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Ο παρών οδηγός περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση καθημερινών
ζητημάτων της σχολικής ζωής ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων (παιδιών, εκπαιδευτικών, γονέων). Πολύ συχνά,
στάσεις και συμπεριφορές που στηρίζονται σε κοινωνικές προκαταλήψεις γύρω από τον σεξουα-
λικό προσανατολισμό, την έκφραση φύλου, την ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου
οδηγούν σε διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Με τον όρο ΛΟΑΤΚΙ+ εννοούμε Λεσβίες,
Ομοφυλόφιλοι, Αμφιφυλόφιλοι/-ες, Τρανς, Κουίρ, Ίντερσεξ και όλες τις άλλες ταυτότητες που
τυχόν δεν συμπεριλαμβάνονται.

Ενώ τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού έχουν από χρόνια κατοχυρωθεί
και οι παιδαγωγικές αρχές είναι σαφείς στην κατεύθυνσή τους, παρατηρούμε συχνά ότι δεν εφαρ-
μόζονται ισότιμα στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. 

Οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές είναι:

1. Ενθάρρυνση ορατότητας, κοινωνικής αποδοχής και έκφρασης (coming out). Η άρ-
νηση, αποθάρρυνση ή και απαγόρευση σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (παιδιά, εκπαιδευτικούς, γονείς)
να μιλήσουν για τις σχετικές σκέψεις και τα συναισθήματά τους και να εκφράσουν την ταυ-
τότητά τους αναγνωρίζεται πλέον ως ένα συχνό φαινόμενο εντός της σχολικής κοινότητας. 

2. Ενεργητική αποθάρρυνση προσβλητικών σχόλιων και αναφορών και παράλληλα
αναγνώριση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και των θεμάτων που τα αφορούν. 

3. Αναγνώριση και αποφυγή «κανονικοποιητικών» στερεοτύπων από εκπαιδευτικούς
και ειδικούς ψυχικής υγείας για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. 

4. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι προσεκτικοί στην επικοινωνία τους με τους
γονείς ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών, ώστε να μην παρουσιάζουν τη ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητα τους ως
πρόβλημα ή να τα εκθέτουν σε κακοποιητικές αντιδράσεις.

5. Αποδοχή όλων των μορφών ρομαντικής αγάπης μεταξύ των παιδιών, χωρίς δια-
χωρισμό και απομόνωση παιδιών που έχουν εκφράσει (ή θεωρείται ότι έχουν) συναισθή-
ματα για άτομο του ίδιου φύλου. 

6. Αναγνώριση και προστασία του δικαιώματος της έκφρασης ταυτότητας φύλου
που διαφοροποιείται από την αναγραφόμενη στα έγγραφά τους. 

7. Συμπερίληψη διαφορετικών οικογενειακών δομών. Προστασία των παιδιών που στη
σύνθεση της οικογένειάς τους έχουν ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς ή άλλα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα από αρνη-
τικά μηνύματα. 

8. Σεβασμός και χρήση του λεξιλογίου και των προσδιορισμών που προτιμούν τα
ίδια τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στο σχολικό χώρο. 

9. Πραγματοποίηση προγραμμάτων και ένταξη ΛΟΑΤΚΙ+ θεμάτων σε σχετική διδακτέα
ύλη και σε σχετικές εκδηλώσεις, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση.

10. Αναγνώριση, ανάδειξη και καταγραφή περιστατικών διακρίσεων, βίας ή εκφο-
βισμού κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών, με στόχο την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοι-
νότητας. 
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Οι 10 αυτές κατευθυντήριες γραμμές αναλυτικά:

1. Ενθάρρυνση ορατότητας, κοινωνικής αποδοχής και έκφρασης (coming out).
Η άρνηση, αποθάρρυνση ή και απαγόρευση σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (παιδιά, εκπαιδευτικούς,
γονείς) να μιλήσουν για τις σχετικές σκέψεις και τα συναισθήματά τους και να εκφράσουν
την ταυτότητά τους αναγνωρίζεται πλέον ως ένα συχνό φαινόμενο εντός της σχολικής κοι-
νότητας.

• Ένα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδί δεν χρειάζεται ειδική άδεια ούτε από γονείς ούτε από γραφεία εκπαίδευσης
για να μιλήσει για την ταυτότητά του. 

• Οι εκπαιδευτικοί, όχι μόνο δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν «νομικές συνέπειες», αλλά, σύμ-
φωνα με τις παιδαγωγικές αρχές, οφείλουν να καλλιεργούν και να προσφέρουν ένα ασφαλές
περιβάλλον αποδοχής, ένταξης και συμπερίληψης.. 

• Η εμφάνιση περιστατικών όπου ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά θέλουν να κοινοποιήσουν στο σχολείο τους
την ταυτότητά τους είναι απόδειξη επίτευξης κλίματος αποδοχής, βασικού παράγοντα για την
ψυχική υγεία των παιδιών.

• Δεν χρειάζεται να απασχοληθεί ο Σύλλογος Διδασκόντων για να αποφασίσει αν θα παράσχει
σε ένα παιδί αυτό το δικαίωμα, αλλά πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Αυτό που χρειάζεται είναι
η στήριξη των παιδιών που έχουν αποφασίσει να κοινοποιήσουν με ρητό ή άλλο τρόπο στο σχο-
λικό τους χώρο τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους, την ταυτότητα φύλου τους ή την ίντερσεξ
διαφοροποίησή τους.

• Τέτοιες κοινοποιήσεις γίνονται μόνο με πρωτοβουλία των παιδιών και χωρίς την επέμβαση εκ-
παιδευτικών με παροτρύνσεις ή αρνήσεις. Όταν γίνεται μια τέτοια κοινοποίηση οφείλουμε ως εκ-
παιδευτικοί να ανταποκριθούμε επιβεβαιωτικά και με ενσυναίσθηση στο αίτημα του παιδιού.
Συχνά, λόγω άγνοιας, φόβου ή προκαταλήψεων, τείνουμε να αποφεύγουμε τη ρητή συμπερίληψη
ή να απαγορεύουμε την ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ζητημάτων στη σχολική ζωή. Πρέπει όμως να
γνωρίζουμε ότι μια τέτοια «ουδετερότητα» συνδράμει ενεργητικά στη διαμόρφωση αρνητικού
σχολικού κλίματος και αρνητικής αυτοεικόνας των παιδιών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πολλές
φορές έρχονται προς συζήτηση σε συνεδριάσεις Συλλόγων Διδασκόντων περιπτώσεις απομό-
νωσης ή εκφοβισμού ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών. Τα περιστατικά αυτά φτάνουν στον σύλλογο όταν πλέον
έχουν αποκτήσει ακραία χαρακτηριστικά (αναφορές για αυτοκτονικές τάσεις, ακραίες μορφές
σχολικής βίας ή/και εκφοβισμού, στοχοποίηση στην τοπική κοινωνία ή μέσω κοινωνικών δικτύων
κ.τ.λ.). Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως υπάρχει αμηχανία και δεν αναφέρονται καν
τα ομοφοβικά, τρανσφοβικά ή ιντερφοβικά χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα περιστατικά. Επειδή
οι Σύλλογοι αισθάνονται ότι είναι απαγορευμένη η ανοιχτή αποδοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στη
σχολική ζωή, δεν συμπεριλαμβάνουν αυτή τη διάσταση ρητά και ξεκάθαρα στις δράσεις ένταξης
και πρόληψης που πραγματοποιούν (δράσεις κατά του ρατσισμού, των διακρίσεων και του εκφο-
βισμού, δράσεις συμπερίληψης της διαφορετικότητας, διαχείρισης συναισθημάτων κ.τ.λ.).

