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Προοίµιο

Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Οικογενειακού Προγραµµατισµού (∆ΟΟΠ) εργάζεται µε στόχο να
προωθήσει τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώµατα όλων των ανθρώπων. Η ∆ΟΟΠ
αντιλαµβάνεται και πιστεύει ότι τα σεξουαλικά δικαιώµατα αποτελούν µέρος των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Για τον λόγο αυτό η ∆ΟΟΠ υποστηρίζει πως τα σεξουαλικά
δικαιώµατα συµβάλλουν στην ατοµική ελευθερία, την ισότητα και την αξιοπρέπεια όλων
των ανθρώπων.

Η διακήρυξη της ∆ΟΟΠ βασίζεται και αντλεί τις πληροφορίες της από διεθνείς συµφωνίες,
όπως οι Συµβάσεις των Ηνωµένων Εθνών.

Η ∆ΟΟΠ:

Αναγνωρίζει ότι η σεξουαλικότητα είναι ένα σηµαντικό µέρος της
ανθρώπινης ύπαρξης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου.

Υποστηρίζει ένα όραµα που σκοπός του είναι να σέβεται, να
προστατεύει και να αναπτύσσει τα δικαιώµατα όλων των
ανθρώπων στη σεξουαλική αυτονοµία και να προωθεί τη
σεξουαλική υγεία και τα σεξουαλικά δικαιώµατα σ’ ένα πλαίσιο
χωρίς διακρίσεις.

Πιστεύει ότι είναι σηµαντική η δηµιουργία υπεύθυνων δοµών και
η ενθάρρυνση κυβερνητικών πολιτικών και νόµων που να
διασφαλίζουν ότι αυτά τα δικαιώµατα προστατεύονται και, όπου
είναι εφικτό, προωθούνται και εκπληρώνονται για όλους.



ΑΡΧΗ 5
Ο καθένας έχει το δικαίωµα να προστατεύεται από κάθε κακό. Όλοι οι άνθρωποι κάτω
των 18 ετών θα πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης προστασίας από κάθε µορφή
εκµετάλλευσης.

ΑΡΧΗ 6
Η µόνη περίπτωση κατά την οποία τα σεξουαλικά δικαιώµατα δύναται να περιορίζονται
δια νόµου είναι η περίπτωση της διασφάλισης της αναγνώρισης και του σεβασµού των
δικαιωµάτων και των ελευθεριών των άλλων βάσει του δικαίου των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Η ελευθερία του να εκφράζει κάποιος τη σεξουαλικότητα του θα πρέπει να
περιορίζεται από το νόµο µόνο εάν:
1. προστατεύει και σέβεται τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των άλλων
2. εξασφαλίζει την ευηµερία του ευρύτερου κοινού σε µια δηµοκρατική κοινωνία
3. προστατεύει τη δηµόσια υγεία και τη δηµόσια τάξη.
Οι περιορισµοί που ενδεχοµένως προκύπτουν από τα όρια αυτά κατ’ αναλογία, πρέπει να
είναι αναγκαίοι και ανάλογοι προς την επίτευξη ενός γνήσια θεµιτού σκοπού.

ΑΡΧΗ 7
Τα κράτη έχουν την υποχρέωση να σέβονται, να προστατεύουν και να εκπληρώνουν τα
σεξουαλικά δικαιώµατα για όλους. Η υποχρέωση της εκπλήρωσης αυτής προϋποθέτει την
υιοθέτηση από µέρους των Κρατών των κατάλληλων µέτρων για την πλήρη εφαρµογή του
δικαιώµατος.
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ΑΡΧΗ 1
Η σεξουαλικότητα είναι ένα σηµαντικό µέρος της ανθρώπινης ύπαρξης, ανεξάρτητα από
την επιλογή του ατόµου να είναι σεξουαλικά ενεργό ή µη. Το να είναι κανείς υγιής και
ικανός να εκφράζει τη σεξουαλικότητά του ελεύθερα είναι ζωτικής σηµασίας για κάθε
άτοµο που έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει και να συµµετέχει στον οικονοµικό,
κοινωνικό, πολιτισµικό και πολιτικό τοµέα.

ΑΡΧΗ 2
Η ∆ΟΟΠ αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι κάτω των 18 ετών είναι κάτοχοι δικαιωµάτων. Τα
δικαιώµατα και η προστασία των ανθρώπων κάτω των 18 ετών µερικές φορές διαφέρουν
από αυτά των ενηλίκων. Αυτές οι διαφορές ισχύουν για όλες τις πτυχές των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, αλλά απαιτούν ξεχωριστές, συγκεκριµένες προσεγγίσεις όσον αφορά στα
σεξουαλικά δικαιώµατα. Το βέλτιστο συµφέρον των ατόµων κάτω των 18 ετών θα πρέπει
πάντοτε να προστατεύεται και η εξελισσόµενη ικανότητά τους να παίρνουν αποφάσεις οι
ίδιοι για τον εαυτό τους θα πρέπει να αναγνωρίζεται.

