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”En aio luovuttaa pyrkimyksissä tasa-arvon unionin rakentamiseksi. Unionin,
jossa jokainen voi olla oma itsensä ja rakastaa ketä haluaa – ilman pelkoa
syyttelystä tai syrjinnästä. Sillä olla oma itsensä ei ole ideologiaa. Se on ihmisen
identiteetti. Sitä ei voi kukaan riistää.”
Ursula von der Leyen
Euroopan komission puheenjohtaja
Puhe unionin tilasta 2020

EU on viime vuosina edistynyt asteittain kohti hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa, mutta näitä henkilöitä syrjitään
edelleen.

Vuonna 2019 EU:n kansalaisista 76 %
katsoi, että lesboilla, homoilla ja biseksuaaleilla olisi oltava samat oikeudet kuin heteroseksuaaleilla. Vuonna 2015 osuus oli 71 %.

Kuitenkin 43 % hlbt-henkilöistä ilmoitti
kokeneensa syrjintää vuonna 2019, kun
vuonna 2012 luku oli 37 %.

Monimuotoisuuden edistäminen Euroopan unionissa
Euroopan komissiolla on visio Euroopan unionista, jossa moninaisuutta juhlitaan osana yhteistä rikkautta.
Unionista, jossa jokainen voi olla oma itsensä ja rakastaa ketä haluaa.
EU:ssa jokaisen hlbtiq-henkilön olisi voitava

olla turvassa

nauttia yhtäläisistä
mahdollisuuksista
Oikeus- ja
kuluttaja-asiat

osallistua täysipainoisesti
yhteiskuntaan

EU:n ensimmäinen hlbitq-strategia
Euroopan komissio tehostaa toimia tasa-arvon unionin edistämiseksi hyväksymällä EU:n ensimmäisen hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koskevan strategian. Siinä vahvistetaan seuraavien neljän pilarin pohjalta keskeiset tavoitteet,
jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2025 mennessä:

1. Hlbtiq-henkilöihin kohdistuvan
syrjinnän torjuminen

2. Hlbtiq-henkilöiden
turvallisuuden varmistaminen

‣ Syrjinnän vastaisen
oikeudellisen suojan
täytäntöönpano ja
parantaminen

‣ Hlbtiq-henkilöille vahvempi
oikeudellinen suoja viharikoksilta, vihapuheelta ja
väkivallalta

‣ Osallisuuden ja
monimuotoisuuden
edistäminen työpaikalla

‣ Toimenpiteiden tehostaminen verkossa esiintyvän
hlbtiq-henkilöiden vastaisen
vihapuheen ja disinformaation torjumiseksi

‣Koulutuksessa, terveydenhuollossa, kulttuurissa ja urheilussa
esiintyvän eriarvoisuuden torjunta
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‣ Kansainvälistä suojelua
hakevien hlbtiqhenkilöiden oikeuksien
puolustaminen

‣ Raportointi hlbtiqhenkilöiden vastaisista
viharikoksista ja hyvien
käytäntöjen vaihto
‣ Hlbtiq-henkilöiden fyysisen
ja psyykkisen terveyden
suojeleminen ja edistäminen

3. Hlbtiq-henkilöiden
osallisuutta edistävien yhteiskuntien
rakentaminen
‣ Hlbtiq-henkilöiden
oikeuksien turvaaminen rajatylittävissä
tilanteissa

4. Hlbtiq-henkilöiden
yhdenvertaisuuden edistäminen kaikkialla
maailmassa
‣ Vahvempi EU:n sitoutuminen hlbtiq-kysymyksiin
kaikissa ulkosuhteissa

‣ Sateenkaariperheiden
oikeussuojan parantaminen rajatylittävissä
tilanteissa
‣ Trans- ja muunsukupuolisen identiteetin
ja intersukupuolisten
henkilöiden tunnustamisen parantaminen
‣ Kansalaisyhteiskunnalle
suotuisan toimintaympäristön edistäminen

Hlbitq-henkilöiden tasa-arvo EU:n politiikoissa:
valtavirtaistaminen
Komissio aikoo ottaa hlbtiq-henkilöihin kohdistuvan syrjinnän
torjumisen osaksi kaikkia EU:n politiikkoja.
Olen ylpeä intersukupuolisuudestani. Ei kestä kauan, ennen kuin kaikki ovat kuulleet intersukupuolisuudesta
ja ymmärtävät, että biologinen sukupuoli ei ole binäärinen. Vie kuitenkin kauemmin, ennen kuin ihmiset
hyväksyvät, että jokainen voi vapaasti valita sukupuoli-identiteettinsä.
Ruotsissa asuva 35-vuotias intersukupuolinen henkilö

Kimppuuni hyökkäsi kotikadullani miesjoukko vain sen takia,
että pidin kumppaniani kädestä.
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Saksassa asuva 28-vuotias homoseksuaali
Olen vaimoni kanssa onnekas, sillä meidät ja kaksi lastamme katsotaan Belgiassa perheeksi. Heti kun siirrymme rajan yli
jommankumman kotimaahan, meitä ei enää katsota perheeksi. Asia huolestuttaa meitä koko ajan. Jos minulle sattuisi jotakin,
vaimoni olisi hyvin vaikeaa vaatia oikeuksia lapsiimme.
Belgiassa asuva slovakialais-romanialainen lesbopari, jolla on 2 lasta
Euroopan unionin perusoikeusviraston vuoden 2019 kyselytutkimuksessa saamia ja Euroopan komission keräämiä näkemyksiä
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