Ως γνωστόν, η αναγνώριση και η έκφραση των σκέψεων και των συναισθημάτων είναι ουσιαστική
για την υγιή κοινωνικοποίηση των παιδιών. Αυτός άλλωστε είναι και ο βασικός στόχος της εκπαί-
δευσης. Οπότε το πεδίο της προσωπικής ταυτότητας και των διαπροσωπικών σχέσεων είναι ένα
πεδίο που απαιτεί ορατότητα, ελευθερία, αποδοχή και σεβασμό, ώστε το άτομο να έχει τα απα-
ραίτητα περιθώρια αυτοπροσδιορισμού μέσα στην κοινωνική ομάδα στην οποία συμμετέχει, να
βρίσκει τη θέση του και να διαμορφώνει θετική αυτοεκτίμηση, αίσθημα αυταξίας και προσδοκίες
για το μέλλον του.
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2. Ενεργητική αποθάρρυνση προσβλητικών σχόλιων, αρνητικών αναφορών
και παράλληλα αναγνώριση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και των θεμάτων που τα αφο-
ρούν. Αναφέρεται ότι μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού συχνά αντιδρούν με χλευασμό,
υποτιμητικά χαμόγελα ή εκφράσεις απαξίωσης όταν γίνεται αναφορά σε ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτό-
τητες. Συνηθισμένες τέτοιες συμπεριφορές είναι:

• Παρουσίαση αρνητικών προτύπων. 

• Συσχέτιση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων με Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, ψυχικές διατα-
ραχές ή παραβατική/αντικοινωνική συμπεριφορά.

• Σεξουαλικοποίηση των ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτοτήτων. Αναπαραγωγή στερεοτύπων και κοινωνικών
προκαταλήψεων σύμφωνα με τις οποίες οι σχέσεις των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στερούνται όλων
των άλλων διαστάσεων που έχουν οι κυρίαρχες ετεροκανονικές σχέσεις. Δεν νοούνται ως σχέ-
σεις ρομαντισμού, αγάπης, συμβίωσης, αλληλοστήριξης ή ως σχέσεις ζωής, αλλά παρουσιά-
ζονται ως ψυχοσωματικά «πάθη». Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ένα ασφαλές και
συμπεριληπτικό σχολικό περιβάλλον από τα μέλη του, στο οποίο ο εκφοβισμός ή κάθε είδους
διάκριση δεν θα είναι ανεκτά. Δηλαδή, ένα σχολείο βασισμένο στο σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, της δημοκρατικής αγωγής και της πολιτειότητας. 

3. Αναγνώριση και αποφυγή «κανονικοποιητικών» στερεοτύπων από εκπαι-
δευτικούς και ειδικούς ψυχικής υγείας για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Παρατηρούνται ψευδοθε-
ραπευτικές και κανονικοποιητικές παρεμβάσεις, τόσο σε παιδιά όσο και σε εκπαιδευτικούς,
όπως οι ακόλουθες:

• Άρνηση (αδιαφορία, αποσιώπηση) απέναντι σε αυτά που αισθάνεται και δηλώνει το ΛΟΑΤΚΙ+
άτομο καθώς και άρνηση της ταυτότητάς του: «Δεν ξέρεις, είσαι μικρός/-ή», «Είσαι μπερδεμέ-
νος/-η, δεν ισχύει», «Αυτά είναι χαζομάρες, μην τα ξαναπείς». 

• Πίεση για σύναψη σχέσης με το αντίθετο φύλο. 

• Καλλιέργεια αρνητικών συναισθημάτων για τις ομόφυλες σχέσεις, όπως επίσης και ενίσχυση
των προκαταλήψεων απέναντι σε περιπτώσεις ατόμων που η ταυτότητα φύλου, η έκφραση
φύλου ή τα χαρακτηριστικά φύλου τους δεν συμφωνούν με το φύλο που τους έχει αποδοθεί
κατά τη γέννηση.

• Πίεση για δραστηριότητες που θεωρείται ότι βοηθούν στη συμμόρφωση με τα δύο κυρίαρχα
έμφυλα στερεότυπα. 

• Ψυχολογική βία, ηθική βία, κατήχηση με ακραίες θρησκευτικές θέσεις.

• Άμεση ή έμμεση απειλή απομόνωσης.

• Εκφράσεις που θεωρείται ότι λέγονται «από ενδιαφέρον για το καλό σου», όπως «θα ζήσεις
στη μοναξιά», «δε θα σε αγαπήσει κανείς/καμία πραγματικά», «θα πεθάνεις μόνος/-η, «θα αρ-
ρωστήσεις» κ.τ.λ.

• Αναπαραγωγή της πεποίθησης ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα «έχουν ψυχολογικά προβλήματα ή διατα-
ραχές λόγω της ταυτότητάς τους» και όχι λόγω των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και σχετικοί επιστημονικοί φορείς, όπως η A.P.A. (Αμερικανική
Ψυχολογική  Ένωση) κ.ά., προειδοποιούν ξεκάθαρα ότι: «Παρεμβάσεις γνωστές ως “επανορ-
θωτικές θεραπείες” ή “θεραπείες μεταστροφής” αντιπροσωπεύουν σοβαρή απειλή για την υγεία
και την ευημερία, ακόμα και τη ζωή του ατόμου».
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4. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι προσεκτικοί στην επικοινωνία τους
με τους γονείς ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών, ώστε να μην παρουσιάζουν τη ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτό-
τητα τους ως πρόβλημα ή τα εκθέσουν σε κακοποιητικές αντιδράσεις. Εάν πέσει στην αν-
τίληψή σας κάποιο στοιχείο για τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου,
την έκφραση φύλου ή τα χαρακτηριστικά φύλου ενός παιδιού πρέπει να είστε εξαιρετικά
προσεχτικοί στην ενημέρωση προς τους γονείς.

• Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το παρουσιάσετε ως πρόβλημα, γιατί ενδεχομένως να φέ-
ρετε το παιδί αντιμέτωπο με μια εξαιρετικά αρνητική ενδοοικογενειακή κατάσταση, που θα το
επιβαρύνει καταλυτικά. 

• Αν δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα το παιδί στο σχολείο αντιδράστε όπως θα αντιδρούσατε
σε ένα αντίστοιχο περιστατικό που θα αφορούσε τα υπόλοιπα παιδιά.

• Η ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητα ανήκει στα προσωπικά δεδομένα του παιδιού και έχει το δικαίωμα να
την διαχειριστεί όπως κρίνει καλύτερα, πάντα με δική του πρωτοβουλία στο σωστό πλαίσιο των
συνομηλίκων του. 

• Αν έχετε την ευκαιρία, πρέπει να ακούσετε ποιο είναι το αίτημα του παιδιού, δηλαδή τι ζητάει
το ίδιο το παιδί. 

• Η όποια παρέμβασή σας χρειάζεται να είναι τέτοια ώστε να ενδυναμώσει το παιδί, να λειτουρ-
γήσει επιβεβαιωτικά και όχι να το φέρει αντιμέτωπο με συγκρούσεις. 

• Σε περίπτωση που φοβάστε για απόπειρα αυτοκτονίας του ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιού, ή που παρατη-
ρείτε αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές ή κατάθλιψη χρειάζεται να έρθετε σε επικοινωνία με
δομές ψυχικής υγείας και να αποφύγετε κινήσεις που μπορεί να επιδεινώσουν τη θέση του
παιδιού, γιατί ενδέχεται το οικογενειακό πλαίσιο του παιδιού να μην είναι υποστηρικτικό. 

• Αν χρειάζεται να ενημερώσετε τους γονείς, αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο που να κατοχυρώνει
την ασφάλεια και την αποδοχή του παιδιού και σε καμία περίπτωση να μην έχει την διάσταση
της καταγγελίας ή της προσπάθειας αποτροπής ή «θεραπείας». 

Παράδειγμα έκφρασης σεξουαλικής ταυτότητας: Αν το παιδί εκφράσει συναισθήματα ρομαν-
τικής αγάπης για άτομο του ίδιου φύλου σκεφθείτε αν κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ζήτημα για συ-
ζήτηση με τους γονείς παιδιού που θα εξέφραζε παρόμοια συναισθήματα για άτομο διαφορετικού
φύλου. 

Παράδειγμα έκφρασης ταυτότητας φύλου: Αν το παιδί δείχνει ενδιαφέρον για δραστηριότητες
και συμπεριφορές ή εκφράζει ταυτότητα φύλου που κατά την κυρίαρχη αντίληψη δεν ταιριάζουν
με το φύλο που του αποδόθηκε κατά τη γέννησή του όχι μόνο δεν πρέπει να στιγματιστεί ή να
θεωρηθεί αυτό κάτι αρνητικό, αλλά πρέπει με τη στάση σας να δείξετε ότι αυτό δεν είναι κάτι
που αποτελεί πρόβλημα. Δηλαδή, χρειάζεται να προσφέρετε ορατή αποδοχή και να ενδυναμώ-
σετε το παιδί. 

Παράδειγμα διαφορετικών χαρακτηριστικών φύλου: Αν τα μη τυπικά χαρακτηριστικά φύλου
(πρωτογενή ή δευτερογενή) ενός ίντερσεξ παιδιού είναι εμφανή (πχ παιδιά που μπαίνουν πολύ
νωρίτερα ή πολύ αργότερα στην εφηβεία, αγόρια με θηλυκά σωματικά χαρακτηριστικά ή κορίτσια
με αρρενωπά σωματικά χαρακτηριστικά, παιδιά με μη τυπική απόκριση στις ορμόνες του φύλου,
ή με μη τυπικά χρωμοσώματα κλπ) είναι πιθανό να προκαλέσουν την περιέργεια ή και τον χλευα-
σμό των συμμαθητών/-τριών του. Ενημερωθείτε έγκυρα πρώτα εσείς και προσφέρετε, πέρα από
την ορατή αποδοχή και υποστήριξη στο ίδιο, κατάλληλες μαθησιακές ευκαιρίες στην τάξη, ώστε
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να ενημερωθούν όλα τα παιδιά πως οι ίντερσεξ (ή διαφυλικοί) άνθρωποι υπάρχουν φυσικά μέσα
στο φάσμα του βιολογικού φύλου. Αποφύγετε να συνδέσετε την ίντερσεξ κατάσταση με τον σε-
ξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου, καθώς είναι ανεξάρτητες έννοιες και η εσφαλ-
μένη σύνδεσή τους δημιουργεί παρανοήσεις. Αποφεύγετε τον χωρισμό της τάξης σε «κορίτσια
και αγόρια». Να είστε ιδιαίτερα διακριτικοί, καθώς αρκετά ίντερσεξ παιδιά δεν γνωρίζουν την κα-
τάσταση τους. Εάν σας ζητηθεί από το παιδί, βοηθήστε το να επιμορφώσει την τάξη για τη φυσική
διαφυλική ποικιλομορφία, επιβεβαιώνοντας ότι οι άνθρωποι γεννιόμαστε με σώματα αρσενικά,
θηλυκά ή ίντερσεξ, χωρίς το τελευταίο να αποτελεί «πρόβλημα», «κάτι πολύ σπάνιο»,
«λάθος/ανωμαλία της φύσης» ή «διαταραχή». Να θυμάστε πως κάποια ίντερσεξ παιδιά ενδέχεται
να εκδηλώνουν διττή ταυτότητα φύλου ή να μην συμμορφώνονται με τα έμφυλα στερεότυπα
(non-binary). 

5. Αποδοχή όλων των μορφών ρομαντικής αγάπης μεταξύ των παιδιών, χωρίς
διαχωρισμό και απομόνωση παιδιών που έχουν εκφράσει (ή θεωρείται ότι έχουν) συναι-
σθήματα για άτομο του ίδιου φύλου.

Ενδεχόμενες αντιδράσεις εκπαιδευτικών με πράξεις που διαχωρίζουν και απομονώνουν παιδιά
που εκφράζουν συναισθήματα για άτομα του ίδιου φύλου ή εμφανίζουν στη σχολική κοινότητα
στοιχεία ρομαντικής αγάπης μεταξύ τους αποτελούν άμεση μορφή διάκρισης. 