ΑΡΧΗ 3
Η ∆ΟΟΠ πιστεύει ότι η βάση της προστασίας, προώθησης και απόλαυσης/εκπλήρωσης
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι η αρχή της µη διάκρισης. Αυτό σηµαίνει ότι κανένας
δε θα πρέπει να αντιµετωπίζεται διαφορετικά ή άνισα λόγω της σεξουαλικότητας, της
ηλικίας, του βιολογικού και κοινωνικού του φύλου.

ΑΡΧΗ 4
Οι άνθρωποι θα πρέπει να µπορούν να απολαµβάνουν τη σεξουαλικότητά τους και να
είναι ελεύθεροι να επιλέξουν κατά πόσο ή όχι επιθυµούν να αναπαραχθούν.

ΑΡΧΕΣ



ΑΡΘΡΟ 3
∆ικαίωµα στη ζωή, την ελευθερία, την ασφάλεια και τη σωµατική ακεραιτότητα του
ατόµου.

Όλα τα άτοµα έχουν δικαίωµα στη ζωή, την ελευθερία και να είναι απαλλαγµένα από
βασανιστήρια και βιαιότητες, απάνθρωπης και ταπεινωτικής µεταχείρισης. Αυτό
συµπεριλαµβάνει το δικαίωµα του να εξασκεί κάποιος τη σεξουαλικότητά του
απαλλαγµένη από βιαιότητα ή εξαναγκασµούς.

Οι άνθρωποι δεν µπορεί να παρενοχλούνται ή να σκοτώνονται σαν µέτρο προστασίας της
υπόληψης ή της τιµής της οικογένειας ή της κοινότητας.

Κανένας δε θα πρέπει να παρενοχλείται ή να σκοτώνεται εξαιτίας της σεξουαλικής του
συµπεριφοράς.

Η ιατρική φροντίδα των γυναικών δε θα πρέπει ποτέ να βασίζεται σε κανένα άλλο λόγο
πέρα από το να εξασφαλίζει την ευηµερία και το δικαίωµα στην υγεία.

Καµία γυναίκα δεν πρέπει να εξαναγκάζεται να αποκτήσει ή να µην αποκτήσει παιδιά.

Ο καθένας έχει το δικαίωµα να είναι απαλλαγµένος από επιβλαβή έθιµα, πρακτικές ή
παραδόσεις συµπεριλαµβανοµένου του ακρωτηριασµού των γυναικείων γεννητικών
οργάνων και του αναγκαστικού ή πρόωρου γάµου.

Ο καθένας έχει το δικαίωµα να είναι απαλλαγµένος από σεξουαλική βία εντός ή εκτός
γάµου.

Ο καθένας, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που εργάζονται στη βιοµηχανία του σεξ,
οποιουδήποτε κοινωνικού φύλου, έχει το δικαίωµα να είναι απαλλαγµένος από τον
κίνδυνο της βίας που δηµιουργείται από το στιγµατισµό και τις διακρίσεις λόγω
σεξουαλικότητας, βιολογικού ή κοινωνικού φύλου.

Κανένας δε πρέπει να συλλαµβάνεται ή να φυλακίζεται επειδή προχώρησε σε συναινετική
σεξουαλική επαφή.

Κανένας δε θα πρέπει να υποβάλλεται σε βία, κακοποίηση ή παρενόχληση λόγω των
σεξουαλικών του επιλογών.
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ΑΡΘΡΟ 1
ΑΡΘΡΟ 1
∆ικαίωµα ισότητας, ίσης προστασίας από το νόµο και ελευθερία από κάθε µορφή
διάκρισης βάσει βιολογικού φύλου, σεξουαλικότητας ή κοινωνικού φύλου.

Όλοι γεννιούνται ελεύθεροι µε ίσα δικαιώµατα και αξιοπρέπεια και πρέπει να
προστατεύονται από οποιαδήποτε µορφή διάκρισης βάσει σεξουαλικότητας, βιολογικού
ή κοινωνικού φύλου.

Όλα τα δικαιώµατα πρέπει να χορηγούνται σε όλους χωρίς εξαίρεση.

Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε όλους να κάνουν επιλογές και να παίρνουν αποφάσεις
σχετικά µε τη ζωή τους.

