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„Pri izgradnji Unije enakopravnosti ne bom počivala. Unije, kjer si lahko to,
kar si, kjer lahko ljubiš, kogar želiš – brez strahu pred obtoževanjem ali
diskriminacijo. Biti to, kar si, ni ideologija. To je tvoja identiteta. In nihče ti je
ne more odvzeti.“
Ursula von der Leyen
Predsednica Evropske komisije
Govor o stanju v Uniji 2020

EU je v preteklih letih postopoma napredovala v smeri enakosti LGBTIQ oseb, vendar se te še vedno soočajo
z diskriminacijo.

V letu 2019 je 76 % državljank oziroma
državljanov EU menilo, da bi lezbijke, geji
in biseksualne osebe morale imeti enake
pravice kot heteroseksualne osebe. Leta
2015 je tako odgovorilo 71 % vprašanih.

Kljub temu se je v letu 2019 43 %
LGBT oseb počutilo diskriminiranih,
medtem ko jih je leta 2012 tako
odgovorilo 37 %.

Spodbujanje raznolikosti v Evropski uniji
Evropska komisija si želi uresničiti Evropsko unijo, kjer se raznolikost spoštuje kot vrednota, ki prispeva h kolektivnemu bogastvu. Unijo, kjer si lahko to, kar si, kjer lahko ljubiš, kogar želiš.
V EU bi vsaka LGBTIQ oseba morala:

biti varna

imeti in enake možnosti
Pravosodje
in potrošniki

polno sodelovati v družbi

Prva strategija EU za enakost LGBTIQ oseb
Evropska komisija pospešuje ukrepanje za spodbujanje Unije enakosti za vse in v tem smislu sprejema prvo strategijo EU za enakost LGBTIQ oseb. V njej določa vrsto ključnih ciljev, ki naj bi jih dosegli do leta 2025. Razdeljeni so
v štiri stebre:

2. Zagotavljanje
varstva LGBTIQ oseb

1. Obravnavanje
diskriminacije
LGBTIQ oseb
‣ Krepitev in izboljšanje
pravne zaščite pred
diskriminacijo
‣ Spodbujanje vključevanja in raznolikosti na
delovnem mestu
‣Boj proti neenakosti
v izobraževanju,
zdravju, kulturi in
športu
‣ Spoštovanje pravic
LGBTIQ oseb, ki prosijo
za mednarodno zaščito

‣ Krepitev pravnega
varstva za LGBTIQ osebe
pred kaznivimi dejanji
iz sovraštva, sovražnim
govorom in nasiljem
‣ Krepitev ukrepov za
boj proti spletnemu
sovražnemu govoru
in dezinformacijam,
uperjenim proti LGBTIQ
osebam

3. Razvoj družb,
vključujočih za
LGBTIQ osebe
‣ Zagotavljanje pravic
za LGBTIQ osebe v
čezmejnih situacijah
‣ Izboljšanje pravne
zaščite za mavrične
družine v čezmejnih
situacijah

4. Vodilna vloga
v pozivu za enakost
LGBTI oseb po vsem
svetu
‣ Krepitev angažmaja EU
za LGBTIQ vprašanja
v vseh zunanjih
odnosih EU

‣ Izboljšanje priznavanja
trans, nebinarnih in
interseksualnih oseb

‣ Poročanje o kaznivih
dejanjih iz sovraštva
zoper LGBTIQ osebe in
izmenjava dobrih praks

‣ Podpiranje spodbudnega okolja za civilno
družbo
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‣ Varovanje in spodbujanje
telesnega in duševnega
zdravja LGBTIQ oseb

Enakost LGBTIQ oseb v politikah EU:
vključevanje
Komisija bo vključila boj proti diskriminaciji LGBTIQ oseb v vse
politike EU.
S ponosom povem, da sem interseksualna oseba. Sčasoma bo vsakdo vedel in razumel, da biološka spola
nista dva. Nekoliko dlje bo trajalo, preden bodo ljudje sprejeli, da si lahko vsakdo svobodno izbere, kako
naj se identificira.
Interseksualna oseba, 35 let, Švedska

Skupina moških me je na vogalu moje ulice napadla samo zato,
ker sem se s partnerjem držal za roke.
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Gej, 28 let, Nemčija
Z ženo imava srečo, da smo z otrokoma v Belgiji priznani kot družina. Toda čim prestopimo mejo, nam tega ne
priznavajo več. To nas resnično skrbi. Če bi se meni kaj zgodilo, bi moja žena zelo težko uveljavljala pravice do
najinih otrok.
Slovaško-romunski lezbični par z dvema otrokoma, Belgija
Pričevanja iz raziskave Agencije EU za temeljne pravice iz leta 2019, ki jih je zbrala Evropska komisija
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