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”Jeg har ikke i sinde at vente, når det kommer til opbygningen af en Union med
lige muligheder. En Union, hvor du kan være den, du er, og elske den, du vil —
uden frygt for beskyldninger eller forskelsbehandling. For at være dig selv er
ikke din ideologi. Det er din identitet. Og den kan ingen nogensinde tage fra dig.”
Ursula von der Leyen
Formand for Europa-Kommissionen
Unionens tilstand 2020

EU har i de seneste år gjort gradvise fremskridt i retning af LGBTIQ-personers ligestilling, men LGBTIQ-personer
udsættes stadig for forskelsbehandling.

I 2019 var 76 % af EU-borgerne af den
opfattelse, at lesbiske, bøsser og biseksuelle
bør have de samme rettigheder som heteroseksuelle i forhold til 71 % i 2015.

Imidlertid følte 43 % af LGBTpersoner (lesbiske, bøsser, biseksuelle og
transseksuelle) sig udsat for forskelsbehandling i 2019 i forhold til 37 % i 2012.

Fremme af mangfoldigheden i Den Europæiske Union
Europa-Kommissionen har en vision om Den Europæiske Union som et sted, hvor mangfoldigheden fejres som en
del af vores fælles rigdom. En Union, hvor du kan være den, du er, og elske den, du vil.
I EU bør enhver LGBTIQ-person:

være sikker

have lige muligheder
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Første EU-strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer
Europa-Kommissionen styrker sin indsats for at fremme en Union med lige muligheder for alle ved at vedtage den
allerførste EU-strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer. I strategien fastsættes der en række vigtige mål fordelt
på fire søjler, der skal nås inden 2025:

1. Bekæmpelse
af forskelsbehandlingen af
LGBTIQ-personer
‣ Håndhævelse og
forbedring af retsbeskyttelsen mod
forskelsbehandling
‣ Fremme af inklusion
og mangfoldighed på
arbejdspladsen
‣Bekæmpelse af
ulighed på områderne
uddannelse, sundhed,
kultur og sport
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‣ Sikring af rettighederne for LGBTIQpersoner, der ansøger
om international
beskyttelse

2. Sikring af
LGBTIQ-personers
sikkerhed
‣ Styrkelse af retsbeskyttelsen for LGBTIQpersoner mennesker
mod hadforbrydelser,
hadefuld tale og vold
‣ Styrkelse af foranstaltningerne til bekæmpelse
af hadefuld tale online
og desinformation rettet
mod LGBTIQ-personer
‣ Anmeldelse af hadforbrydelser rettet mod
LGBTIQ-personer og
udveksling af god praksis
‣ Beskyttelse og fremme af
LGBTIQ-personers fysiske
og psykiske sundhed

3. Opbygning af
samfund, der
inkluderer
LGBTIQ-personer

4. Frontkæmper
for ligestilling af
LGBTIQ-personer
over hele verden

‣ Sikring af rettigheder
for LGBTIQ-personer i
grænseoverskridende
situationer

‣ Styrkelse af EU’s
engagement i LGBTIQspørgsmål i alle dets
forbindelser udadtil

‣ Forbedring af retsbeskyttelsen for regnbuefamilier i grænseoverskridende situationer
‣ Forbedring af anerkendelsen af transpersoner,
nonbinære personer og
interkønnede
‣ Fremme af et gunstigt
miljø for civilsamfundet

Ligestilling af LGBTIQ-personer i EU-politikken:
integration
Kommissionen vil i alle EU-politikker integrere bekæmpelsen af
den forskelsbehandling, som LGBTIQ-personer udsættes for.
Jeg er stolt over at være interkønnet. Det er kun et spørgsmål om tid, indtil alle har hørt om det, og indtil
alle har forstået, at det biologiske køn ikke er binært. Det vil tage længere tid for folk at acceptere, at alle
frit kan vælge, hvordan de identificerer sig.
Interkønnet, 35 år, bosat i Sverige

Jeg blev overfaldet af en gruppe mænd på hjørnet af min gade alene af den
årsag, at min daværende partner og jeg gik hånd i hånd.
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Homoseksuel mand, 28 år, bosat i Tyskland
Min kone og jeg er heldige — vi kan nyde livet sammen med vores to børn som en anerkendt familie i Belgien. Men så snart
vi krydser grænsen til vores hjemlande anses vi ikke længere for en familie. Det bekymrer os konstant. Hvis der skulle ske mig
noget, vil det være meget vanskeligt for min hustru at gøre sin ret til vores børn gældende.
Slovakisk-rumænsk lesbisk par, to børn, bosat i Belgien
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