ΑΡΘΡΟ 2
∆ικαίωµα συµµετοχής ανεξαρτήτως βιολογικού φύλου, σεξουαλικότητας ή κοινωνικού
φύλου.

Ο καθένας θα πρέπει να µπορεί να ζήσει σε έναν κόσµο όπου θα έχει τη δυνατότητα να
συµµετέχει ενεργά, ελεύθερα και ουσιαστικά σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης ζωής.

Ο καθένας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει αποφάσεις που αφορούν
ζητήµατα τα οποία έχουν άµεσο αντίκτυπο στην ευηµερία του.

Οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο στις
διεργασίες αλλαγής της κοινωνίας τους.

Ο καθένας θα πρέπει να µπορεί να παίρνει µέρος στη δηµόσια και πολιτική ζωή.

Ο καθένας θα πρέπει να µπορεί να ταξιδεύει ελεύθερα στο εξωτερικό και το εσωτερικό
της χώρας του, έτσι ώστε να του επιτρέπεται η ολοκληρωτική συµµετοχή.

ΑΡΘΡΑ



Όλοι οι µετανάστες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην προστασία από σωµατική βλάβη και
βία εξαιτίας των σεξουαλικών τους εκφράσεων ή των εκφράσεων κοινωνικού τους φύλου.

Όλοι έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν και να τους δοθεί άσυλο και προστασία από
καταδίωξη λόγω του βιολογικού τους φύλου, του σεξουαλικού τους προσανατολισµού ή
της κατάστασης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (HIV status) τους.

Κανένας δε θα πρέπει να απελαύνεται αν έχει βάσιµο φόβο καταδίωξης, εξαιτίας της
σεξουαλικότητας του ή της κατάστασης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (HIV status) του.

ΑΡΘΡΟ 4
∆ικαίωµα στην ιδιωτική ζωή

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα να µην υπόκεινται σε αυθαίρετες παρεµβάσεις στην
ιδιωτική τους ζωή. Το δικαίωµα της ιδιωτικής ζωής είναι καίριο στην άσκηση της
σεξουαλικής αυτονοµίας.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα στη σεξουαλική αυτονοµία και επιτρέπεται να παίρνουν
αποφάσεις για τη σεξουαλικότητα τους, χωρίς αυθαίρετες παρεµβάσεις.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα στην εµπιστευτικότητα αναφορικά µε τις υπηρεσίες
σεξουαλικής υγείας, τα ιατρικά αρχεία και γενικότερα το δικαίωµα της προστασίας των
πληροφοριών που αφορούν την κατάσταση Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (HIV status) τους.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα να ελέγχουν τη διάδοση πληροφοριών που σχετίζονται
µε τις σεξουαλικές επιλογές τους και µε άλλα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη
σεξουαλικότητά.

ΑΡΘΡΟ 5
∆ικαίωµα στην προσωπική αυτονοµία και την αναγνώριση ενώπιον του νόµου.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα να αναγνωρίζονται ενώπιον του νόµου και το δικαίωµα
της σεξουαλικής ελευθερίας.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα να αναγνωρίζονται οπουδήποτε ενώπιον του νόµου
χωρίς καµία διάκριση.

Όλα τα άτοµα είναι ελευθέρα να παίρνουν αποφάσεις σχετικά µε τις σεξουαλικές
πρακτικές και να δρουν σ’ ένα περιβάλλον ελεύθερο από διακρίσεις, βία και κακοποίηση
ή εξαναγκασµό και µε σεβασµό προς τα δικαιώµατα των άλλων.

Κανένας δε θα πρέπει να υπόκειται σε νόµους που ποινικοποιούν τις συναινετικές
σεξουαλικές πρακτικές ή συµπεριφορά.

Όλοι όσοι βρίσκονται υπό κράτηση έχουν το δικαίωµα να µην τύχουν κακοποίησης ή
βλάβης. Όλα τα άτοµα υπό κράτηση έχουν το δικαίωµα για τακτικές συζυγικές επισκέψεις.

Ο καθένας ανεξαιρέτως θα πρέπει να είναι απαλλαγµένος από κινδύνους που συνδέονται
µε το έγκληµα της εµπορίας ανθρώπων.

Κανένας δε θα πρέπει να υπόκειται σε ιατρική έρευνα ή διαδικασίες παρά τη θέληση του
είτε επί της βάσης της σεξουαλικής έκφρασής του, του σεξουαλικού προσανατολισµού ή
ιστορικού του ή της σεξουαλικής συµπεριφοράς του, πραγµατικής ή φερόµενης.

