤ από τη Νορβηγία.
Η παρουσίαση του έργου “EpsiLon” έγινε από την κα Rosa Heimer, Equalities Project Coordinator του Διεθνούς
Ινστιτούτου IARS (Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας «ΛΟΑΤ πρόσφυγες και μετανάστες
στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Κύπρο, την Ολλανδία και την Ελλάδα» παρουσιάστηκαν από τους
εταίρους του Έργου.
Στο πρώτο πάνελ με θέμα «Υποδοχή και Υποστήριξη ΛΟΑΤ Προσφύγων και Μεταναστών» συμμετείχαν
εκπρόσωποι από το Σωματείο Υποστήριξης Διευμφυλικών και τις οργανώσεις Colour Youth, Praksis, Solidarity
Now, Γιατροί Χωρίς Σύνορα και LGBT Asylum Support Foundation. Από όλους τους συμμετέχοντες τονίστηκε η
ανάγκη για παροχή εξειδικευμένης φροντίδας στους ΛΟΑΤ πρόσφυγες και μετανάστες, καθώς και για εκπαίδευση
των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή μαζί τους. Στην ανάγκη αυτή απαντά το έργο “EpsiLon” με τη
δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων για τους επαγγελματίες και εθελοντές που εξυπηρετούν τη
συγκεκριμένη ομάδα.
Στο δεύτερο πάνελ οι ΛΟΑΤ πρόσφυγες: Armin Armadi από την Ολλανδία, Jonathan Mastellari και Markin Hasan
από την Ιταλία και Sam, Hossam και Moira από την Ελλάδα, έδωσαν το δικό τους στίγμα με τις προσωπικές
εμπειρίες τις οποίες μοιράστηκαν με το κοινό.
Συντονιστής των πάνελ ήταν ο κος Θανάσης Θεοφιλόπουλος, Κοινωνιολόγος, Project Manager (NGO Colour
Youth), Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων.
Το συνέδριο έκλεισε ο κος Δημήτρης Αγγελίδης, δημοσιογράφος, ο οποίος συντόνισε το συνέδριο.
Τις ομιλίες - παρουσιάσεις του συνεδρίου θα τις βρείτε εδώ
https://www.youtube.com/channel/UCHIq1YO8QxXiuPQcwi78i2w
Σχετικά με το Έργο “EpsiLon”
To Έργο “EpsiLon: Equipping Professionals for Supporting LGBT Refugees”, στοχεύει να συμβάλλει στη
βελτίωση της ζωής των ΛΟΑΤ προσφύγων και μεταναστών, που αποτελούν μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες στη
σύγχρονη Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα
απευθύνεται σε επαγγελματίες και εθελοντές που προφέρουν υπηρεσίες σε μετανάστες και πρόσφυγες στην
Ευρώπη. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που θα βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες των ΛΟΑΤ μεταναστών και
προσφύγων, θα βοηθήσει επαγγελματίες και εθελοντές, ώστε αντιμετωπίζουν καλύτερα θέματα αξιοπρέπειας,
σεβασμού, ενσωμάτωσης και διακρίσεων της ομάδας στόχου.
Για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου, το ΚΜΟΠ συνεργάζεται με Ευρωπαϊκούς Εταίρους με πολυετή εμπειρία
στην υποστήριξη περιθωριοποιημένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Συγκεκριμένα, συντονιστής του έργου
είναι το Διεθνές Ινστιτούτο IARS (Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ συμμετέχουν και φορείς από την Ιταλία (Anziani e
Non Solo) την Ολλανδία (Movisie) και την Κύπρο (CARDET).
Σχετικά με το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)
Το ΚΜΟΠ είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1977. Σκοπός της είναι η στήριξη ατόμων που
απειλούνται ή διαβιούν κάτω από συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για
την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ανέργων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
και η δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευτικών και ψηφιακών εργαλείων για παιδιά και νέους.
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Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Ιωάννα Μάρκου, e-mail: markou.i@kmop.gr,
κιν: 6937 211929
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στις σελίδες:
https://www.facebook.com/events/841593202664494
https://kmop.gr/index.php/news-and-events/308-lgbt-refugees-and-migrants-the-situation-in-greece-and-in-europeinternational-conference
http://www.epsilonproject.eu/

Μπορείτε να επισκεφθείτε το ΚΜΟΠ στις σελίδες:
http://kmop.eu/ | https://www.facebook.com/kmop.eu |
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