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Το έτος 2015 ήταν ένα ιδιαίτερα δημιουργικό για την Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων της Αθήνας. 
Μέσα από τις ολοένα και αυξανόμενες ποιοτικά και ποσοτικά δραστηριότητες και υπηρεσίες που προσφέρει 
η Colour Youth, τα νέα LGBTQ άτομα της Αθήνας αποκτούν ορατότητα, διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον, 
προσφέρουν και δέχονται υποστήριξη και βλέπουν τον εαυτό τους ως ανήκοντα σε μια κοινότητα, σε ένα 
δίκτυο φίλων, σε μια παρέα – στοιχείο απαραίτητο όταν βρίσκονται στην αρχή της ενήλικης ζωής τους.

Μέσα από το μεγαλύτερο έργο μας, το πρόγραμμα «Πες Το Σ’Εμάς», στο οποίο καταγράφηκαν για πρώτη 
φορά με συστηματικό τρόπο περιστατικά βίας ή διακρίσεων, λόγω ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου ή/
και σεξουαλικού προσανατολισμού, επιχειρήθηκε η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με το 
φαινόμενο της ομοφοβίας/τρανσφοβίας/αμφιφοβίας και των διαφόρων εκφάνσεων τους,  η παροχή δωρεάν 
νομικής και ψυχολογικής στήριξης στα θύματα, από εξειδικευμένους επαγγελματίες, και η εκπαίδευση 
επαγγελματικών στελεχών, μελών και εθελοντών οργανώσεων και άτυπων ομάδων υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ 
ανθρώπων στην διαχείριση τέτοιων περιστατικών

Μέσα από την παρούσα Ετήσια Αναφορά για το έτος 2015,  θέλουμε να αναδείξουμε ορισμένες από 
τις σημαντικότερες στιγμές για την LGBTQ κοινότητα νέων της Αθήνας του περασμένου έτους, και να 
δώσουμε πρόσωπο στο ποιες/ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, και που θα στοχεύσουμε το επόμενο διάστημα της 
δραστηριότητάς μας. Ελπίζω να τον απολαύσετε όσο τον απολαύσαμε εμείς που τον δουλέψαμε.

Γιώργος - Κυβέλη Παπαδημητρίου,
Διαχειρίστρια 2015

1.  Editorial
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2.  Εισαγωγή
2.1  Ιστορική Διαδρομή
Ιούνιος 2010 – Ιανουάριος 2012 : Δημιουργία άτυπης ομάδας ατόμων
Ιανουάριος 2012: Νομική αναγνώριση του μη κερδοσκοπικού σωματείου «Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ 
Νέων Αθήνας»
Σεπτέμβριος 2012: Λειτουργία του σωματείου με ανοιχτές συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση
Δεκέμβριος 2013: Πρόγραμμα «Ψήφισε για τα Δικαιώματά Σου», από κοινού με το Athens Pride
Ιανουάριος 2014: Έναρξη προγράμματος «Πες Το Σ’ Εμάς» με σκοπό τη καταγραφή περιστατικών ομοφοβικής 
και τρανσφοβικής βίας σε εθελοντική βάση.

2.2  Όραμα
Η Colour Youth οραματίζεται έναν κόσμο στον οποίο η σεξουαλικότητα, η ταυτότητα και η έκφραση φύλου, 
τα χαρακτηριστικά φύλου και τα σώματα στην ποικιλία τους μπορούν να εκδηλωθούν και να εκφραστούν 
χωρίς το φόβο της κριτικής, της περιθωριοποίησης και της βίας. Σε αυτό τον κόσμο όλα εμείς τα νέα άτομα 
θα έχουμε δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό και την αυτοδιάθεση της σεξουαλικότητας, του φύλου και του 
σώματος και θα μπορούμε ελεύθερα να συμμετέχουμε χωρίς διακρίσεις σε κοινότητες και κοινωνίες, ώστε 
να μπορούμε να ανταποκριθούμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας, απολαμβάνοντας σεβασμό και θετική 
αναγνώριση.

2.3  Αποστολή
Η Colour Youth   Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, έχει ως αποστολή:
• Τη δημιουργία δραστήριας και ενωμένης κοινότητας LGBTQI νέων, στη βάση των αξιών μας και στην 

αλληλεγγύη ενώπιον των διακρίσεων
• Την υποστήριξη, ενδυνάμωση και αλληλοβοήθεια των LGBTQI νέων μέσω της εκπαίδευσης, 

της αλληλεπίδρασης και της αλληλοϋποστήριξης ώστε να επιτευχθεί η προσωπική ανάπτυξη και 
κοινωνικοποίησή τους,

• Την εκπροσώπηση της LGBTQI νεολαίας προς φορείς και θεσμούς
•  Την διεκδίκηση, υπεράσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των LGBTQΙ νέων,
• Την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας για θέματα που αφορούν τους LGBTQI νέους, όπως 

η ισότητα, οι επιπτώσεις των διακρίσεων και η ψυχική και σεξουαλική υγεία

2.4  Αξίες
Η Colour Youth προωθεί και υποστηρίζει τις εξής αξίες και αρχές:
• Σεβασμός για την διαφορετικότητα.
• Απόλυτος σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα.
• Δημοκρατικότητα, διαφάνεια και διάλογος.
• Ενεργή συμμετοχή της νεολαίας και υπευθυνότητα απέναντι σε ανειλημμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις.

Η Colour Youth είναι αντίθετη και δρα ενάντια στα εξής:
• Την ομο , λεσβιο , αμφιφυλο , και τρανσ φοβία και οποιοδήποτε αρνητικό συναίσθημα με βάση τη 

σεξουαλικότητα, το φύλο και το σώμα ενός ατόμου.
• Την ετεροκανονικότητα, τον ετεροσεξισμό, τον σεξισμό, την cis κανονικότητα και τον cis  σεξισμό.
•  Όλες τις μορφές αποκλεισμού, μίσους και διακρίσεων.
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2.5  Στρατηγικό Σχέδιο 2014-2015
Οι δράσεις της Cοlour Yοuth για το 2015 καθορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από το Στρατηγικό Σχέδιο της 
Οργάνωσης για τα έτη 2014-2015, το οποίο περιέχει το όραμα, την αποστολή, τις αξίες, τους στρατηγικούς 
στόχους και τους επιμέρους στόχους που αποτελούν προτεραιότητα της Colour Youth. Το συγκεκριμενο 
σχέδιο είχε αναπτυχθεί βάσει των απόψεων των μελών του σωματείου μετά από διαβούλευση των μελών και 
συντάχθηκε το φθινόπωρο του 2013. Οι δύο επιμέρους στόχοι του ΣΣ 2014-2015 ήταν: 
(α) η ανάπτυξη της βιωσιμότητας της οργάνωσης σε επίπεδο υλικών, οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων, 
ώστε να δρα αποτελεσματικά, έγκαιρα και να αποτελείται από ενημερωμένα, ενεργά και πρόθυμα μέλη, και 
(β) η ορατότητα της LGBTQ κοινότητας και η θετική κοινωνική αλλαγή για την LGBTQ νεολαία, ιδιαίτερα 
στον χώρο της εκπαίδευσης, μέσω της προώθησης του διαλόγου μεταξύ των LGBTQ νέων, των θεσμών, των 
φορέων και της ευρύτερης κοινωνίας, ως αρμόδιος φορέας που εκπροσωπεί την LGBTQ νεολαία της Αθήνας.