Ο καθένας έχει το δικαίωµα να προστατεύεται από αναγκαστικές ιατρικές διαδικασίες ως
προϋπόθεση για τη νοµική αναγνώριση της ταυτότητας του κοινωνικού του φύλου ή να
υπόκειται πιέσεις για την απόκρυψη ή αποκάλυψη του βιολογικού του φύλου, της ηλικίας
του, του κοινωνικού του φύλου, της ταυτότητας του κοινωνικού του φύλου ή του
σεξουαλικού του προσανατολισµού.

Κανένας δε θα πρέπει να τύχει άρνησης εγγράφων ταυτότητας που να δείχνουν το
κοινωνικό ή βιολογικό φύλο κατά τρόπο που αντικατοπτρίζει την ταυτότητα κοινωνικού
φύλου που το ίδιο το άτοµο έχει επιλέξει.

ΑΡΘΡΟ 6
∆ικαίωµα στην ελευθερία σκέψης, άποψης, έκφρασης και συνάθροισης.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα να εκφράσουν τις ιδέες τους για τη σεξουαλικότητα,
χωρίς αυθαίρετες παρεµβάσεις ή περιορισµούς, βασισµένους σε κυρίαρχα κοινωνικά
πιστεύω.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα της ελευθερίας της σκέψης , συνείδησης και θρησκείας,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν την εξελισσόµενη ικανότητα των παιδιών.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα να εξερευνήσουν τη σεξουαλικότητα τους χωρίς φόβο,
να εκφράσουν τις επιθυµίες τους λαµβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τα δικαιώµατα των άλλων.

Όλοι έχουν το δικαίωµα, ιδιαίτερα οι γυναίκες, να εκφραστούν ελεύθερα µε όποιο τρόπο
επιλέγουν, χωρίς περιορισµούς.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα να αναζητήσουν, να λάβουν και να µεταδώσουν
πληροφορίες σχετικές µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα συµπεριλαµβανοµένων των
σεξουαλικών δικαιωµάτων, σεβόµενοι τα δικαιώµατα των άλλων και την εξελισσόµενη
ικανότητα των παιδιών.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα να συναντήσουν, να συναναστραφούν και να
συναθροιστούν µε άλλα άτοµα ειρηνικά. Αυτό συµπεριλαµβάνει το δικαίωµα να γίνουν
µέλος και να δηµιουργήσουν οµάδες µε σκοπό την ενηµέρωση των υπολοίπων για τα
σεξουαλικά δικαιώµατα.
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ΑΡΘΡΟ 7
∆ικαίωµα στην υγεία και τα οφέλη της επιστηµονικής προόδου.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα να απολαµβάνουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο
σεξουαλικής υγείας

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα να επιµένουν για ασφαλέστερες σεξουαλικές πρακτικές
για την πρόληψη ανεπιθύµητων εγκυµοσύνων και σεξουαλικώς µεταδιδόµενων
νοσηµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του HIV.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν µέρος στη θέσπιση νόµων και πολιτικών
που επηρεάζουν τη δηµόσια υγεία στις κοινότητές τους.

Κάθε παρέµβαση στον τοµέα της υγείας πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες
ανάγκες των περιθωριοποιηµένων ατόµων και κοινοτήτων.

Όλα τα άτοµα έχουν δικαίωµα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας ακόµη και αν
υπάρχουν παροχείς υπηρεσιών υγείας που αντιτίθενται.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα στην πρόσβαση στην ενηµέρωση σχετικά µε την
σεξουαλική υγεία και στην πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας οι οποίες
βασίζονται σε επιστηµονικά έγκυρη µελέτη.

Οι εργαζόµενοι στην σεξουαλική βιοµηχανία έχουν το δικαίωµα σε ασφαλείς συνθήκες
εργασίας και στη δυνατότητα να επιµένουν για ασφαλείς σεξουαλικές πρακτικές στο χώρο
εργασίας τους.

Οι λαµβάνοντες µέρος σε πολεµικές συγκρούσεις ή οι εκτοπισθέντες εξ αναγκασµού
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε σεξουαλικές και αναπαραγωγικές υπηρεσίες.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα να απολαµβάνουν τα οφέλη της επιστηµονικής προόδου
και των επιδράσεων της στα σεξουαλικά δικαιώµατα και τη σεξουαλική υγεία.

Όλα τα άτοµα έχουν δικαίωµα στη πρόσβαση ή την απόρριψη ιατρικών τεχνολογιών
αναπαραγωγικής υγείας και άλλων χωρίς καµία διάκριση. Οι όποιοι ηλικιακοί περιορισµοί
στο δικαίωµα αυτό δε θα πρέπει να παραβαίνουν τις αρχές κατά των διακρίσεων και της
εξελικτικής ικανότητας του παιδιού.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν ή να αρνηθούν να λάβουν µέρος σε
επιστηµονική έρευνα σε ισότιµη βάση µε άλλους και χωρίς διακρίσεις.

