
 

 

 

 

Δεσμεύομαι, ως υποψήφιο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να υπερασπίζομαι 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα για όλες τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, 

τους αμφιφυλόφιλους, τους τρανς και τους ίντερσεξ (ΛΟΑΤΙ) ανθρώπους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, και θα το κάνω αυτό δουλεύοντας ώστε να: 

 

Ενισχυθούν οι προστασίες στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και 
πολιτική 

Εξασφαλιστεί ένα πρόσφορο έδαφος για τα άτομα που 
υπερασπίζονται τα ΛΟΑΤΙ ανθρώπινα δικαιώματα 

Διασφαλίσω τον ηγετικό ρόλο της Ε.Ε. σε θέματα ΛΟΑΤΙ 
δικαιωμάτων 

Αξιοποιήσω τη Δύναμη της Θέσης μου 

Είμαι σύμμαχος των υποεκπροσωπούμενων φωνών 
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Δεσμεύομαι, ως υποψήφιο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να υπερασπίζομαι τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα για όλες τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τους 

αμφιφυλόφιλους, τους τρανς και τους ίντερσεξ (ΛΟΑΤΙ) ανθρώπους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και όχι μόνο, και θα το κάνω αυτό δουλεύοντας ώστε να: 

Ενισχυθούν οι προστασίες στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και πολιτική 

 Εξασφαλιστεί ένα πρόσφορο έδαφος για τα άτομα που 
υπερασπίζονται τα ΛΟΑΤΙ ανθρώπινα δικαιώματα 

Δεσμεύομαι να υποστηρίξω δυναμικά συγκεκριμένα 
μέτρα που θα διασφαλίσουν το υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο νομικής προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων. Θα δουλέψω 
ενεργά με τρίτους ώστε να καταρτιστούν στρατηγικές 
που θα μειώσουν το κενό στην νομική προστασία με 
βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα 
φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου στους τομείς της 
καταπολέμησης διακρίσεων, των εγκλημάτων μίσους 
και της ρητορικής μίσους. Θα δουλέψω υπέρ πολιτικών 
μέτρων που θα ενισχύσουν την προστασία και την 
υποστήριξη των ΛΟΑΤΙ αιτούντων ασύλου 
(συμπεριλαμβανομένης και της αποδοχής του 
αναμορφωμένου Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Ασύλου), και θα διασφαλίσω ότι η ελευθερία της 
κυκλοφορίας θα είναι εξίσου διαθέσιμη στα ομόφυλα 
ζευγάρια και τις οικογένειές τους, όπως επιβεβαιώνεται 
και από την υπόθεση Coman του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, θα συνεισφέρω 
ενεργά στην αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών, 
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, που 
αποτελούν αναγκαία βήματα ώστε να υπάρξει αληθινή 
αλλαγή στις ζωές των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων. 

Δεσμεύομαι να υπερασπίζομαι σθεναρα και δυναμικά τη 
σημαντική δουλειά των ΛΟΑΤΙ οργανώσεων και των 
υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την 
Ευρώπη και όχι μόνο. Θα το κάνω αυτό αμφισβητώντας 
ενεργά κάθε περιορισμό στο χώρο της Κοινωνίας των 
Πολιτών και των κανόνων δικαίου αλλά και θέτοντας τα 
κράτη μέλη της Ε.Ε. προ των ευθυνών τους απέναντι στις 
σχετικές τους δεσμεύσεις. Επιπλέον, θα δουλέψω ώστε να 
διασφαλιστεί η συνεχής και προσβάσιμη χρηματοδότηση 
της Κοινωνίας των Πολιτών από την Ε.Ε., 
συμπεριλαμβανομένων και των ΛΟΑΤΙ οργανώσεων, 
τόσο μέσα στην Ε.Ε. όσο και εκτός. Θα υπερασπιστώ τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων ενάντια σε 
κάθε δύναμη που προσπαθεί να διαβρώσει τις ίδιες τις 
αξίες και τα ήθη πάνω στα οποία ιδρύθηκε η Ε.Ε. 

 

Διασφαλίσω τον ηγετικό ρόλο της Ε.Ε. σε θέματα ΛΟΑΤΙ 
δικαιωμάτων 

Δεσμεύομαι να διασφαλίσω ότι η Ε.Ε. θα είναι δυναμική 
υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ 
ανθρώπων τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της, 
αλλά και σθεναρή σύμμαχος των ΛΟΑΤΙ ακτιβιστών της 
Ευρώπης και παγκοσμίως. Θα διασφαλίσω ότι οι θεσμοί 
της Ε.Ε. θα συνεχίσουν να έχουν ηγετικό ρόλο στην 
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υιοθετώντας 
μια Ευρωπαϊκή ΛΟΑΤΙ Στρατηγική, και λαμβάνοντας 
υπόψη τα ΛΟΑΤΙ δικαιώματα σε όλο το εύρος της χάραξης 
πολιτικής. Δεσμεύομαι, επίσης, να ενδυναμώσω την 
εσωτερική και εξωτερική συνοχή της δέσμευσης της Ε.Ε. 
υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ 
ανθρώπων. 

 

Είμαι σύμμαχος των υποεκπροσωπούμενων φωνών 

Δεσμεύομαι να χρησιμοποιήσω τη θέση μου ώστε να 
ενισχύσω τις φωνές των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων που 
υποεκπροσωπούνται και να συνεισφέρω ενεργητικά 
ώστε η χάραξη πολιτικής της Ε.Ε. να γίνει πιο 
συμπεριληπτική στους ΛΟΑΤΙ ανθρώπους, που δεν 
αποκλείονται μόνο εξαιτίας του σεξουαλικού τους 
προσανατολισμού, της ταυτότητας ή έκφρασης φύλου 
τους, ή των χαρακτηριστικών φύλου, αλλά και εξαιτίας 
της πίστης τους, του χρώματος του δέρματός τους, της 
αναπηρίας τους, του κοινωνικοοικονομικού τους 
επιπέδου ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού. Θα 
το πετύχω αυτό φέρνοντας στο τραπέζι των 
συζητήσεων τις υποεκροσωπούμενες φωνές της 
ΛΟΑΤΙ κοινότητας, προσεγγίζοντάς την ενεργά ώστε 
να ακούω τις ανησυχίες τους και θέτοντας τα ζητήματά 
τους στην ατζέντα των θεσμών της Ε.Ε.. Επιπλέον, θα 
διασφαλίσω ότι οι ΛΟΑΤΙ φωνές θα 
συμπεριλαμβάνονται κατά τη διαδικασία επίτευξης των 
Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη ώστε κανένα άτομο 
να μην μείνει πίσω. 

 

Αξιοποιήσω τη Δύναμη της Θέσης μου 

Δεσμεύομαι να χρησιμοποιήσω την επιρροή της θέσης 
μου ώστε να προωθήσω τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
ΛΟΑΤΙ ανθρώπων, και να δουλέψω προς την κατεύθυνση 
της ισότητας και της συμπερίληψης εντός και εκτός της 
Ε.Ε., οπουδήποτε μπορώ. Θα συμμετέχω σε ενεργό 
διάλογο με ΛΟΑΤΙ ακτιβιστές/ριες και οργανώσεις, οι 
οποίες είναι και οι κύριοι ειδικοί των ίδιων τους των 
εμπειριών και αναγκών. Θα είμαι ένθερμος/η σύμμαχος 
της ΛΟΑΤΙ κοινότητας και θα ανταποκρίνομαι σε 
καλέσματα δράσης από ΛΟΑΤΙ οργανώσεις σε κάθε 
επίπεδο. 