Σε πολλές περιπτώσεις, ακριβώς λόγω των κοινωνικών προκαταλήψεων, οι εκπαιδευτικοί φο-
βούνται ότι θα κληθούν να απολογηθούν για την εμφάνιση στο σχολικό χώρο ενός τέτοιου περι-
στατικού ή ακόμα ότι θα αντιμετωπίσουν καταγγελίες. Ενδεχομένως, μπορεί να θεωρήσουν ότι
«το ένα παιδί παρασύρει το άλλο». Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι δεν υφί-
σταται κάτι τέτοιο. Λειτουργείστε όπως θα λειτουργούσατε σε περιπτώσεις αντίστοιχων ετερόφυ-
λων διαπροσωπικών εκφράσεων στο σχολικό χώρο, με βάση τους κανόνες της σχολικής ζωής,
χωρίς να κάνετε διακρίσεις.

Η αξιοποίηση της ευκαιρίας ενός καλά προετοιμασμένου προγράμματος Σεξουαλικής Αγωγής
(στο πλαίσιο των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας), το οποίο δεν θα εξαντλείται στη μελέτη της αν-
θρώπινης σεξουαλικότητας ως αναπαραγωγικής διαδικασίας, αλλά θα καλύπτει θέματα που απα-
σχολούν όλα τα άτομα από μικρή ηλικία, όπως συναισθήματα, έλξη, σχέσεις, όρια, συναίνεση,
δέσμευση, εικόνα σώματος, αυτοπεποίθηση, χωρισμός κ.τ.λ., μπορεί να βοηθήσει καταλυτικά
και γι’ αυτό πρέπει να πραγματοποιείται ανάλογα με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες
των παιδιών, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

6. Αναγνώριση και προστασία του δικαιώματος της έκφρασης ταυτότητας
φύλου που διαφοροποιείται από την αναγραφόμενη στα έγγραφά τους.

Υπάρχουν παιδιά αλλά και εκπαιδευτικοί που αντιμετωπίζουν αρνητικές αντιδράσεις και αποκλει-
σμούς λόγω άγνοιας, φόβου και προκαταλήψεων. Οι πιο συνηθισμένες διακρίσεις που αντιμε-
τωπίζουν στο σχολικό χώρο σχετίζονται με: 

• Τη μη χρήση του ονόματος και του έμφυλου προσδιορισμού που επιθυμεί το ίδιο το παιδί στις
σχέσεις του με τα υπόλοιπα παιδιά και τους/τις εκπαιδευτικούς. Το ίδιο ισχύει και για τους/τις
τρανς εκπαιδευτικούς.

• Την παραβίαση του δικαιώματος του παιδιού στην ελευθερία ενδυματολογικών επιλογών, σε
αντιστοιχία με την ελευθερία επιλογών που ισχύει για τα υπόλοιπα παιδιά. 
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• Την άρνηση χρήσης χώρων έμφυλου διαχωρισμού, όπου αυτοί υπάρχουν (τουαλέτες, αποδυ-
τήρια, υπνωτήρια κ.τ.λ.), σύμφωνα με το φύλο που βιώνει το παιδί ή ο/η εκπαιδευτικός. Βέβαια,
για λόγους συμπερίληψης, προτείνεται να μην ενθαρρύνονται χώροι έμφυλου διαχωρισμού
γενικότερα. 

Ο Συνήγορος του Παιδιού έχει δώσει από το 2013 σαφείς οδηγίες σχετικά με αυτά τα ζητήματα,
σε διαμεσολαβήσεις του με σχολεία και σχετικά με περιπτώσεις τρανς και ίντερσεξ παιδιών. Είναι
σημαντικό να ξεκαθαριστεί με σαφήνεια ότι τα παιδιά αυτά έχουν ίσα δικαιώματα και πρέπει να
γίνονται σεβαστά, ώστε να προστατευθούν από τον στιγματισμό και τις έντονες μορφές βίας και
εκφοβισμού, που πολύ συχνά αντιμετωπίζουν, σε βαθμό μάλιστα που πολλές φορές να αδυνα-
τούν να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους. Ένα απορριπτικό σχολικό κλίμα μειώνει τις μελλοντικές
προοπτικές απασχόλησης των παιδιών αυτών, ευνοεί την κοινωνική περιθωριοποίηση και επι-
δεινώνει την κατάσταση της ψυχικής τους υγείας δραματικά.

7. Συμπερίληψη διαφορετικών οικογενειακών δομών. Προστασία των παιδιών
που στη σύνθεση της οικογένειάς τους έχουν ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς ή άλλα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα
από αρνητικά μηνύματα. 

Παιδιά που στη σύνθεση της οικογένειάς τους έχουν ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς ή άλλα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα
συχνά προσλαμβάνουν αρνητικά μηνύματα εντός της σχολικής κοινότητας για την ταυτότητα
φύλου, τα χαρακτηριστικά φύλου ή τον ερωτικό προσανατολισμό αυτών των μελών της οικογέ-
νειάς τους. 

Η πεποίθηση ότι όλα τα παιδιά ζουν σε μια συμβατική δομή με έναν μπαμπά και μια μαμά, η οποία
είναι και η συνηθέστερη οικογενειακή δομή, και ως εκ τούτου αξιολογείται κοινωνικά ως «η κα-
λύτερη για την ανατροφή ενός παιδιού», δεν αναγνωρίζει αλλαγές που έχουν συμβεί στην ορ-
γάνωση της οικογενειακής ζωής και αποτελούν πλέον κοινωνική πραγματικότητα. Κάποια παιδιά
είναι πιθανόν να έχουν ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς (γονείς του ίδιου φύλου, τρανς ή ίντερσεξ γονείς κτλ).
Αυτό είναι ένα γεγονός που το σχολείο οφείλει να εντάξει στη ζωή του και να αποφεύγει τη χρήση
γλώσσας και εκπαιδευτικών πολιτικών που θεωρούν δεδομένη για όλα τα παιδιά τη ζωή στα
πλαίσια ετεροκανονικής πυρηνικής οικογένειας.

Λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν στην αποτύπωση αυτής της πραγματικότητας, τα παιδιά με
ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς μπορεί να θεωρηθεί ή να θεωρήσουν ότι ανήκουν σε μια οικογένεια που «δεν
αξίζει» και γι’ αυτό δεν έχει θέση στα σχολικά βιβλία και στο σχολείο γενικότερα. Επίσης, λόγω
αυτών των ελλείψεων -ή ακόμα και των ενεργητικών αρνητικών μηνυμάτων που λαμβάνουν
στο χώρο του σχολείου, τα παιδιά επιβαρύνονται με μια συγκρουσιακή κατάσταση, εξαιτίας της
οποίας έρχονται στη θέση να πρέπει τα ίδια να εξηγήσουν πώς είναι η οικογένειά τους σε όλους
τους άλλους.