2.6  Δομή
Για τη κατανόηση του έργου μας, ειναι αρκετά  σημαντική η κατανόηση της εσωτερικής δομής της οργάνωσης 
μας. Διοικητικό όργανο του σωματείου αποτελεί η Διαχειριστική Ομάδα, η οποία εκλέγεται από τη Γενική 
Συνέλευση των μελών της Colour Youth, η οποία αποτελεί και το ανώτατο όργανο του σωματείου. Η 
Διαχειριστική Ομάδα αποτελείται από τις θέσεις του/της Διαχειριστή/στριας, του/της Γραμματέα και του/της 
Ταμία, οι οποίοι εκλέγονται άμεσα από τη Γενική Συνέλευση, ενώ σε αυτή συμμετέχουν και οι συντονιστ(ρι)
ες των ομίλων εργασίας, οι οποίοι/ες εκλέγονται από τα μέλη των ομίλων και επικυρώνονται από της 
Γενική Συνέλευση. Συγκεκριμένα, λειτουργούμε με 4 ομίλους εργασίας , τους οποίους συντονίζουν μέλη της 
Διαχειριστικής Ομάδας: τον όμιλο Ανάπτυξης Κοινότητας, τον Όμιλο Θεσμικών Διεκδικήσεων, τον Όμιλο 
Υποστήριξης και τον Όμιλο Πάρεδρων μελών και Υποστηρικτών 

Επιπλέον, το 2015 εγκαινιάσαμε δύο νέες ειδικές θέσεις εντός της Colour Youth: (α) τη θέση του/της 
Υπεύθυνου/ης Εκπαίδευσης και (β) τη θέση του/της Υπεύθυνου/ης Επικοινωνίας. Τέλος, η εσωτερική δομή 
της Colour Youth ολοκληρώνεται με την παρουσία της Ελεγκτικής Επιτροπής, 
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3.  Η Colour Youth το 2015
3.1  Hightlights

3.1.1  Πες το Σ’Εμάς
Το 2014-2015, η Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας έτρεξε το μεγαλύτερό της πρόγραμμα μέχρι 
σήμερα, το «Πες το Σ’ Εμάς». Σκοπός του Έργου αυτού είναι η συγκέντρωση και καταγραφή περιστατικών 
βίας ή/και διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου ή/και του σεξουαλικού προσανατολισμού,  
χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας  (προσωπικές 
συνεντεύξεις με τα θύματα και χρήση της Φόρμας του Δικτύου), η παροχή δωρεάν νομικής και ψυχολογικής 
στήριξης στα θύματα από εξειδικευμένους επαγγελματίες, η εκπαίδευση επαγγελματικών στελεχών, μελών 
και εθελοντών οργανώσεων και άτυπων ομάδων υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων στην διαχείριση τέτοιων 
περιστατικών, η κατάρτιση και ευαισθητοποίηση νυν και μελλοντικών επαγγελματικών στελεχών των χώρων 
της Δημόσιας Τάξης και της Δικαιοσύνης πάνω σε ζητήματα βίας και διακρίσεων κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων, 
και τέλος η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με το φαινόμενο της ομοφοβίας/τρανσφοβίας/
αμφιφοβίας και των διαφόρων εκφάνσεων τους.

Από την 1η Απριλίου 2014 (έναρξη υλοποίησης του Έργου σε εθελοντική βάση) έως και την 30η Νοεμβρίου 
2015 (λήξη της πρώτης φάσης υλοποίησης του Έργου από εξειδικευμένους επαγγελματίες), καταγράφηκαν 
συνολικά εκατόν ένα (101) περιστατικά βίας ή διακρίσεων, λόγω ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου ή/και 
σεξουαλικού προσανατολισμού, με εκατόν σαράντα (140) θύματα και τουλάχιστον εκατόν ενενήντα τέσσερις 
(194) θύτες. Με αυτό τον τρόπο, το έργο «Πες Το Σ’ Εμάς» κατόρθωσε να αποτελέσει το μοναδικό εγχείρημα 
συστηματικής καταγραφής περιστατικών βίας και διακρίσεων που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην 
Ελλάδα.

Την υλοποίηση του έργου ξεκινήσαμε από τη δημιουργία διαδικτυακού ερωτηματολογίου για με σκοπό την 
εξέταση της ενημερότητας της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας σε σχέση με θέματα βίας και διακρίσεων αλλά και τους 
τρόπους αντιμετώπισής τους. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 762 άτομα.

Επιπλέον, μέσα από το έργο αυτό πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις στα ακόλουθα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα:
• Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών 
• ΤΕΙ Αθηνών 
• Ιατρική Σχολή Αθηνών 
• Νομική Σχολή Αθηνών 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν και Εκπαιδευτικά Σεμινάρια σε εκπροσώπους ΛΟΑΤΚΙ φορέων και 
συλλογικοτήτων κατά το 1ο LGBTQI+ Pride Κρήτης και σε ουδέτερο χρόνο στη Θεσσαλονίκη.   
Συμπληρωματικά, μέσω του έργου, πραγματοποιήσαμε τη συγγραφή και την έκδοση των ακόλουθων εκδόσεων:
• Οδηγός του Έργου για επαγγελματίες – κοινωνικών, ανθρωπιστικών, νομικών επιστημών – αλλά και 

για κάθε ενδιαφερόμενο και ευαισθητοποιημένο πολίτη (http://media.wix.com/ugd/746f42_9f6d73e       
5f1574ac589e9b7ce93efe6dc.pdf ) .

• Οδηγός του Έργου για νομικούς επιστήμονες και αστυνομικούς: προσέγγιση του φαινομένου της βίας και 
των διακρίσεων λόγω ταυτότητας  φύλου, έκφρασης φύλου ή/αι σεξουαλικού προσανατολισμού από νομική-
εγκληματολογική σκοπιά (http://media.wix.com/ugd/746f42_75ac2db05fe14134806705e2d44765e6.pdf ).

• Τελική έκθεση για τη βία και τις διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου ή/και 
σεξουαλικού προσανατολισμού στη σύγχρονη Ελλάδα, με χρήση των συγκεντρωμένων δεδομένων
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       του Έργου (http://media.wix.com/ugd/746f42_7b191de2a65c408eaa0a7cf2df25af1c.pdf ).

Το Έργο «Πες το σ’ εμάς», το φθινόπωρο του 2014, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» το 
οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA 
Grants, με διαχειριστή επιχορήγησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ενώ στη συνεχεία έλαβε την υποστήριξη και του 
Ιδρύματος για την Ανοιχτή Κοινωνία (Open Society Foundations) για επιπλέον δράσεις.

Υπεύθυνος του Έργου ήταν ο Θανάσης Θεφιλόπουλος, Κοινωνιολόγος, υποψήφιος διδάκτορας στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών.

