
 

 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας  

και Τρανσφοβίας 

Η 17η Μαΐου έχει καθοριστεί ως η Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της 

Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας και αποτελεί ευκαιρία να αναδειχθεί το ζήτημα των 

διακρίσεων, του φόβου και της βίας που συνεχίζει να αντιμετωπίζει η κοινότητα των 

λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφυλων, των τρανς και των ίντερσεξ 

ατόμων (ΛΟΑΤΚΙ+) σε όλο τον κόσμο. 

Στις 19 Ιανουαρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία 

αναγνώρισε το συμβολισμό της ημέρας αυτής και με ψήφισμά του κάλεσε τα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβουν δράσεις για την εξάλειψη των 

διακρίσεων λόγω ομοερωτικού προσανατολισμού. 

Η ομοφοβία (ή ομοφυλοφοβία ή ομοερωτοφοβία) είναι η αποστροφή ή οι διακρίσεις 

λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και γενικότερα σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. 

Η ομοφοβία συχνά περιλαμβάνει μίσος, εχθρότητα ή αποδοκιμασία των 

ομοφυλόφιλων ανθρώπων μέσω λεκτικής βίας ή με την εκδήλωση μίσους όπως με 

επιθέσεις, ξυλοδαρμούς, ακόμη και φόνους. 

Στην ανακοίνωσή του, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ημέρα αυτή, ο 

Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, 

Ζοζέπ Μπορέλ, τονίζει ότι «Όλοι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και 

τα δικαιώματα». Σημειώνει, επίσης, ότι «σε όλο τον κόσμο, τα άτομα συνεχίζουν να 

αντιμετωπίζουν βία, αποκλεισμό και διακρίσεις σε καθημερινή βάση, λόγω του 

πραγματικού ή αντιληπτού σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας 

φύλου. Η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι σε 69 χώρες οι 

συναινετικές ομοφυλοφιλικές σχέσεις ποινικοποιούνται, ενώ 11 από αυτές 

διατηρούν τη θανατική ποινή ως νόμιμη τιμωρία για την ομοφυλοφιλία». 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δηλώνει μηδενική ανοχή σε θέματα διακρίσεων ή 

απρεπούς συμπεριφοράς προς τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+, επιδιώκει δίκαιη και αμερόληπτη 



αντιμετώπιση όλων των ανθρώπων και εργάζεται, μέσω του Γραφείου Πολυμορφίας, 

Ενσωμάτωσης και Ισότητας, για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που 

ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, 

τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. 

Το Γραφείο, σε συνεργασία με φορείς που προωθούν και υποστηρίζουν τα 

δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+,  προγραμματίζει στο άμεσο μέλλον διάφορες 

δράσεις για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας σε 

θέματα  που αφορούν την ΛΟΑΤKΙ+ κοινότητα.  
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