Ο ομοφοβικός, τρανσφοβικός και ιντερφοβικός λόγος στο σχολείο πρέπει να αμφισβητηθεί με
τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αμφισβητείται ο ρατσιστικός λόγος. Όταν η χρήση προσβλητικών
χαρακτηρισμών για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (από μαθητές, εκπαιδευτικούς ή γονείς) δεν κατακρίνεται
ή κατακρίνεται χλιαρά, κάνει τα παιδιά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων να αισθάνονται ότι οι οικογένειές
τους συνδέονται με κάτι αρνητικό, και αυτό μπορεί να έχει συνέπειες στην ψυχοκοινωνική τους
ανάπτυξη. 

Γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα και τη σημασία της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας στην
ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, όπως την καταδεικνύουν όλες οι σύγχρονες μελέτες ανά τον
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κόσμο, το σχολείο οφείλει να ενθαρρύνει τη συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ γονέων, που συνήθως
αποκλείονται και συχνά αυτοαποκλείονται από τις σχολικές δραστηριότητες, λόγω των κοινωνι-
κών διακρίσεων. Ο αποκλεισμός των ΛΟΑΤΚΙ+ γονέων τούς αποθαρρύνει από το να συμμετέ-
χουν ενεργά στη σχολική ζωή. Πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλοι οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν
στη σχολική ζωή του παιδιού τους, να παρακολουθούν σχολικές εκδηλώσεις και να παίρνουν
μέρος στη λειτουργία του σχολείου, χωρίς αποκλεισμούς.

Ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού του Συνήγορου του Πολίτη υποστηρίζει την προστασία των
δικαιωμάτων των παιδιών που συμβιώνουν με ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς, γιατί αυτό συμβάλλει στην προ-
αγωγή της ψυχικής τους υγείας.

8. Σεβασμός και χρήση του λεξιλογίου και των προσδιορισμών που προτι-
μούν τα ίδια τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στον σχολικό χώρο. Πολλές λέξεις που προσδιο-
ρίζουν ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα είναι επιβαρυμένες με αρνητικές συνδηλώσεις ή χρησιμοποιούνται
ακόμα σε περιστατικά ενδοσχολικού εκφοβισμού, οπότε απαιτείται μεγάλη προσοχή από
την πλευρά σας στη χρήση τους.

• Είναι απαραίτητη μια πολιτική μηδενικής ανοχής του σχολείου απέναντι στη χρήση τέτοιων
προσδιορισμών με υποτιμητικό τρόπο, είτε από τα παιδιά, είτε από τους εκπαιδευτικούς, είτε
από τους γονείς. Μια τέτοια χρήση πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι συνιστά παραβίαση των Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων.

• Σαν βασική αρχή λοιπόν πρέπει να γίνεται γνωστή με ρητό τρόπο η συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων στον σχολικό χώρο. Το σχολείο οφείλει να είναι ένας ασφαλής χώρος για όλα τα άτομα,
και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αποτελούν μέρος της σχολικής κοινότητας, ως παιδιά, εκπαιδευτικοί ή
γονείς. 

• Όταν προκύπτει μια γενική ενημέρωση ή μια θεωρητική συζήτηση στην οποία πρέπει να ανα-
φερθούν ΛΟΑΤΚΙ+ προσδιορισμοί καλό είναι να αναφέρονται αυτοί που έχουν κυριαρχήσει
ως αποδεκτοί στη δημόσια χρήση τους από φορείς που ασχολούνται με ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα. 

• Σε περίπτωση που έχετε πρόβλημα με τη χρήση αυτών των λέξεων (θεωρητικό ή πρακτικό)
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ευγενικούς περιφραστικούς προσδιορισμούς, όπως «μια γυναίκα
που αγαπάει μια άλλη γυναίκα», όταν αναφέρεστε σε μια λεσβία, ή «ένα παιδί που δε βιώνει
το φύλο του σύμφωνα με αυτό που γράφουν τα χαρτιά του», αν αναφέρεστε σε ένα τρανς παιδί
(ή σε ένα ίντερσεξ-τρανς παιδί). 

• Σε παρεμβάσεις παιδιών που θα «πετάξουν» λέξεις με σκοπό να κάνουν πλάκα ή να προσβά-
λουν αναπαράγοντας τις κοινωνικές προκαταλήψεις και το κοινωνικό στίγμα αρκεί να ξεκαθα-
ρίσετε ότι το σχολείο σέβεται απόλυτα τα συναισθήματα που νιώθει ένα πρόσωπο και τον τρόπο
που αισθάνεται για τον εαυτό του. Όταν συλλογικά ως εκπαιδευτικοί ακολουθείτε κοινή στάση
με θετικό και επίμονο τρόπο οι χλευασμοί δε νομιμοποιούνται και δε βρίσκουν αντίκρισμα. 

• Στην περίπτωση που συνομιλείτε με ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο (παιδί, γονέα ή εκπαιδευτικό) προτι-
μήστε τις λέξεις και τους προσδιορισμούς που επιλέγει να χρησιμοποιεί το ίδιο το άτομο. Αν δε
γνωρίζετε μπορείτε να ρωτήσετε διακριτικά και με σεβασμό. 

• Ο λόγος σας προτείνεται να μην έχει αξιολογικές κρίσεις ή στερεοτυπικές εκφράσεις. Παράλ-
ληλα, φροντίστε να δημιουργήσετε ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό κλίμα σε όλες τις περι-
στάσεις αλληλεπίδρασης των συνομήλικων.
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• Αν, παρ’ όλ’ αυτά, έχετε εσωτερικές αντιρρήσεις ή δεν κατανοείτε κάτι δώστε τον λόγο στο
παιδί, ρωτώντας το, ώστε να σας εξηγήσει τι σκέφτεται και τι αισθάνεται. Αυτό από μόνο του
είναι αρκετό για μια καλή βάση επικοινωνίας. 

9. Πραγματοποίηση προγραμμάτων και ένταξη ΛΟΑΤΚΙ+ θεμάτων σε σχετική
διδακτέα ύλη και σε σχετικές εκδηλώσεις, με στόχο την ενημέρωση και την ευαι-
σθητοποίηση. 

Ως σχολική μονάδα εντάξτε επικαιροποιημένα προγράμματα (Αγωγής Υγείας κ.ά.) μέσω των
οποίων θα θέσετε στόχους ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβάνοντας ΛΟΑΤΚΙ+
ζητήματα, όπου αυτά μπορούν να συνδεθούν με την ευρύτερη θεματολογία. Ακόμα, προτείνεται
η συμπερίληψη ΛΟΑΤΚΙ+ ζητημάτων μέσω αναφορών σε μαθήματα που η διδακτέα ύλη τους
αναφέρεται στις σχέσεις, στην οικογένεια, στη σεξουαλικότητα, στα φύλα, στη βιολογία του
φύλου, στη βία, στις διακρίσεις και σε άλλα συναφή ζητήματα. Επίσης, είναι απαραίτητη η συμ-
περίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ ζητημάτων σε εκδηλώσεις με θέματα που αφορούν τις διακρίσεις και
τον σχολικό εκφοβισμό. 