3.1.2  Υποστηρικτικές, συνοδευτικές και νομικές υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων μίσους
Οι Υποστηρικτικές, Συνοδευτικές και Νομικές Υπηρεσίες Σε Θύματα Εγκλημάτων Μίσους ήταν πρόγραμμα 
που έτρεξε η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου το διάστημα 2014 - 2016 σε συνεργασία με την 
Colour Youth, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, τη ΜΕΤΑδραση, 
τους Γιατρούς του Κόσμου και το Κέντρο Ημέρας ΒΑΒΕΛ. Μέσω του προγράμματος αυτού, οι συμμετέχοντες 
φορείς παρείχαν στα θύματα εγκλημάτων μίσους νομική στήριξη/συνοδεία, παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής 
περίθαλψης,  ψυχοκοινωνική υποστήριξη και νομική εκπροσώπηση. Στα πλαίσια του προγράμματος, η Col-
our Youth ανέλαβε τις συνοδευτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες καταγραφής περιστατικών κατά LGBTQ 
ατόμων. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 
του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  
Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Υπεύθυνος για καταγραφές και για συνοδευτικές υπηρεσίες εκ μέρους της Colour Youth ήταν ο Gus Παντικίου.

3.1.3  Εκπροσώπηση της LGBT Κοινότητας στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου
Στις 13 Ιουλίου 2015 κληθήκαμε από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου να παραστούμε 
σε συνάντηση που αφορούσε τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα, την 
ανάγκη για άμεση θεσμοθέτηση Νομικής Αναγνώρισης της Ταυτότητας Φύλου από την Ελληνική Πολιτεία. 
Η συνάντηση αυτή διενεργήθηκε σε εξαιρετικά θετικό κλίμα, και οδήγησε στην έκδοση Συστάσεων αλλά και 
Έκθεσης από πλευράς της ΕΕΔΑ σχετικά με την επιτακτικότητα της Νομικής Αναγνώρισης της Ταυτότητας 
Φύλου. 

3.1.4  Στρογγυλή Τράπεζα IDAHOBIT
Με αφορμή την 17η Μαιου, Ημέρα κατά την Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας και Τρανσφοβίας, πραγματοποιήσαμε 
Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Νεολαία, ομοφοβική/τρανσφοβική βία και διακρίσεις: ο ρόλος της Πολιτείας», 
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων (ΕΣΗΕΑ). Την εκδήλωση 
παρακολούθησαν και χαιρέτησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Διεθνούς Αμνηστίας. Στην στρογγυλή τράπεζα συμμετείχαν 
εκπρόσωποι της Colour Youth, ενώ παρέστησαν και πραγματοποιήσαν χαιρετισμό εκπρόσωποι από το 
Συνήγορο του Πολίτη, την Έλληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Σωματείο Υποστήριξης 
Διεμφυλικών, την Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας, και την ομάδα Ομοφοβία και Τρανσφοβία 
στην Εκπαίδευση.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος για την Ανοιχτή Κοινωνία (Open Society 
Foundations).
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3.1.5  Eκδήλωση “Η νομική προστασία του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας 
φύλου: καταπολεμώντας τις διακρίσεις, τα εγκλήματα μίσους και τη ρητορική μίσους»
Τον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Πες Το Σ’ Εμάς», πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτικό 
εργαστήριο δικηγόρων και δικαστικών λειτουργών, νυν και εκπαιδευόμενων με τον τίτλο «Η νομική προστασία 
του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου: καταπολεμώντας τις διακρίσεις, τα εγκλήματα 
μίσους και τη ρητορική μίσους», στην Αίθουσα του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «Europe Direct» 
του Δήμου Αθηναίων. Την εκδήλωση χαιρέτησαν η Σοφία Κουβελάκη, από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, η Τίνα 
Σταυρινάκη, βοηθός συντονίστρια του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, ο Ευάγγελος 
Ξηνταρόπουλος, ειδικός σύνεργάτης στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, η Χρύσα Χατζή και ο Δημήτρης Βερέμης, ειδικοί επιστήμονες στον Κύκλο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου στο Συνήγορο του Πολίτη, ο Αλέξανδρος Μαντζούτσος, Πρόεδρος της Ένωσης Ασκουμένων και 
Νέων Δικηγόρων Αθηνών, ο Όθωνας Ψάλτογλου, συνεργάτης της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου και ο Σπύρος Κουλοχέρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Νομικής Υπηρεσίας Ελληνικού Συμβουλίου 
για τους Πρόσφυγες.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο νομικός σύμβουλος του έργου, Νίκος Χαμτζούδης.

3.1.6  Σύμφωνο Συμβίωσης
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015, βρισκόμασταν σε επικοινωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πιέζοντας ώστε 
να δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την προάσπιση μιας θετική νομοθεσίας για τα ΛΟΑΤ άτομα. Έτσι και 
συνέβη, καθώς τον Δεκέμβριο του 2015  συνέβη μια από τις σημαντικότερες στιγμές για το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα 
στην Ελλάδα: το διευρυμένο Σύμφωνο Συμβίωσης, το οποίο παρέχει σε ομόφυλα και ετερόφυλα ζευγάρια 
τα ίδια δικαιώματα, συζητήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής στις 23 Δεκεμβρίου 2015 με 194 ψήφους υπέρ. 
Η Colour Youth από την πρώτη στιγμή που το έμαθε αυτό έτρεξε καμπάνια ενημέρωσης με τίτλο “Αγάπη 
είναι”, σε συνεργασία με τη Διεθνή Αμνηστία και το All Out, με την οποία ενημέρωνε το κοινό για την ανάγκη 
θέσπισης νομοθεσίας που να αναγνωρίζει τα ομόφυλα ζευγάρια. Επιπλέον, την ημέρα ψήφισης του Συμφώνου 
βρισκόμασταν τόσο εντός της Βουλής όσο και έξω από αυτήν, ώστε να υποδεχθούμε μια νέα μέρα για τα ΛΟΑΤΚΙ 
δικαιώματα στην Ελλάδα. Επιπλέον, η Colour Youth συμμετείχε στις διεργασίες της αρμόδιας Επιτροπής 
της Ελληνικής Βουλής για το Σύμφωνο Συμβίωσης εκπροσωπούμενη από τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας της 
Οργάνωσης, Γιώργο Κουρόγιωργα, προτείνοντας τροποποιήσεις για τη βελτίωση του σχεδίου νόμου.

