
 

 

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 (IDAHOBIT), τιμώντας την ημέρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαίρεσε την 

ομοφυλοφιλία από τον κατάλογο των ψυχιατρικών διαταραχών, εγκαινιάζοντας έτσι μια νέα εποχή για τα 

ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα. Συνεπώς, η ημέρα αυτή 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.  

Η ομοφοβία, αμφιφοβία και τρανσφοβία είναι η αποστροφή ή οι διακρίσεις λόγω σεξουαλικού 

προσανατολισμού σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, που συχνά περιλαμβάνει μίσος, εχθρότητα ή 

αποδοκιμασία μέσω λεκτικής βίας ή με την εκδήλωση μίσους όπως με επιθέσεις, ξυλοδαρμούς, ακόμη και 

φόνους. 

Το θέμα της φετινής Διεθνούς Ημέρας κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας 

(IDAHOBIT), “Our Bodies, Our Lives, Our Rights,” αποτελεί υπενθύμιση ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να 

έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν αποφάσεις για το σώμα και τη ζωή τους.  

Σύμφωνα με επίσημη δήλωση της Ύπατης Αρμοστείας για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ολόκληρο τον κόσμο, πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν 

σε χώρες όπου η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη, ενώ η θανατική ποινή διατηρείται ως νόμιμη τιμωρία για 

συναινετικές σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου σε 11 χώρες. 

Έχει παρατηρηθεί, επίσης, ότι τα νεαρά άτομα αντιμετωπίζουν απόρριψη από τις οικογένειές τους, έλλειψη 

στέγης και παρενόχληση, στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου, με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό 

και την ταυτότητα φύλου τους.  

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 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. 

 

 

Γραφείο Πολυμορφίας, Ισότητας και Ενσωμάτωσης  

17 Μαΐου 2022 