Είναι εξαιρετικά σημαντική η επικαιροποίηση του Κανονισμού Σχολικής Ζωής της εκπαιδευτικής
μονάδας σας, ώστε να διασφαλίζει τη ρητή συμπερίληψη των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
(παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων). 

Σύμφωνα με αρκετές διεθνείς μελέτες, τα σχολεία συμπεριλαμβάνονται στους πιο ομοφοβι-
κούς/τρανσφοβικούς/ιντερφοβικούς κοινωνικούς χώρους, οπότε οι σχολικές κοινότητες χρει-
άζεται να δημιουργήσουν πολιτικές που να στοχεύουν στην επίτευξη μιας ισότιμης και
ταυτόχρονα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση οφείλει να διασφαλίζει ότι κανένα
παιδί δε θα υποστεί διάκριση, παρενόχληση ή εκφοβισμό εξαιτίας του σεξουαλικού προσανα-
τολισμού του, της ταυτότητας/έκφρασης φύλου του ή των χαρακτηριστικών φύλου του. 

10. Αναγνώριση, ανάδειξη και καταγραφή περιστατικών διακρίσεων, βίας ή
εκφοβισμού κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών, με στόχο την ευαισθητοποίηση της σχολικής
κοινότητας. 

Ενώ σε κάθε σχολική μονάδα είναι εύκολο να αναγνωρίσουμε, να αναφέρουμε και να συζητή-
σουμε περιστατικά εκφοβισμού σχετικά με τη φυλή, τον σωματότυπο, τη θρησκεία ή την εθνικό-
τητα, τα περιστατικά ομοφοβικού, τρανσφοβικού ή ιντερφοβικού εκφοβισμού συχνά δε γίνονται
αντιληπτά ως τέτοια, καθώς οι έμφυλοι διαχωρισμοί, τα στερεότυπα, ο σεξισμός και οι προκατα-
λήψεις γύρω από ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και χαρακτηρι-
στικών φύλου έχουν διαποτίσει την πρακτική μας. 

Πολλά τέτοια περιστατικά αποσιωπώνται, δεν αναγνωρίζονται και δε γίνονται ορατά. Μέχρι πρό-
σφατα η ομοφοβία, η τρανσφοβία και η ιντερφοβία δεν αναφέρονταν ως αιτίες του σχολικού εκ-
φοβισμού και αυτό οδήγησε σε έλλειψη συστηματικών δράσεων στο επίπεδο της πρόληψης.

Συνεπώς, χρειάζεται συλλογικά ως εκπαιδευτικοί, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, να ανα-
ζητήσετε τρόπους για να βγουν αυτά τα περιστατικά από την αφάνεια, να αναγνωριστούν ως τέ-
τοια, ώστε να αυξηθεί και η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας. Η συστηματική συλλογή
στοιχείων για τον ομοφοβικό, τρανσφοβικό και ιντερφοβικό εκφοβισμό από τους εκπαιδευτικούς
θεσμούς και η έρευνα για τις μορφές και τις επιπτώσεις τους είναι ένα πρώτο βήμα για τη χάραξη
αποτελεσματικής πολιτικής για την καταπολέμησή του. 
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Ορολογία

ΛΟΑΤΚΙ

Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφιφυλόφιλοι/-ες, Τρανς, Κουίρ, Ίντερσεξ. Ο όρος Κουίρ (Queer) έχει
ακαδημαϊκή και πολιτισμική σημασία και εκφράζει τα άτομα τα οποία αμφισβητούν τους αυστη-
ρούς, κοινωνικά κατασκευασμένους ρόλους των φύλων και της σεξουαλικότητας. 

Σεξουαλικός/Ερωτικός προσανατολισμός

Είναι η διαρκής συναισθηματική, ρομαντική ή και σεξουαλική έλξη προς άτομα συγκεκριμένου
φύλου ή φύλων. Αναφέρεται στην αίσθηση ταυτότητας του ατόμου, καθώς και στην ικανότητα
του ατόμου να δημιουργεί σχέσεις. Ο σεξουαλικός/ερωτικός προσανατολισμός μπορεί να είναι
ετερόφυλος, αμφίφυλος ή ομόφυλος. 

Ταυτότητα Φύλου

Η ταυτότητα φύλου αναφέρεται στον ατομικό και εσωτερικό τρόπο με τον οποίο βιώνεται το κοι-
νωνικό φύλο (gender) από κάθε άτομο και μπορεί να συμπίπτει ή όχι με το φύλο που του αποδό-
θηκε κατά τη γέννησή του.

Τρανς άτομα (διεμφυλικά)

Είναι όρος-ομπρέλα για όλα τα άτομα των οποίων το φύλο που βιώνουν δεν βρίσκεται σε αντι-
στοιχία με το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση. Κάποια τρανς άτομα προβαίνουν σε
διαδικασίες επιβεβαίωσης φύλου ή αλλιώς φυλομετάβασης. Αυτές είναι οι ιατρικές διαδικασίες
διαμόρφωσης του σώματος στις οποίες προβαίνει ένα άτομο ώστε να εναρμονίσει την εικόνα του
σώματός του με το βίωμά του. Αναφέρονταν και ως «Διόρθωση/Αλλαγή Φύλου», όρος που πλέον
αποφεύγεται ως κοινωνικά στιγματισμένος. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως -σε αντίθεση με
την κοινή αντίληψη- δεν προτίθενται όλα τα τρανς άτομα να προχωρήσουν σε τέτοιες διαδικασίες,
και αυτό δεν επηρεάζει το αν είναι τρανς ή όχι. Συχνά, ο όρος τρανς χρησιμοποιείται για να πε-
ριγράψει μόνο τους τρανς άντρες και τις τρανς γυναίκες, διαγράφοντας την τρανς ταυτότητα των
μη-δυαδικών (non-binary) ατόμων (ανθρώπων που δεν αυτοπροσδιορίζονται εντός του κυρίαρ-
χου έμφυλου δίπολου).