3.1.7  Πρακτική στην GLSEN
Ένας από τους μεγαλύτερους στόχους μας ήταν πάντα να μελετήσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να καταφέρουμε να ενδυναμώσουμε και να υποστηρίξουμε τη μαθητική 
κοινότητα. Δε μπορούσαμε παρά να προσπαθήσουμε να μάθουμε από την πιο εξειδικευμένη οργάνωση 
παγκοσμίως, την GLSEN. Στα πλαίσια αυτά, ένα από τα μέλη μας μαθήτευσαν επί ένα μήνα στα κεντρικά 
γραφεία της GLSEN στη Νέα Υόρκη αλλά και την Ουάσινγκτον. Μας έφερε πίσω πολύτιμη τεχνογνωσία 
και επαφές, και ανυπομονούμε να εφαρμόσουμε, με σωστό και επαγγελματικό τρόπο, τα όσα μάθαμε στα 
ελληνικά δεδομένα.
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3.2  Όμιλοι Εργασίας

3.2.1  Όμιλος Ανάπτυξης Κοινότητας

3.2.1.1  Ανοιχτές συναντήσεις και εκπαιδεύσεις
Κατά το 2015, οργανώσαμε 42 ανοιχτές συναντήσεις και εκπαιδεύσεις. Κατά μέσο όρο, κάθε συνάντηση είχε 
περίπου 25 άτομα. Ενδεικτικές θεματικές αποτελούν: What about heteronormativity? (28/2/2015), Τι ειναι 
αυτό που το λέμε προνόμιο; (28/3/2015), Πολυσυντροφικότητα & Πολυφοβία (25/4/2015), Ο εθνικισμός και 
η ξενοφοβία στην κοινότητά μας (17/10/2015), Φύλο και Επιτελεστικότητα (28/11/2015), Trans allyship 101 
(5/12/2015) και πολλές ακόμα.

Για πρώτη φορά το 2015, ξεκινήσαμε να διοργανώνουμε κλειστά σεμινάρια με θεματικές, τα οποία ήταν με 
λίστα μελών. Σε αυτά γινόταν εκπαίδευση σε ένα πιο βαθύ και εμπεριστατωμένο επίπεδο. Διοργανώσαμε τρία 
τέτοια σεμινάρια:
• Το βίωμα των αμφισεξουαλικών
• Το βίωμα των ασέξουαλ
• ΛΟΑΤ κοινότητα και γονεϊκότητα 

Το πρώτο εξάμηνο του 2015, αναλάβαμε την διοργάνωση σειράς από workshops για το τμήμα Νομικής της 
Διεθνούς Αμνηστίας, ενώ τέλος, αναλάβαμε διοργάνωση σεμιναρίου για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και 
την ταυτότητα φύλου στα πλαίσια συνεδρίου της Humanity in Action (8/10/2015) και της GloVo (4/12/2015).

3.2.1.2  Μοιράσου Το
Εντός του 2014 αλλά και του 2015, η Colour Youth δημιούργησε το φόρουμ Μοιράσου Το, ως μια υπηρεσία για 
την υποστήριξη των γονιών που έχουν ΛΟΑΤ παιδιά. Επρόκειτο για ένα φόρουμ (ιστοσελίδα επικοινωνίας), 
όπου γονείς ΛΟΑΤ ατόμων μπορούσαν να μοιράζονται τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς τους με 
άλλους γονείς που ζουν ή έχουν ζήσει μία παρόμοια κατάσταση, παρέχοντας για πρώτη φορά έναν ασφαλή 
χώρο, όπου οι γονείς αυτοί μπορούσαν να μιλούν ελεύθερα και χωρίς παρεμβολές από άλλους, ένα χώρο 
όπου μπορούν να εκφράσουν όλες τους τις φοβίες, ανησυχίες και προβληματισμούς. Δυστυχώς, λόγω χαμηλής 
ανταπόκρισης από την ομάδα-στόχο, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τον τερματισμό του εν λογω φόρουμ. 

3.2.1.3  Ομάδα Ενδυνάμωσης για Γυναίκες
Φέτος για πρώτη φορά στη Colour Youth έτρεξε ομάδα ενδυνάμωσης για άτομα που αυτοπροσδιορίζονται 
ως γυναίκες. Η ομάδα αυτή πραγματοποίησε μερικές από τις Σαββατιάτικες συναντήσεις της οργάνωσης 
φέρνοντας στη συζήτηση ζητήματα φύλου, αλλά πραγματοποιούσε και τις δικές της συναντήσεις 2 φορές 
κάθε μήνα. 

3.2.1.4  Ομάδα Προσβασιμότητας
Φέτος, ανάμεσα σε άλλα, η Colour Youth δημιούργησε ομάδα προσβασιμότητας για πρώτη φορά, με σκοπό 
την επιμόρφωση των μελών της Colour Youth σχετικά με ζητήματα προσβασιμότητας και την παραγωγή του 
“Κείμενο Θέσεων και Πρακτικών της Colour Youth για την Προσβασιμότητα της οργάνωσης”. Το κείμενο 
αναμένεται να ψηφιστεί από την 8η Τακτική Γενική Συνέλευση τον Μάιο του 2016 και ήδη έχει αρχίσει να 
εφαρμόζεται όπου υπάρχουν οι πόροι.

3.2.1.5  Κανάλι της Colour Youth στο YouTube
Κινητοποιημένοι/ες από την ανάγκη για ορατότηττα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αλλά και την ανάγκη για 
προβολή των αιτημάτων της ΛΟΑΤΚΙ νεολαίας, το 2015 φτιάξαμε και κυκλοφορήσαμε 2 βίντεο: Το πρώτο 
ήταν με αφορμή της τρανσφοβικές δηλώσεις γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης, με αφορμή το coming 
out της Caitlyn Jenner, και το δεύτερο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Coming Out (11 Οκτωβρίου). 
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3.2.2  Όμιλος Θεσμικών Διεκδικίσεων 

3.2.2.1  Ανανέωση Κειμένων Θέσεων και Πρακτικών
Αναβαθμισμένη και ενδυναμωμένη από τη συμμετοχή της σε εκπαιδεύσεις και συναντήσεις εργασίας, η 
Colour Youth αναδιοργάνωσε όλα τα κείμενα θέσεων και πρακτικών της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015. 
Συγκεκριμένα, μέσω μιας ομάδας εργασίας που συμπεριλάμβανε σχεδόν όλα τα ενεργά μέλη της, η Colour 
Youth επικαιροποίησε τις ηδη υπάρχουσες θέσεις της, ενώ τις εμπλούτισε με θέσεις πάνω σε σωρία ζητημάτων, 
όπως είναι οι διεκδικήσεις μας από την κοινότητα των ειδικών ψυχικής υγείας, οι θέσεις μας για τα intersex 
ζητήματα, οι θέσεις μας για τη φυλομετάβαση και οι διεκδικήσεις μας για τους ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες.

3.2.2.2  Συνάντηση Εργασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης
Στα περιθώρια των συναντήσεων των ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Colour Youth 
επιδίωξε να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
ώστε να γίνει συζήτηση επί της συνολικής ατζέντας του σωματείου μας. Το αίτημά μας έγινε δεκτό, και υπήρξε 
συνάντηση στους χώρους του Υπουργείου, κατά την οποία παρουσιάσαμε ολόκληρη την ατζέντα μας και 
επιχειρηματολογήσαμε υπέρ της.