ΑΡΘΡΟ 8
Το δικαίωµα στην εκπαίδευση και την πληροφόρηση

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα στην περιεκτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για να
βοηθηθούν στην πλήρη άσκηση όλων των πολιτικών τους δικαιωµάτων στην ιδιωτική,
δηµόσια και πολιτική σκηνή

Οι νέοι άνθρωποι έχουν το δικαίωµα στην περιεκτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για να
βοηθηθούν ως προς την ενδυνάµωση τους, έτσι ώστε να προβούν σε ενηµερωµένες και
υπεύθυνες αποφάσεις αναφορικά µε τη σεξουαλική τους υγεία.

Οι νέοι άνθρωποι έχουν το δικαίωµα να παρέχουν πληροφορίες και να εκφέρουν τις
απόψεις τους για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τις πολιτικές γύρω από αυτή.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να
διαπραγµατευτούν ισχυρότερες και δικαιότερες σχέσεις.

Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να έχουν το δικαίωµα πρόσβασης σε πληροφορίες που ενισχύουν
τη σεξουαλικότητα, τα σεξουαλικά δικαιώµατα και τη σεξουαλική υγεία.

Όλα τα άτοµα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες δοσµένες σε εύκολα κατανοητή
γλώσσα για σχετικά θέµατα συµπεριλαµβανοµένου του πότε, πώς, και µε ποιόν να έχουν
σεξουαλική επαφή και πότε η σεξουαλική συµπεριφορά θα γίνει αναπαραγωγική.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα στην εκπαίδευση και την ενηµέρωση έτσι ώστε να
διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις που παίρνουν σχετικά µε τη σεξουαλική τους υγεία
λαµβάνονται ελεύθερα και µε ενηµερωµένη συγκατάθεση.

ΑΡΘΡΟ 9
Το δικαίωµα της επιλογής γάµου ή όχι και της δηµιουργίας οικογένειας και της απόφασης
εάν, πώς και πότε να αποκτήσεις παιδιά.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα της επιλογής του πότε και εάν θέλουν να αποκτήσουν
παιδιά και η νοµοθεσία θα πρέπει να αναγνωρίζει την ποικιλοµορφία των οικογενειών.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα να εισέλθουν ελεύθερα σε γάµο πράγµα διαθέσιµο σε
όλους αδιακρίτως και µε την ανάλογη αναφορά στην εξελικτική ικανότητα των παιδιών.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα στην κοινωνική πρόνοια για τις οικογένειες ανεξάρτητα
από τον τύπο της οικογένειας την οποία έχουν επιλέξει και λαµβάνοντας υπόψη όσους
τύπους δεν ορίζονται από την καταγωγή ή το γάµο.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα να έχουν πρόσβαση στην αναγκαία πληροφόρηση για
να επιλέξουν πόσος χρόνος θα παρέλθει µεταξύ της απόκτησης του κάθε παιδιού και κατά
πόσον ή όχι θα αποκτήσουν παιδιά.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα να αποφασίσουν αναφορικά µε το αν, πότε και πώς θα
αποκτήσουν παιδιά συµπεριλαµβανοµένων των επιλογών της υιοθεσίας και των
θεραπειών γονιµότητας και της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές µεθόδους
αντισύλληψης από το ευρύτερο δυνατό φάσµα επιλογών.

Όλες οι γυναίκες έχουν το δικαίωµα στην πρόσβαση σε ενηµέρωση για ασφαλή
αναπαραγωγική υγεία, ασφαλή µητρότητα και άµβλωση τα οποία οφείλουν να είναι σε
όλους εύκολα προσβάσιµα και προσιτά από οικονοµικής απόψεως.

Όλα τα άτοµα θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα και ευθύνες για τα παιδιά που έχουν στη
φροντίδα τους χωρίς καµία διάκριση, και σε κάθε περίπτωση το συµφέρον που είναι
καλύτερο για τα παιδιά οφείλει να είναι της µεγαλύτερης σηµασίας.
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ΑΡΘΡΟ 10
∆ικαίωµα στην απόδοση ευθυνών και σε επανόρθωση.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα στην αποτελεσµατική, επαρκή και προσβάσιµη προστασία
από τα αρµόδια σώµατα για να διασφαλίσουν ότι τα σεξουαλικά τους δικαιώµατα
εφαρµόζονται. Αυτό συµπεριλαµβάνει την παρακολούθηση της εφαρµογής των
σεξουαλικών δικαιωµάτων καθώς επίσης και την πρόσβαση στην αποκατάσταση της
παραβίασης των σεξουαλικών δικαιωµάτων.