Έκφραση Φύλου

Η έκφραση φύλου αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους ένα άτομο εκδηλώνει αρρενω-
πότητα, θηλυκότητα ή άλλες έμφυλες συμπεριφορές και χαρακτηριστικά στο κοινωνικό σύστημα,
και συγκεκριμένα το πώς εκφράζει σε τρίτα πρόσωπα τον τρόπο με τον οποίο βιώνει την ταυτότητα
φύλου του. Έκφραση φύλου αποτελούν χαρακτηριστικά όπως το χτένισμα, το ντύσιμο ή η κινη-
σιολογία ενός ατόμου. Η κοινωνική επιταγή θέλει την έκφραση φύλου να «συνάδει» με την ταυ-
τότητα φύλου, δηλαδή έναν άντρα να έχει αρρενωπή έκφραση φύλου και μια γυναίκα να έχει
θηλυκή έκφραση φύλου. Ωστόσο στην πραγματική ζωή, η ταυτότητα φύλου μπορεί να αποκλείνει
από την έκφραση φύλου.

Χαρακτηριστικά Φύλου

Αναφέρεται στα πρωτογενή και τα δευτερογενή χαρακτηριστικά φύλου. Στην περίπτωση των ίν-
τερσεξ ατόμων κάποια χαρακτηριστικά φύλου δεν είναι τα τυπικά ή αναμενόμενα, αλλά παρου-
σιάζουν φυσικές διαφοροποιήσεις, λόγω των οποίων το βιολογικό φύλο του ίντερσεξ ατόμου δεν
μπορεί να ταξινομηθεί ως αμιγώς αρσενικό ή ως αμιγώς θηλυκό.
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Ίντερσεξ άτομα (ή διαφυλικά) 

Είναι όρος-ομπρέλα, που περιλαμβάνει τις διάφορες φυσικές ποικιλομορφίες των χαρακτηρι-
στικών φύλου, που συνολικά χαρακτηρίζονται ως ίντερσεξ ή διαφυλικές. Αυτές μπορεί να πε-
ριλαμβάνουν διαφοροποιήσεις των εξωτερικών γεννητικών οργάνων, των εσωτερικών
αναπαραγωγικών οργάνων, των γονάδων, των χρωμοσωμάτων φύλου ή των ορμονών που σχε-
τίζονται με το φύλο. Μέχρι τώρα είναι γνωστές και περιγράφονται στη βιβλιογραφία περισσότε-
ρες από 40 διαφορετικές ίντερσεξ ποκιλομορφίες. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:

• Εξωτερικά γεννητικά όργανα που δεν εμπίπτουν στην τυπική ιατρική αντίληψη περί αμιγώς αρ-
σενικού ή αμιγώς θηλυκού, και άρα κατά τη γέννηση χαρακτηρίζονται ως «ασαφή» και ταξινο-
μούνται βάσει αυθαίρετης προσέγγισης.

• Μη τυπική ανάπτυξη των εσωτερικών αναπαραγωγικών οργάνων.

• Πιθανή αναντιστοιχία μεταξύ των εξωτερικών γεννητικών οργάνων και των εσωτερικών ανα-
παραγωγικών οργάνων.

• Διαφοροποιήσεις στο χρωμόσωμα του φύλου.

• Μη τυπική ανάπτυξη των όρχεων ή των ωοθηκών.

• Μη τυπική (υπερβολική ή μειωμένη) παραγωγή ορμονών που σχετίζονται με το φύλο.

• Μη τυπική ανταπόκριση του σώματος στις ορμόνες που σχετίζονται με το φύλο.

Παράλληλα, ο όρος “intersex” δηλώνει την παραδοχή του φυσικού γεγονότος ότι το βιολογικό
φύλο είναι ένα φάσμα και οι άνθρωποι με ποικιλομορφία χαρακτηριστικών φύλου, πέραν του αρ-
σενικού και του θηλυκού, όντος υπάρχουν. Σύμφωνα με τον σύγχρονο μετα-ιατρικό ορισμό, «In-
tersex καλείται η ζωντανή εμπειρία των κοινωνικο-πολιτισμικών συνεπειών που βιώνουν οι
άνθρωποι που γεννιούνται με σώματα που δεν ανταποκρίνονται στις κανονιστικές κοινωνικές κα-
τασκευές για το αρσενικό και το θηλυκό».

Τα ίντερσεξ άτομα παλαιότερα αποκαλούνταν «ερμαφρόδιτα», αλλά ο όρος θεωρείται κακοποι-
ητικός και δεν περιγράφει επιστημονικά την πραγματικότητα των ίντερσεξ ανθρώπων. Πολύ
συχνά, ίντερσεξ βρέφη και παιδιά υποβάλλονται ερήμην τους σε μη αναστρέψιμες κοσμητικές
χειρουργικές επεμβάσεις ή ορμονικές παρεμβάσεις για να αποκτήσουν πιο «κοινωνικά αποδε-
κτά» χαρακτηριστικά φύλου. Ωστόσο, τέτοιες πρακτικές παραβιάζουν το δικαίωμα στη σωματική
ακεραιότητα και αυτονομία και σε πολλές περιπτώσεις προκαλούν τραυματισμό, στείρωση, επι-
πρόσθετα προβλήματα υγείας και ανάγκη για επαναλαμβανόμενες επεμβάσεις, ενώ υπονο-
μεύουν ή καταστρέφουν τη σεξουαλική αίσθηση και απόλαυση. Οι επεμβάσεις αυτές θεωρούνται
από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών ως Ανθρώπινα βασανιστήρια, που πρέπει να απαγο-
ρευθούν, ενώ πληθαίνουν οι ιατρικές έρευνες που κατατείνουν στο γεγονός ότι τέτοιες επεμβά-
σεις είναι καθαρά κοσμητικές, μακροχρόνια επιβλαβείς ψυχοσωματικά και μη ιατρικά αναγκαίες.
Όλο και περισσότερο αυτά τα θέματα αναγνωρίζονται ως παραβιάσεις Ανθρώπινων Δικαιωμάτων,
με δηλώσεις από διεθνή και εθνικά ιδρύματα και οργανισμούς ανθρώπινων δικαιωμάτων, βιοη-
θικής και δεοντολογίας. 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι στον γενικό πληθυσμό το 1,7% γεννιέται με κάποια ίντερσεξ διαφορο-
ποίηση των χαρακτηριστικών φύλου.
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Coming out