3.2.2.3  Speak Up - Enhancing Youth activism for Sexual and Reproductive Health and Rights
Το 2015 ήταν και η χρονιά που κάναμε κάποια πρώτα βήματα στο χώρο της Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής 
Υγείας και Δικαιωμάτων. Σε συνεργασία με την YouAct του Ηνωμένου Βασιλείου, την APF της Πορτογαλίας, 
την HERA της Π.Γ.Δ.Μακεδονίας, την CFPA της Κύπρου και υπό τον συντονισμό της Planning Familial 
της Γαλλίας, συμμετείχαμε και συνδιαμορφώσαμε σεμινάριο που οργανώθηκε στο Παρίσι το Νοέμβριο. Στα 
πλαίσια αυτά, και με δεδομένο ότι ήμασταν η μόνη ΛΟΑΤΚΙ οργάνωση που συμμετείχε, δημιουργήθηκε από 
πολύ νωρίς ομάδα εργασίας που ανέλαβε να οργανώσει και να συλλέξει πληροφορίες για τις γνώσεις της 
νεολαίας στα ζητήματα της Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων. Για το σκοπό αυτό 
διενεργήθηκε και σύντομη διαδικτυακή έρευνα, μέσω ερωτηματολογίου.

3.2.2.4  Συναντήσεις Εργασίας των ΛΟΑΤΚΙ Οργανώσεων με το Ποτάμι και το Συ.Ριζ.Α.
Στα πλαίσια της προεκλογικής προσπάθειας από Το Ποτάμι για προσέγγιση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, 
διοργανώθηκε από το τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του κόμματος Το Ποτάμι συνάντηση εργασίας με 
τις περισσότερες από τις ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις της Αθήνας. Παρόντα ήταν στελέχη του τμήματος, στελέχη 
της Δράσης και στελέχη της Φιλελεύθερης Συμμαχίας. Το Ποτάμι παρουσίασε της θέσεις του και ζήτησε από 
τις οργανώσεις σχόλια και παρατηρήσεις. Στις 18 Νοεμβρίου, το τμήμα Σεξουαλικού Προσανατολισμού και 
Ταυτότητας Φύλου του Συ.Ριζ.Α. διοργάνωσε εκδήλωση, παρουσία αρκετών ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων και πολλών 
στελεχών του Συ.Ριζ.Α., συμπεριλαμβανομένων και Υπουργών, με θέμα το Σύμφωνο Συμβίωσης. Και στις δύο 
συναντήσεις εκθέσαμε την ατζέντα της Colour Youth, δίνοντας ιδιαίτερα βάση στην νομική αναγνώριση της 
ταυτότητας φύλου, στη διαδικασία της φυλομετάβασης και την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο χώρο της 
εκπαίδευσης.

3.2.2.5  Συμμετοχή στη Διαδικασία του Υπ. Δικαιοσύνης για την Οικουμενική Περιοδική Αξιολόγηση
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με αφορμή την κατάθεση της δεύτερης περιοδικής έκθεσης της στο Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών που θα γινόταν στις 5 Φεβρουαρίου 2016, εξέδωσε 
ανακοίνωση/κάλεσμα στις 15/12. 
Η δεύτερη έκθεση της χώρας θα εστίαζε σε όσες εξελίξεις έχουν σημειωθεί σε συνέχεια των συστάσεων που 
αποδέχθηκε, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην Έκθεση της αρμόδιας Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου και στο 
Παράρτημα Ι αυτής. Ζήτησε από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να να υποβάλουν γραπτά κείμενα σε 
όποιους θεματικούς άξονες των εν λόγω συστάσεων τους αφορούν.
Η Colour Youth, στα πλαίσια των κινήσεων της για περαιτέρω προώθηση της ατζέντας της, ανταποκρίθηκε 
στο κάλεσμα. Καταθέσαμε κείμενο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου πήραμε θέση για τις συστάσεις των
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τρίτων χωρών προς την Ελλάδα για την εξέλιξη των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων. Θεωρώντας όμως πως οι 
συστάσεις ήταν σε εξαιρετικά βασικό επίπεδο, προσθέσαμε εισηγήσεις στις βασικές προτεραιότητες της Col-
our Youth, όπως κρίθηκαν από την Διαχειριστική Ομάδα: την Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου, την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων εκφοβισμού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και, τέλος, την ασφαλιστική 
κάλυψη όλων των επεμβάσεων για τον επαναπροσδιορισμό του φύλου.

3.2.2.6  Στρογγυλή Τράπεζα με εκπροσώπους του Ο.Η.Ε.
Στα πλαίσια της επίσκεψης του Juan Pablo Bohoslavsky, ανεξάρτητου ειδήμονα σε ζητήματα δημοσίου χρέους 
και ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε., συμμετείχαμε σε στρογγυλή τράπεζα με άλλους/ες εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών στα γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες, όπου μιλήσαμε 
για το πώς η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τη ΛΟΑΤΚΙ νεολαία. 

3.2.3  Όμιλος Υποστήριξης

3.2.3.1  Παροχή ρουχισμού και είδη πρώτης ανάγκης σε ΛΟΑΤ πρόσφυγες
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου ‘Πες Το Σ’ Εμάς’, ήρθαμε αρκετά σε επαφή με ΛΟΑΤ πρόσφυγες 
στα πλαίσια καταγραφής περιστατικών ομοφοβίας και τρανσφοβίας που συνέβησαν σε “Κέντρα Υποδοχής και 
Φιλοξενίας”. H Colour Youth παρείχε σε τέσσερις ΛΟΑΤ είδη πρώτης ανάγκης και ρουχισμό  πρόσφυγες που 
δώρισαν μέλη της οργάνωσης.

3.2.3.2  Ομάδα αυτογνωσίας για ΛΟΑΤΚΙ άτομα
Το Νοέμβριο του 2015 ξεκίνησαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ομάδες αυτογνωσίας για ΛΟΑΤΚΙ άτομα. 
Η ομάδα επεξεργάζεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον ζητήματα όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός και 
η ταυτότητα φύλου, το coming out, η εσωτερικευμένη ομοφοβία, αμφιφοβία και τρανσφοβία, ο τρόπος που 
σχετιζόμαστε με την οικογένεια και το ευρύτερο περιβάλλον μας και πολλά άλλα, με στόχο την καλλιέργεια 
κλίματος αποδοχής, υποστήριξης και την προσωπική ανάπτυξη όσων συμμετέχουν.
Υπεύθυνη συντονίστρια της ομάδας είναι το μέλος μας και ψυχολόγος Έλενα - Όλγα Χρηστίδη.

3.3  Υπευθυνες Θέσεις

3.3.1  Επικοινωνία
Το 2015 η Cοlour Youth λειτούργησε για πρώτη φορά την ειδική θέση Υπεύθυνου Επικοινωνίας. Έτσι, 
θεωρούμε πως έχει σημασία να δούμε τι ακριβώς διεκπεραίωσε η θέση αυτή. Οι κυριότερες ενέργειες που 
πραγματοποιήθηκαν ήταν: η σύνταξη δελτίων τύπου (για το έργο “Πες το σ’ εμάς”, για την ανακοίνωση του νέου 
συμφώνου συμβίωσης, για τη συμμετοχή στο Athens Pride κλπ.), καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
για το Σύμφωνο Συμβίωσης μαζί με τη Διεθνή Αμνηστία, παροχή συνεντεύξεων και επικοινωνία με ΜΜΕ (πχ. 
στο ΣΚΑΙ, το VICE για το σύμφωνο συμβίωσης, στη LiFO για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και 
Τρανσφοβίας), και τέλος τη διαχείριση Social Media. 

