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„Nehodlám polevit ve snaze vybudovat Unii rovnosti. Unie, kde můžete být tím,
kým jste, a milovat, koho chcete – beze strachu z obviňování nebo diskriminace.
Protože být sám sebou není ideologie. Je to vaše identita. A tu vám nikdo nikdy
nemůže vzít.“
Ursula von der Leyenová
předsedkyně Evropské komise
Stav Unie v roce 2020

EU v posledních letech postupně dosahovala pokroku na cestě k rovnosti LGBTIQ osob, avšak diskriminace vůči
těmto osobám stále existuje.

V roce 2019 se 76 % občanů EU domnívalo,
že lesby, gayové a bisexuálové by měli mít
stejná práva jako heterosexuálové, oproti
71 % v roce 2015.

Přesto se 43 % LGBT osob cítilo
v roce 2019 diskriminováno, oproti
37 % v roce 2012.

Podpora rozmanitosti v Evropské unii
Evropská komise má vizi Evropské unie, v níž je rozmanitost pozitivně vnímána jako součást našeho společného
bohatství. Unie, kde můžete být tím, kým jste, a milovat, koho chcete.
V EU by každá LGBTIQ osoba měla:

být v bezpečí

mít rovné příležitosti
Spravedlnost
a spotřebitelé

mít možnost plně se zapojit
do společnosti

Vůbec první strategie EU týkající se LGBTIQ osob
Přijetím vůbec první strategie pro rovnost LGBTIQ osob zintenzivňuje Evropská komise činnost na podporu Unie
rovnosti pro všechny V rámci čtyř pilířů stanoví řadu klíčových cílů, jichž má být dosaženo do roku 2025:

1. Boj proti diskriminaci LGBTIQ osob

2. Zajištění bezpečnosti
LGBTIQ osob

‣ Prosazování a zlepšování právní ochrany
před diskriminací

‣ Posílení právní ochrany
LGBTIQ osob osob
před trestnými činy
z nenávisti, projevy
nenávisti a násilím

‣ Podpora inkluze
a rozmanitosti na
pracovišti
‣B oj proti nerovnosti
ve vzdělávání, zdraví,
kultuře a sportu
‣ Dodržování práv
žadatelů z řad LGBTIQ
osob o mezinárodní
ochranu

‣ Posílení boje proti
dezinformacím a
nenávistným projevům
online zaměřeným proti
LGBTIQ osobám
‣ Oznamování trestných
činů z nenávisti zaměřených proti LGBTIQ
osobám a výměna
osvědčených postupů

3. Budování inkluzivních společností pro
LGBTIQ osoby
‣ Zajištění práv pro
LGBTIQ osoby v
přeshraničních situacích
‣ Zlepšení právní ochrany
pro duhové rodiny v
přeshraničních situacích

4. Vedoucí role
při prosazování
rovnosti LGBTIQ
osob po celém světě
‣ Posílení angažovanosti
EU v otázkách týkajících se LGBTIQ osob
ve všech jejích vnějších
vztazích

‣ Zlepšení uznávání
translidí a nebinárních
a intersexuálních osob
‣ Podpora příznivého
prostředí pro občanskou
společnost
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‣ Ochrana a podpora
tělesného a duševního
zdraví LGBTIQ osob

Zohledňování rovnosti LGBTIQ osob
v politikách EU
Komise začlení boj proti diskriminaci LGBTIQ osob do všech
politik EU.
S hrdostí se hlásím ke své intersexualitě. Je jen otázkou času, než o ní uslyší každý a než každý pochopí,
že biologické pohlaví není binární. Déle potrvá, než lidé akceptují, že každý si může svobodně vybrat svou
identitu.
Intersexuální osoba, 35 let, žije ve
Švédsku

Na rohu mé ulice mě napadla skupina mužů, a to jen proto, že jsem se v tu
chvíli držel za ruku se svým partnerem.
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Gay, 28 let, žije v Německu
Se svou ženou a našimi dvěma dětmi šťastně žijeme jako státem uznaná rodina v Belgii. Jakmile však překročíme hranice
našich domovských zemí, rodinou již nejsme. To nás neustále trápí. Pokud by se se mnou něco stalo, moje manželka by se
velmi obtížně domáhala svých práv na naše děti.
Slovensko-rumunský lesbický pár, dvě děti, žijí v Belgii
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