Η αγγλική φράση «coming out» αναφέρεται στην ανακοίνωση/γνωστοποίηση που κάνει αυτο-
βούλως ένα άτομο σε τρίτα άτομα για τον σεξουαλικό προσανατολισμό του, την ταυτότητα φύλου
ή τα χαρακτηριστικά φύλου του. Αρκετοί άνθρωποι διστάζουν, ορισμένοι επιλέγουν να κρατήσουν
την ταυτότητά τους κρυφή, άλλοι την γνωστοποιούν σε συγκεκριμένες περιστάσεις, ενώ κάποιοι
αποφασίζουν να την γνωστοποιήσουν ευρύτερα δημόσια. Συνήθως δεν είναι μια εύκολη διαδι-
κασία, εξαιτίας του κινδύνου να αντιμετωπίσουν τυχόν αρνητική διάκριση, προκατάληψη και
στίγμα. Η δυνατότητα να μπορούν οι άνθρωποι να μοιραστούν τη ζωή τους με την οικογένεια,
τους φίλους ή τους γνωστούς τους αυξάνει τις πιθανότητες κοινωνικής υποστήριξης, η οποία
είναι σημαντική για την ψυχική υγεία και την ψυχολογική ευημερία του ατόμου. Η έρευνα έχει
δείξει πως τα θετικά αισθήματα για τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή τα
χαρακτηριστικά φύλου και η ενσωμάτωση αυτών στη ζωή κάποιου είναι πηγή ευημερίας και
καλής ψυχικής υγείας. Από την άλλη, οι λεσβίες, οι γκέι άνδρες και οι τρανς ή οι ίντερσεξ άν-
θρωποι που αισθάνονται ότι πρέπει να αποκρύψουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, την
ταυτότητα φύλου ή τα χαρακτηριστικά φύλου τους αναφέρουν πιο συχνά προβλήματα ψυχικής
υγείας και ενδέχεται να έχουν και  περισσότερα προβλήματα γενικότερα.

Outing

Η αγγλική έκφραση «outing» αναφέρεται στην κοινοποίηση του σεξουαλικού προσανατολισμού,
της ταυτότητας φύλου ή της ίντερσεξ κατάστασης ενός προσώπου όταν γίνεται από τρίτους χωρίς
τη συναίνεση του ιδίου του προσώπου. Συνήθως γίνεται με κακόβουλο τρόπο, ως «ξεμπρόστια-
σμα» και έχει χαρακτηριστικά κακοποίησης, ενώ παραβιάζει και τα προσωπικά δεδομένα του αν-
θρώπου. Ιδιαίτερα στο σχολικό περιβάλλον, πολλές φορές έχει χαρακτηριστικά εκβίασης και
εκφοβισμού είτε του ιδίου του προσώπου είτε των άλλων παιδιών.

Τρανσφοβία

Είναι ο παράλογος φόβος και το μίσος για τα τρανς άτομα και όσα άτομα φαίνεται να παραβαίνουν
τις παραδοσιακές αντιλήψεις για την ταυτότητα φύλου, το κοινωνικό φύλο ή και την έκφραση
φύλου. Συχνά οι γκέι, οι λεσβίες και οι αμφισεξουαλικοί/-ές εμπίπτουν στη δεύτερη κατηγορία,
με αποτέλεσμα η τρανσφοβία να συνδέεται έντονα με την ομοφοβία.

Ομοφοβία 

Η ψυχολογική και κοινωνική προκατάληψη, οι διακρίσεις και ο παράλογος φόβος προς τα άτομα
με ομόφυλο σεξουαλικό προσανατολισμό. Βλέπε επίσης: Τρανσφοβία.

Ιντερφοβία

Η παθολογικοποίηση των ίντερσεξ σωμάτων καθώς και η επίμονη άρνηση, λόγω ψυχοκοινωνικής
προκατάληψης ή επιστημονικής άγνοιας, της ύπαρξης της φυσικής ποικιλομορφίας του βιολογι-
κού φύλου. Επίσης, είναι η εσφαλμένη επιμονή ότι ή έμφυλη βιολογία των σωμάτων είναι ένα
απόλυτο δίπολο και ότι οι ποικιλομορφίες των χαρακτηριστικών φύλου είναι «σπάνιες διαταρα-
χές», «σύνδρομα» ή «λάθη της φύσης», που «χρήζουν κανονικοποίησης».

Ετεροκανονικότητα

H κοινωνικά επιβαλλόμενη δυαδικότητα του φύλου, καθώς και η ιδέα πως η ετεροφυλοφιλία
είναι ο μοναδικός φυσιολογικός και αποδεκτός σεξουαλικός προσανατολισμός.
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Πηγές

LGBT Youth Scotland – Toolkit for Teachers: Dealing with Homophobia and Homophobic Bul-
lying in Scottish Schools, https://tinyurl.com/y6srrnyy – Challenging Homophobia Together: A
Guide to Developing Strategic Partnerships in Education, https://tinyurl.com/y325zfpd

GLSEN (USA) – Back-to-School Guide for Creating LGBT-Inclusive Environments,
https://tinyurl.com/y3rjhu89 – ThinkB4YouSpeak – Educator’s Guide: For Discussing and Ad-
dressing Anti-Gay Language among Teens, https://tinyurl.com/yclpwrh5

Stonewall (UK) – Supporting lesbian, gay and bisexual young people,
https://tinyurl.com/y2a6k28y – Tackling homophobic language, https://tinyurl.com/y5okqsfr –
The Teacher’s Report: Homophobic Bullying in Britain’s Schools, https://tinyurl.com/yyc7ndxp

RFSL Ungdom (Sweden) Break the Norm! Methods for studying norms in general and the het-
eronorm in particular, https://tinyurl.com/y6mtutwt

UNESCO & IDAHO Committee Lesson Plan http://goo.gl/hHtKcQ

UNESCO International Technical Guidance on Sexuality Education: an evidence-informed ap-
proach https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770.locale=en

NatCen Social Research report prepared for the UK Government Equalities Office What works
in tackling homophobic, biphobic and transphobic (HBT) bullying amongst school-age children
and young people? Evidence review and typology of Initiatives, http://goo.gl/kFdymt

GALE Advocate for Sexual Diversity Education: A Guide to Advocate for Enhanced Quality Ed-
ucation Dealing with Sexual Diversity, https://tinyurl.com/y4t767o4

The Council of Europe Compass: Manual for human rights education with young people,
https://tinyurl.com/y2r6q5pm

IGLYO, OII Europe & EPA - Υποστηρίζοντας το ίντερσεξ παιδί σας, https://oiieurope.org/wp-con-
tent/uploads/2018/10/Parents_Toolkit_Intersex_GRK_ES_WEB.pdf

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τα δικαιώ-
ματα των ίντερσεξ ατόμων, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-
0128_EL.html

ILGA Europe & OII-Europe – Υπερασπίζοντας τα Δικαιώματα των Ίντερσεξ Ανθρώπων,
https://oiieurope.org/wp-content/uploads/2018/02/FINAL_intersex_toolkit_gr.pdf

INTERACT - What We Wish Our Teachers Knew, https://live-interact-advocates.pantheon-
site.io/wp-content/uploads/2018/07/BROCHURE-interACT-Teachers-final.pdf



15

info@rainbowschool.gr

www.rainbowschool.gr



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