3.3.2  Εκπαιδεύσεων
Κατά τη διάρκεια του 2015, πραγματοποιήθησαν 2 εκπαιδεύσεις εθελοντών στα αντικείμενα του Project Μan-
agement και  Time management & Burnout, τα οποία οδήγησαν στην παραγωγή υλικού διαθέσιμου για τους 
συμμετέχοντες και τα μέλη της Colour Youth.
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3.4  Δράση Ορατότητας/Κοινότητας

3.4.1  Συμμετοχή της Colour Youth στις Ημέρες Υπερηφάνειας (Pride)

3.4.1.1 Athens Pride
Φέτος, για πρώτη φορά πήραμε την πολιτική απόφαση, μέσω της Γενικής μας Συνέλευσης,  να απέχουμε 
από την πλατεία όπου διοργανώθηκε το Athens Pride. Αυτό ήρθε σε συνέχεια τρανσφοβικής ρητορικής που 
εκφράστηκε από μέλη της οργανωτικής επιτροπής του Athens Pride άλλα και άλλων αστοχιών. Σημαντική 
παρουσία είχαμε όμως στην πορεία του Athens Pride δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα μπλοκ της 
πορείας με σύνθημα “Πριν Μιλήσεις Για Εμάς, Μίλα Σε Εμάς”. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Η θέση της Colour Youth για το Athens Pride
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015

Μια σειρά γεγονότων, αρχόμενων από το στάδιο διοργάνωσης του Athens Pride 2014, κατέστησαν σαφές πως η 
διοργανώτρια ΑΜΚΕ «Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας - Athens Pride» αδυνατεί να εκπροσωπήσει ολόκληρη 
την LGBTQI+ και ιδίως την τρανς κοινότητα, όπως θα όφειλε ένα φεστιβάλ υπερηφάνειας, που φέτος κλείνει 
τα 11 χρόνια. Η επί μήνες συνεχιζόμενη ρήξη της με την τρανς κοινότητα με αφορμή δημόσια τοποθέτηση 
με έντονα στοιχεία τρανσφοβικού λόγου το καλοκαίρι του 2014 εκ μέρους μέλους της τότε οργανωτικής της 
επιτροπής, θεωρούμε πως είναι ενδεικτική της αδυναμίας της ΑΜΚΕ Athens Pride να κατανοήσει και να θέσει 
ως προτεραιότητα τα αιτήματα και τις ανάγκες της, κατά κοινή ομολογία, ιδιαίτερα ευαίσθητης κοινωνικά 
ομάδας των τρανς ατόμων.
Παρά τις δεσμεύσεις της Οργανωτικής Επιτροπής του Athens Pride, μέσα στους προηγούμενους μήνες, πως θα 
προχωρούσε σε σειρά ενεργειών που θα διευκόλυναν τη συνεργασία με ολόκληρη την LGBTQI+ την κοινότητα, 
όπως την περεταίρω εκπαίδευση των εθελοντών και της επιτροπής σε δραστηριότητες ενημέρωσης σχετικά με 
την τρανσφοβία και ομοφοβία αλλά και την προσέγγιση των οργανώσεων της κοινότητας για την κατανόηση 
των διεκδικήσεων τους, δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι τέτοιες κινήσεις επί της ουσίας δεν πραγματοποιήθηκαν. 
Επομένως, είσαι σαφές πως η συμμετοχή της Colour Youth σε μια διοργάνωση που μιλάει για την LGBTQI+ 
κοινότητα χωρίς να λαμβάνει σοβαρά στα υπόψη της μια ολόκλήρη κατηγορία μελων της, δεν είναι δυνατή. 

Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο θεσμός της Ημέρας Περηφάνιας είναι 
σημαντικός για την ορατότητα και την άσκηση κοινωνικοπολιτικής πίεσης για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων 
μας. Χιλιάδες άνθρωποι, όχι μόνο μέλη της LGBTQI+ κοινότητας, που συμμετέχουν κάθε χρόνο στην πορεία 
υπερηφάνειας, θεωρούν τη μέρα αυτή κατάλληλη για να συμμετάσχουν δυναμικά σε έναν κοινωνικό διάλογο, 
να ασκήσουν πολιτική πίεση, να εκφράσουν την στήριξη τους στα μέλη της LGBTQI+ κοινότητας και να 
ταχθούν υπέρ της ισότητας, της προστασίας και της αποδοχής τους. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι, ειδικά σε μια 
περίοδο κομβική για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας και με τα καταγεγραμμένα περιστατικά ομοφοβικής, 
αμφιφοβικής και τρανσφοβικής βίας να αυξάνονται συνεχώς, δεν πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη στη στήριξη 
αυτών των ανθρώπων. 

Με βάση τα παραπάνω, η Colour Youth αποφασίζει να απέχει από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τo 
φεστιβάλ υπερηφάνειας, όπως την παρουσία με περίπτερο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, την απεύθυνση 
χαιρετισμού από τη σκηνή του και τη συμμετοχή σε προφεστιβαλικές εκδηλώσεις. Ωστόσο θα είναι παρούσα 
στην πορεία υπερηφάνειας της ημέρας αυτής, καθώς αναγνωρίζει την σημασία της. Ελπίζουμε, πως η 
στάση μας θα καταστήσει σαφές πως το Pride πρέπει να αντιπροσωπεύει την ποικιλομορφία της LGBTQI+ 
κοινότητας, κάτι που μπορεί να γίνει μόνο μέσω της ουσιαστικής συνδιαμόρφωσης. Παράλληλα, καλούμε την 
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας – Athens Pride» να δείξει εμπράκτως την 
πρόθεσή της για συμμετοχή σε διάλογο, με στόχο την επίτευξη πραγματικού αλληλοσεβασμού, κατανόησης 
και αλληλεγγύης εντός της LGBTQI+ κοινότητας, ώστε να διεκδικήσει ενωμένη ακόμα πιο δυναμικά τα 
δικαιώματα της.
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3.4.1.2  Thessaloniki Pride
Για άλλη μία χρονιά η Colour Youth συμμετείχε στο Thessaloniki Pride του 2015, ενώνοντας τη φωνή της με 
την κοινότητα της Θεσσαλονίκης.

3.4.1.3  Crete Pride
Το 2015 ήταν η πρώτη χρονιά που διοργανώθηκε το Crete Pride. Έλαβε χώρα τον Ιούνιο στο Ηράκλειο. Η Col-
our Youth συμμετείχε ενεργά με πολλά μέλη της, ενώ διοργάνωσε και εργαστήριο πάνω στην αντιμετώπιση 
της βίας και των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα/έκφραση φύλου. Το 
εργαστήρι συντονίστηκε από τον καταγραφέα της Colour Youth, Gus Παντικίου, τον νομικό μας σύμβουλο, 
Νίκο Χαμτζούδη, και την ψυχολόγο του Πες Το Σ’ Εμάς, Εύα Σπίνου.

