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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ACCEPT – ΛΟΑΤ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
Αντιπροσωπία της Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου συναντήθηκε την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου με τον Πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη για συζήτηση που αφορά στα προβλήματα και
διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΙ άτομα στη Κύπρο. Στη συνάντηση, εκ μέρους της
Κυβέρνησης, παρευρέθηκε επίσης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου. Eκ μέρους του
Συμβουλίου της Ευρώπης παρευρέθηκαν η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του
Συμβουλίου της Ευρώπης Στέλλα Κυριακίδου, o ειδικός εμπειρογνώμονας για θέματα ταυτότητας
φύλου Silvan Agius, ο Κωνσταντίνος Φελλάς, Αντιπρύτανη Σχολών & Έρευνας Πανεπιστημίου
Λευκωσίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου και ο Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πανεπιστημίου
Κύπρου.
Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η ανάγκη επίλυσης βασικών προβλημάτων που αφορούν κυρίως
στις κοινότητες των τρανς και ίντερσεξ ατόμων στη Κύπρο. Εκ μέρους της οργάνωσης, ο Πρόεδρος
της Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου, κ Κώστας Γαβριηλίδης, παρουσίασε προσχέδιο νομοσχεδίου που αφορά
στην Ταυτότητα Φύλου, Έκφρασης Φύλου και Χαρακτηριστικών Φύλου το οποίο ετοιμάζεται από
Κύπριους και διεθνή νομικούς και εμπειρογνώμονες με την έμπρακτη στήριξη του Συμβουλίου της
Ευρώπης. Η προετοιμασία του προσχεδίου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα.
Εκ μέρους της Κυβέρνησης ο Πρόεδρος Αναστασιάδης καλωσόρισε τις δράσεις που γίνονται για το
θέμα, αναφέροντας πως χρειάζεται να προωθηθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα
τρανς και ίντερσεξ πρόσωπα ενώ υποσχέθηκε πως η Κυβέρνηση θα μελετήσει το προσχέδιο μόλις
αυτό είναι έτοιμο και θα το προωθήσει στη Βουλή σύντομα μετά τις εκλογές.
Ταυτόχρονα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συμφώνησε με την θέση της οργάνωσης πως χρειάζεται
άμεσα να συνταχθεί μια Εθνική Επιτροπή για ΛΟΑΤΙ Θέματα και ζήτησε όπως η οργάνωση αποστείλει
συγκεκριμένη πρόταση για τον τρόπο που αυτή πιστεύει πως η νέα Επιτροπή θα πρέπει να λειτουργεί
για να μελετηθεί, με την υπόσχεση πως η σύσταση της θα προωθηθεί αμέσως μετά τις εκλογές.
Ο Κώστας Γαβριηλίδης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη αλλαγής του νόμου που αφορά στην
ομοφοβική και τρανσφοβική ρητορική αφού διαφάνηκε πως ο νόμος, ως έχει, δεν λειτουργεί σωστά.
Αυτό σημείωσε είναι εμφανές μετά την άρνηση του Γενικού Εισαγγελέα να επιτρέψει διεξαγωγή
έρευνας για τα πρόσφατα ομοφοβικά σχόλια του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσόστομου, αλλά και
στην έλλειψη οποιασδήποτε έρευνας για ομοφοβική ή τρανσφοβική ρητορική τα τελευταία 2 χρόνια.
Ταυτόχρονα, ο κ. Γαβριηλίδης, αναφέρθηκε στην ανάγκη ένταξης στον Περί της Καταπολέμησης
Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας Νόμο του 2011 (134(I)/2011)
κατηγοριών όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου, η έκφραση φύλου και τα
χαρακτηριστικά φύλου αλλά και άλλων όπως η αναπηρία, η γλώσσα και η υπηκοότητα. Από πλευράς
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του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμφώνησε για την ανάγκη εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου
νόμου και ζήτησε από την οργάνωση να αποστείλει γραπτώς τις προτάσεις της.
Η οργάνωση αναφέρθηκε επίσης και στις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΙ στο χώρο εργασίας
και στην ανάγκη ενημέρωσης και εκπαίδευσης τόσο των εργοδοτών, όσο και των εργαζομένων και
ειδικά των ΛΟΑΤΙ εργαζομένων για τα δικαιώματα τους. Αναφορά έγινε επίσης σε πρόσφατη
συνάντηση που είχε η οργάνωση με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, κ. Αντρέα
Ασσιώτη, με στόχο την καταπολέμηση διακρίσεων στο χώρο εργασίας.
Σύντομη συζήτηση έγινε και για θέματα όπως η τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, η παρένθετη
μητρότητα και η Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή για ζευγάρια γυναικών, με τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη να ενημερώνει πως η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει προβλήματα που
προκύπτουν από τα πιο πάνω θέματα εν καιρώ, με ανοιχτό διάλογο.
Τέλος, από πλευράς του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, αναγνωρίζοντας το έργο που η Accept διατελεί
για την ΛΟΑΤΙ κοινότητα και του ρόλου που αυτή εκτελεί στην προάσπιση των δικαιωμάτων μιας
μεγάλης μερίδας Κυπρίων συμπολιτών μας, υποσχέθηκε την έμπρακτη οικονομική στήριξη της για
να βοηθήσει στο έργο της.
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