Τα κράτη πρέπει να λογοδοτούν για το πώς εφαρµόζουν και διασφαλίζουν τα σεξουαλικά
δικαιώµατα.

Όλα τα άτοµα κατά τη διάρκεια πολεµικής σύγκρουσης έχουν το δικαίωµα της
αποτελεσµατικής παρακολούθησης και επανόρθωσης από σεξουαλική και έµφυλη βία.

Όλα τα άτοµα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να
ζητήσουν επανόρθωση για παραβίαση των σεξουαλικών τους δικαιωµάτων.

Όλα τα άτοµα έχουν το δικαίωµα να καθιστούν υπευθύνους µη κυβερνητικούς παράγοντες
για τις πράξεις τους οι οποίες επηρεάζουν τη δυνατότητα τους να απολαύσουν τα
σεξουαλικά τους δικαιώµατα.

Τα κράτη θα διασφαλίσουν ότι τρίτα µέρη δεν παραβιάζουν τα σεξουαλικά δικαιώµατα
των πολιτών. Συµπερασµατική σηµείωση

Αυτή η συνοπτική έκδοση των Σεξουαλικών ∆ικαιωµάτων είναι:
µια διακήρυξη της ∆ΟΟΠ η οποία σκοπό έχει να χρησιµεύσει σαν
εργαλείο για την ενσωµάτωση των σεξουαλικών δικαιωµάτων
στον προγραµµατισµό και την υπεράσπιση της ∆ΟΟΠ. Κάθε
περιφερειακό γραφείο θα έχει τη δυνατότητα περαιτέρω
πληροφόρησης και υποστήριξης.
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Αυτονοµία: το δικαίωµα της ικανότητας να λαµβάνεις αποφάσεις για τη ζωή και τις
προσωπικές σου υποθέσεις, πχ η προσωπική ελευθερία να ακολουθείς τη βούλησή σου.

Σωµατική ακεραιότητα: το δικαίωµα να µην βλάπτει ούτε το Κράτος ούτε άλλο
πρόσωπο το σώµα ή το άτοµό σου.

Εµπορία ανθρώπων: η απόκτηση ανθρώπων µε τη χρήση ακατάλληλων µέσων όπως
µέσω της βίας, της εξαπάτησης ή της αποπλάνησης, µε σκοπό την εκµετάλλευσή τους.

Εξελισσόµενη ικανότητα: αναφέρεται συγκεκριµένα στην ικανότητα των παιδιών να
παίρνουν τα ίδια αποφάσεις για τη ζωή τους. Συµπεριλαµβάνει επίσης την έννοια ότι η
ικανότητα του παιδιού να λαµβάνει αποφάσεις εξελίσσεται από τη βρεφική στην παιδική
και στη συνέχεια στην εφηβική ηλικία.

Κοινωνικό Φύλο: αναφέρεται στη συστοιχία κοινωνικά δοµηµένων ρόλων και σχέσεων,
χαρακτηριστικά προσωπικοτήτων, στάσεων και συµπεριφορών, αξιών, συναφούς εξουσίας
και επιρροής, που η κοινωνία αποδίδει σε άντρες και γυναίκες επί διαφορετικής βάσης.

Έµφυλη Βία: η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών υιοθέτησε το 1993 τον ορισµό
της έµφυλης βίας κατά των γυναικών ως «οποιαδήποτε πράξη που έχει ως αποτέλεσµα
ή που πιθανόν να έχει ως αποτέλεσµα τη σωµατική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή
οδύνη στις γυναίκες, συµπεριλαµβανοµένων απειλών για τέτοιες πράξεις, εξαναγκασµό ή
αυθαίρετη αποστέρηση της ελευθερίας, η οποία πράξη λαµβάνει χώρα είτε στη δηµόσια
ή την ιδιωτική ζωή. Περιλαµβάνει αλλά δεν περιορίζεται µόνο σε αυτά: τη σωµατική,
σεξουαλική και ψυχολογική βία που λαµβάνει χώρα µέσα στην οικογένεια,
συµπεριλαµβανοµένων του ξυλοδαρµού, της σεξουαλικής κακοποίησης κοριτσιών στην
οικογένεια, της βίας που σχετίζεται µε την προίκα, του βιασµού από σύζυγο, της αποκοπής
των γυναικείων γεννητικών οργάνων και άλλων επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών
κατά των γυναικών, της µη-συζυγικής βίας, και της βίας που σχετίζεται µε την
εκµετάλλευση, της σωµατικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής βίας που λαµβάνει χώρα
στην ευρύτερη κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένου του βιασµού, της σεξουαλικής
κακοποίησης, της σεξουαλικής παρενόχλησης και του εκφοβισµού στο χώρο απασχόλησης,

σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και αλλού, της εµπορίας γυναικών και της καταναγκαστικής
πορνείας, και της σωµατικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής βίας που διαιωνίζεται από ή
γίνεται µε τη συγκατάθεση του κράτους όπου κι’ αν λαµβάνει χώρα.