3.4.2  Party
Με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της οργάνωσης, αλλά και με σκοπό το να περάσουμε καλά, το 2015 
οργανώσαμε τρία πάρτυ:
• Αποκριάτικο Party, 20/2, στο Loukoumi Bar
• Beach Please Party, 28/8, στο Yabanaki Beach 
• Christmas Party, 18/12, στο Loukoumi Bar

3.5  Εξωτερικά & Συνεργασίες

3.5.1  Σώμα-Φύλα-Ετερότητες - Τμήμα Νηπιαγωγών
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τρία μέλη μας συμμετείχαν στην θεματική εβδομάδα που διοργανώνει η Μαίρη 
Λεοντσίνη του τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Επικεντρωθήκαμε σε ζητήματα 
ορολογίας και ετεροκανονικότητας, μιλώντας και για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί 
στην τάξη.

3.5.2  Young Lions Competition
Ο διαγωνισμός Cannes Young Lions Competition είναι ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος διεθνής 
διαγωνισμός για νέους δημιουργικούς μέχρι 30 ετών. Πραγματοποιείται κάθε Ιούνιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Δημιουργικότητας Cannes Lions, στις Κάννες.
Σκοπός του διαγωνισμού Young Lions Competitions Greece είναι η ανάδειξη των Καλύτερων ομάδων 
επαγγελματιών, που θα διαγωνιστούν στις 5 κατηγορίες.

Η θεματική για το 2015 ήταν το σωματείο μας, όπου οι δημιουργικοί είχαν “ως στόχο τη δημιουργία 
συναισθηματικής ανοχής (έως και αποδοχής) ως προς τη σεξουαλική διαφορετικότητα των LGBTQ ατόμων 
και την απαξίωση της ομοφοβικής και τρανσφοβικής συμπεριφοράς”.
Τον διαγωνισμό κέρδισαν οι Μηλιαράκη Κατερίνα και Πεφάνη Μαριάννα.

3.5.3  Δράσεις στο IDAHOBΙT
Η ημέρα ενάντια στην ομοφοβία, την αμφιφοβία και την τρανσφοβία είναι μία από τις σημαντικότερες ημέρες 
για την κοινότητά μας.
Η Colour Youth δε θα μπορούσε παρά να έχει πλούσια δράση εκείνη την ημέρα, πέρα από τη στρογγυλή 
τράπεζα που διοργάνωσε στην Αίθουσα της ΕΣΗΕΑ.
• Την προηγούμενη ημέρα έγινε αφισοκόλληση στην Αθήνα σε συνεργασία με την SCI Hellas και την Hel-

lenic Youth Participation. 
• Το πρωί της 17ης Μαϊου, οργανώσαμε δράση δρόμου όπου μοιράσαμε “δωρεάν αγκαλιές” στο Μοναστηράκι.
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• Το μεσημέρι της 17ης Μαϊου, σε συνεργασία με το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, οργανώσαμε 
εκδήλωση τύπου “kiss in” έξω από τη Βουλή των Ελλήνων.

3.5.4  Greece sees Syria - Refugees Welcome
Στις 12/9, και με προσφυγικό σε πλήρη εξέλιξη, η Colour Youth πήρε την απόφαση να συμμετέχει στην 
αυτοοργανωμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας “Greece sees Syria - Refugees Welcome”. Έχοντας σαφείς θέσεις, 
ψηφισμένες από τη Γενική μας Συνέλευση, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δε θα μπορούσε να λείψει.

3.5.5  Κοινή προβολή της ταινίας Xenia με τo Generation 2.0
Στις 11/12, και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 10 Δεκεμβρίου, η Colour 
Youth ένωσε τις δυνάμεις της με το Generation 2.0, προβάλλοντας την ταινία Xenia, παρουσία των σκηνοθετών 
της. Ακολούθησε συζήτηση με τους σκηνοθέτες σε θέματα διπλής διάκρισης και ρατσισμού.

3.5.6  Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου της ΕΡΤ
Κατά τη διάρκεια του 2015 λάβαμε πρόσκληση από τη διοίκηση της ΕΡΤ να συμμετέχουμε στα Συμβούλια 
Κοινωνικού Ελέγχου (ΣΚΕ) της ΕΡΤ.
Τα ΣΚΕ μεταφέρουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τις απόψεις τους επί του περιεχομένου του 
προγράμματος, κάνουν προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και ελέγχουν 
την τήρηση των προβλεπόμενων προγραμματικών υποχρεώσεων της ΕΡΤ Α.Ε. Στα συμβούλια συμμετέχουν 
εθελοντικά ακροατές, τηλεθεατές και χρήστες του διαδικτύου, αλλά και θεσμοί και κοινωνικές συλλογικότητες 
που αποτελούν το αντιπροσωπευτικό κοινό της ΕΡΤ Α.Ε.
Η Colour Youth αποδέχτηκε την πρόσκληση και ευελπιστεί να εκπροσωπήσει επάξια την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα 
στα ΣΚΕ μέσω της συμμετοχής της στο Συμβούλιο για τις Διακρίσεις και την Ισότητα των Φύλων, στην οποία 
συμμετέχουμε μαζί με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, την Praxis, την Ομοσπονδία Κωφών 
Ελλάδος και την Unicef.

3.6  Συμμετοχή σε Οργανώσεις Ομπρέλες και Δίκτυα
Η Colour Youth για άλλη μία χρονιά συμμετείχε σε τέσσερις οργανώσεις ομπρέλες και δίκτυα.

3.6.1  Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας
To Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Εθνικής 
Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (ΥΑ), και με συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων. 
Σήμερα συμμετέχουν 35 μη κυβερνητικές οργανώσεις που παρέχουν νομικές, ιατρικές, κοινωνικές ή άλλες 
υποστηρικτικές υπηρεσίες και έρχονται σε επαφή με θύματα ρατσιστικής βίας και 2 φορείς  ως παρατηρητές.

Η Colour Youth είναι μέλος του δικτύου από το 2012 και αποτελεί την ενεργότερη LGBTQI+ οργάνωση-
μέλος του δικτύου μέσω της υλοποίησης του έργου ‘Πες Το Σ’ Εμάς’ και της συμμετοχής στο πρόγραμμα 
‘Υποστηρικτικές, συνοδευτικές και νομικές υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων μίσους’.

Η συμμετοχή της Colour Youth στο δίκτυο ανέπτυξε ιδιαίτερα την ικανότητά και την τεχνογνωσία μας στην 
καταγραφή περιστατικών.
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3.6.2  IGLYO – International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex Youth 
and Student Organisation
H Παγκόσμια Οργάνωση Λεσβιών, Gay, Bisexual, Τρανς, Queer και Intersex Νέων και Φοιτητών (IGLYO) είναι 
μία παγκόσμια LGBTQ οργάνωση που ιδρύθηκε το 1984 ως αντίδραση στην ανάγκη για καλύτερη συνεργασία 
ανάμεσα σε τοπικές και εθνικές LGBTQ οργανώσεις νέων και φοιτητών.

Η Colour Youth είναι ενεργότατο μέλος της IGLYO από το 2011 και συμμετέχει συχνά σε σεμινάρια και 
συνέδρια που οργανώνει. Τα μέλη μας Κωνσταντίνος – Γιώργος Χαρώνης (2014) και Γιώργος Παπαδημητρίου 
(2015) έχουν εκλεγεί και έχουν θητεύσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της IGLYO, μετά από πρόταση της Colour 
Youth. O Γιώργος Παπαδημητριου θητεύει ακόμα στο Διοικητικό Συμβούλιο της IGLYO με τη θέση της Co-
Chair.

Πολλά από τα μέλη μας συμμετείχαν σε εκπαιδεύσεις και εκδηλώσεις που οργάνωσε η IGLYO. Ενδεικτικά 
συμμετείχαμε στα παρακάτω:
• Θετικά βήματα μετά την κριτική της νόρμας (Μάιος 2015)
• Σεμινάριο στις σχέσεις του ΛΟΑΤΚ ακτιβισμού και της Intersex κοινότητας (Ιούλιος 2015)
• Συνάντηση εργασίας για τον κοινωνικό αποκλεισμό των νέων ΛΟΑΤΚΙ ατόμων (Νοέμβριος 2015)
• Ετήσιο Συνέδριο Μελών (Νοέμβριος 2015)

3.6.3  ILGA-Europe – The European region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans 
and Intersex Association

Η ILGA-Europe – η Ευρωπαϊκή Περιοχή του Διεθνούς Σωματείου Λεσβιών, Gay, Bisexual, Trans and In-
tersex (ILGA) – είναι μία μη κυβερνητική οργνάνωση ομπρέλα οργανισμών, η οποία ενώνει πάνω από 400 
οργανώσεις από 45 Ευρωπαϊκές χώρες. Η ILGA-Europe ιδρύθηκε ως ανεξάρτητη περιοχή της ILGA και ως 
ανεξάρτητος φορέας το 1996. Η ίδια η ILGA δημιουργήθηκε το 1978.

Η Colour Youth αποτελεί μέλος της ILGA-Europe από το 2014.

Συμμετείχαμε σε αρκετές εκπαιδεύσεις που διοργάνωσε και η ILGA-Europe. Συγκεκριμένα:
• Εκδήλωση για την ισότητα στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και 

θρησκείας (Μάρτιος 2015)
• Εκπαίδευση σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης πόρων (Απρίλιος 2015)
• Φτιάχνοντας το επικοινωνιακό πλαίσιο των δικαιωμάτων μας ενισχύοντας κοινές αξίες (Σεπτέμβριος 

2015)
• Γενική Συνέλευση (Οκτώβριος 2015)
• Κοινοτική και Οργανωσιακή Ανάπτυξη για την Κοινωνική Αλλαγή (Νοέμβριος 2015)

Η ILGA-Europe για πρώτη φορά το 2015 διοργάνωσε το ετήσιο συνέδριό της στην Αθήνα. Δυστυχώς, για 
λόγους μη διαθεσιμότητας η Colour Youth δεν είχε τη δυνατότητα να συμμετέχει στην οργανωτική επιτροπή, 
αλλά κλήθηκε από την ILGA-Europe για να μιλήσει στους/στις σύνεδρους για το πρόγραμμα “Ψήφισε για τα 
Δικαιώματά σου” που έτρεξε σε συνεργασία με το Athens Pride το 2014.

3.6.4  TGEU – Transgender Europe
Η TGEU ιδρύθηκε κατά το πρώτο Ευρωπαϊκό Τρανς Συμβούλιο στη Βιέννη το Νοέμβριο του 2005. Λειτούργησε 
ως εθελοντική οργάνωση για πολλά χρόνια και κατάφερε να καταστήσει εαυτόν ως την επίσημη φωνή της 
τρανς κοινότητας στην Ευρώπη.

13



Η Colour Youth αποτελεί μέλος της TGEU από το 2014.

Συμμετείχαμε σε εκπαιδεύσεις που διοργάνωσε και η TGEU. Συγκεκριμένα:
• Εκπαίδευση στην πολιτική πίεση για τρανς ζητήματα (Ιούλιος 2015)
• Εκπαίδευση στις διαδικασίες του Ο.Η.Ε. (Σεπτέμβριος 2015)
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4.  Η Colour Youth το 2016
4.1  Στρατηγικοί Στόχοι
Η 7η Γενική Συνελευσή μας πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015. Κατά τη διάρκειά της ολοκληρώθηκε 
το Στρατηγικό Σχέδιο 2014-2015, και ψηφίστηκε από τα μέλη το Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2017, το οποίο και 
ετοίμασε η ΔΟ σε συνεργασία με τα μέλη του σωματείου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Συγκεκριμένα, το 
νέο μας Στρατηγικό Σχέδιο δομείται γύρω από 2 στόχους:
 
• Στόχος Ι: Κοινωνική Αλλαγή: Στόχος της Colour Youth είναι η ορατότητα της LGBTQI κοινότητας και η 

θετική κοινωνική αλλαγή για την LGBTQI νεολαία, ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης, ως αρμόδιος 
φορέας που εκπροσωπεί την LGBTQI νεολαία της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι που 
περιλαμβάνονται στο στόχο αυτό είναι η ενδυνάμωση LGBTQI ατομων, με έμφαση στα τρανς άτομα, 
τις γυναίκες, και τα άτομα που διερευνούν το σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα φύλου 
τους, η αντιμετώπιση και ανάδειξη εγκλημάτων μίσους, η αναγνώριση διακρίσεων βάσει σεξουαλικού 
προσανατολισμού, ταυτότητας ή/και έκφρασης φύλου, και χαρακτηριστικών φύλου στον χώρο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ενδυνάμωση των μαθητ(ρι)ών, η προσπάθεια ενημέρωσης και εμπλοκής 
φοιτητών συγκεκριμένων επαγγελματικών πεδίων.

• Στόχος ΙΙ: Οργανωσιακή Ανάπτυξη: Η ανάπτυξη της βιωσιμότητας της οργάνωσης σε επίπεδο υλικών, 
οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων, ώστε να δρα αποτελεσματικά, έγκαιρα και να αποτελείται από 
ενημερωμένα, ενεργά και πρόθυμα μέλη.

4.2  Ελληνικές Συνθήκες - Ευκαιρίες για την Colour Youth
Τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα έχει διαμορφωθεί ένα αρκετά θετικό κλίμα για την κοινωνική αλλαγή 
υπέρ των ΛΟΑΤΚι ατόμων. Συναντάμε αναφορές (τόσο θετικές όσο και αρνητικές) στη κοινότητά μας σε 
βαθμό πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδομένα, συνεχώς προωθούν το έργο τους όλο και περισσότερες ομάδες 
που πραγματεύονται ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας, και όλο και περισσότερος κόσμος αποφασίζει να 
προχωρήσει στο θαρραλέο βήμα του coming out.  Η Colour Youth κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να 
δημιουργήσει τον χώρο στο οποίο τα νέα ΛΟΑΤΚΙ άτομα μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, χωρίς φόβο 
διάκρισης ή/και βίας, και να μάθουν να πολεμάνε για τα δικαιώματά τους, τόσο ως ΛΟΑΤΚΙ άτομα, όσο και 
ως νέα άτομα σε μια χώρα που τα αντιμετωπίζει ως ‘ανώριμα’ και ‘ανέτοιμα’. 
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