Ισότητα των φύλων: σηµαίνει ότι γυναίκες και άντρες έχουν ίσες ευκαιρίες, ελευθερίες
και συνθήκες. ∆εν συνεπάγεται ότι γυναίκες και άντρες είναι το ίδιο, αλλά ότι έχουν την
ίδια αξία και θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης µεταχείρισης και αντιµετώπισης. Η ισότητα των
φύλων είναι ανθρώπινο δικαίωµα.

Ισοτιµία των φύλων: αναφέρεται στις διαδικασίες που γίνονται για την επίτευξη της
ισότητας των φύλων, συµπεριλαµβανοµένων της αµεροληψίας και δικαιοσύνης σε όλα
τα συναφή µε το φύλο ζητήµατα. Η ισοτιµία περιλαµβάνει την αµερόληπτη συµµετοχή
εκπροσώπηση, λήψη αποφάσεων και την ίση πρόσβαση σε πληροφορίες. Αναγνωρίζει ότι
γυναίκες και άντρες έχουν διαφορετικές ανάγκες και οι δοµές εξουσίας και κοινωνικών
διαχωρισµών της εργασίας θα πρέπει να εντοπίζονται και να αντιµετωπίζονται για την
επανόρθωση υφιστάµενων ανισορροπιών.

Ταυτότητα κοινωνικού φύλου: είναι ο τρόπος και η κατάσταση ύπαρξης την οποία το
άτοµο διαλέγει για να καθορίσει/προσδιορίσει τον εαυτό του.

Προοίµιο: είναι η επίσηµη εισαγωγή σε ένα έγγραφο το οποίο καθορίζει το σκοπό και τα
δόγµατα του εγγράφου.

Αρχή: είναι η πηγή και επεξήγηση ενός θεµελιώδους νόµου ή αίτιου.

Αρχή της Μη –∆ιάκρισης: είναι η αρχή κατά την οποία οι άνθρωποι δεν µπορούν να
τύχουν διαφορετικής µεταχείρισης, βάσει αυθαίρετων και ανεπίτρεπτων κριτηρίων. Οι
διακρίσεις µε βάση τη φυλή, το βιολογικό φύλο, την αναπηρία, το κοινωνικό φύλο, το
σεξουαλικό προσανατολισµό, τη γεωγραφική τοποθεσία ή οποιουδήποτε άλλου
καθεστώτος, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

Μη κρατικοί φορείς: είναι φορείς σε διεθνές επίπεδο οι οποίοι δεν είναι κράτη.
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Παραδείγµατα µη κρατικών φορέων είναι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ),
ένοπλες οµάδες, τα διεθνή µέσα ενηµέρωσης, οι εγκληµατικές και θρησκευτικές οµάδες.

Επανόρθωση : η επανόρθωση ή τροποποίηση του δικαιώµατος. Η διόρθωση µιας αδικίας.

Βιολογικό φύλο: αναφέρεται στα βιολογικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν τους
ανθρώπους ως άρρεν ή θήλυ. Ενώ αυτά τα βιολογικά χαρακτηριστικά δεν
αλληλοαναιρούνται, µιας και υπάρχουν άτοµα που έχουν και τα δύο, τείνουν να
διαφοροποιούν τους ανθρώπους ως άντρες και γυναίκες.

Σεξουαλικότητα: Η σεξουαλικότητα αποτελεί κεντρικό κοµµάτι του ανθρώπου κατά τη
διάρκεια της ζωής του και περικλείει το βιολογικό φύλο, τις ταυτότητες και τους ρόλους
του κοινωνικού φύλου, το σεξουαλικό προσανατολισµό, τον ερωτισµό, την απόλαυση, την
οικειότητα και την αναπαραγωγή. Η σεξουαλικότητα βιώνεται και εκφράζεται µέσα από
σκέψεις, φαντασιώσεις, επιθυµίες, πεποιθήσεις, στάσεις, αξίες, συµπεριφορές, πρακτικές,
ρόλους και σχέσεις.

Σεξουαλικά δικαιώµατα: τα σεξουαλικά δικαιώµατα περιλαµβάνουν ανθρώπινα
δικαιώµατα που αναγνωρίζονται ήδη σε εθνικές νοµοθεσίες, διεθνή έγγραφα ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και άλλες διεθνείς συµβάσεις. Αυτά περιλαµβάνουν το δικαίωµα όλων των
ατόµων να είναι απαλλαγµένα από εξαναγκασµό, διακρίσεις και βία:

Σεξουαλική βία: είναι η σεξουαλικής φύσεως βία ή η εναντίωση σε άτοµα κάποιου
φύλου λόγω του φύλου τους.

Σεξουαλικός προσανατολισµός: αναφέρεται στην πρωτογενή σεξουαλική έλξη προς το
ίδιο, το αντίθετο ή και τα δύο φύλα.

Ποιοι είµαστε:
Η ∆ΟΟΠ είναι ένας παγκόσµιος παροχέας υπηρεσιών και συνήγορος της
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωµάτων για όλους.
Ένα παγκόσµιο κίνηµα που αποτελείται από εθνικές οργανώσεις οι οποίες
εργάζονται µε και για κοινότητες και άτοµα.

Εργαζόµαστε για έναν κόσµο όπου γυναίκες, άντρες και νέοι άνθρωποι θα
έχουν τον έλεγχο του σώµατός τους και κατά συνέπεια και του πεπρωµένου
τους. Έναν κόσµο όπου είναι ελεύθεροι να επιλέξουν αν θα γίνουν γονείς ή
όχι, ελεύθεροι να αποφασίσουν πόσα παιδιά θα κάνουν και πότε, ελεύθεροι
να επιδιώξουν υγιή σεξουαλική ζωή, χωρίς φόβο για ανεπιθύµητες
εγκυµοσύνες και σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα, συµπεριλαµβανοµένου
του HIV.

Ένα κόσµο όπου το κοινωνικό φύλο ή η σεξουαλικότητα δεν είναι πλέον πηγή
ανισότητας ή στιγµατισµού. ∆ε θα υποχωρήσουµε από την προσπάθειά µας να
κάνουµε τα πάντα για να προστατέψουµε τις σηµαντικές αυτές επιλογές και
δικαιώµατα για τις παροντικές και µελλοντικές γενιές.
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στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας σε σχέση µε τη σεξουαλικότητα
συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες σεξουαλικής
και αναπαραγωγικής υγείας
στην αναζήτηση, λήψη και επίδραση πληροφοριών σε σχέση µε τη σεξουαλικότητα
τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
το σεβασµό προς τη σωµατική ακεραιότητα
την επιλογή συντρόφου
την απόφαση κατά πόσον θα είναι σεξουαλικώς ενεργά ή όχι
τις συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις
το συναινετικό γάµο
την απόφαση κατά πόσον ή όχι και πότε θα αποκτήσουν παιδιά
την επιδίωξη ικανοποιητικής, ασφαλούς και απολαυστικής σεξουαλικής ζωής
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Σεξουαλικά ∆ικαιώµατα:
µια ∆ιακήρυξη της ∆ΟΟΠ

Συνοπτική έκδοση

Παγκόσµια, αλληλοσυνδεόµενα, αλληλοεξαρτώµενα και
αδιαχώριστα, τα σεξουαλικά δικαιώµατα είναι ανπόσπαστο
µέρος των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Ο σχεδιασµός του εγγράφου Σεξουαλικά ∆ικαιώµατα: µία
∆ιακήρυξη της ∆ΟΟΠ, καθοδηγήθηκε από µια ποικιλόµορφη
οµάδα ατόµων διεθνούς φήµης εµπειρογνώµονες στην
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και βασίζεται σε
διεθνής συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωµάτων και άλλων
οργάνων. Η ∆ιακήρυξη συµπληρώνει τον Χάρτη των
Σεξουαλικών και Αναπαραγωγικών ∆ικαιωµάτων της
∆ΟΟΠ. Στόχος της είναι να προσδιορίσει ρητά τα
σεξουαλικά δικαιώµατα και να υποστηρίξει µια συνολική
θεώρηση της σεξουαλικότητας.

Το έγγραφο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για όλους τους
οργανισµούς, ακτιβιστές, ερευνητές, φορείς χάραξης
πολιτικής και λήψης αποφάσεων, οι οποίοι εργάζονται για
την προώθηση και τη διασφάλιση των ανθρώπινων
δικαιωµάτων.

Οραµατιζόµαστε ένα κόσµο και µοιραζόµαστε ένα κοινό
όραµα που αποσκοπεί στον σεβασµό, την προστασία και
προαγωγή των δικαιωµάτων όλων των ανθρώπων.


