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“Ik zal me continu blijven inzetten voor de bouw van een Unie van gelijkheid.
Een Unie waar je kunt zijn wie je bent en houden van wie je wilt – zonder angst
voor beschuldigingen of discriminatie. Omdat jezelf zijn geen ideologie is. Het is
je identiteit. En die kan niemand je ooit afpakken.”
Ursula von der Leyen
Voorzitter van de Europese Commissie
Staat van de Unie 2020

De EU heeft de afgelopen jaren stapsgewijs vooruitgang geboekt in de richting van gelijkheid van lhbtiq’ers, maar
daarmee is geen einde gekomen aan de discriminatie van deze mensen.

In 2019 vond 76 % van de EU-burgers dat
lesbiennes, homoseksuelen en biseksuelen
dezelfde rechten moeten hebben als
heteroseksuelen. In 2015 was dat 71 %.

Toch voelde 43 % van de lhbt’ers zich
in 2019 gediscrimineerd, tegenover
37 % in 2012.

De diversiteit in de Europese Unie bevorderen
De Europese Commissie heeft een Europese Unie voor ogen waar diversiteit gekoesterd wordt als onderdeel van
onze collectieve rijkdom. Een Unie waar je kunt zijn wie je bent en kunt houden van wie je wilt.
In de EU moet elke lhbtiq’er:

zich veilig kunnen voelen

gelijke kansen hebben
Justitie en
consumenten
zaken

volwaardig kunnen
deelnemen aan de
samenleving

De allereerste lhbtiq-strategie van de EU
Met het vaststellen van deze strategie voert de Europese Commissie de actie ter bevordering van een Unie van
gelijkheid voor iedereen op. De strategie bestaat uit vier pijlers, elk met een aantal kerndoelstellingen die tegen
2025 moeten worden verwezenlijkt:

2. D
 e veiligheid van
lhbtiq’ers waarborgen

1. Discriminatie
van lhbtiq’ers
aanpakken
‣ De rechtsbescherming
tegen discriminatie
handhaven en
verbeteren
‣ Inclusie en diversiteit
op de werkplek
bevorderen
‣ Ongelijkheid op het
gebied van onderwijs,
gezondheid, cultuur en
sport bestrijden
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‣ De rechten verdedigen
van lhbtiq’ers die
om internationale
bescherming verzoeken

‣ De rechtsbescherming
van lhbtiq’ers tegen
haatmisdrijven,
haatuitingen en geweld
versterken
‣ De maatregelen ter
bestrijding van tegen
lhbtiq’ers gerichte
online haatuitingen en
desinformatie versterken

3. Samenlevingen
bouwen die inclusief
zijn ten aanzien van
lhbtiq’ers

4. O
 proepen tot
gelijkheid van
lhbtiq’ers overal
ter wereld

‣  De rechten van lhbtiq’ers
in grensoverschrijdende
situaties waarborgen

‣ Het engagement van
de EU op het gebied
van lhbtiq-aangelegenheden in alle externe
betrekkingen van de
EU versterken

‣ De rechtsbescherming
van regenbooggezinnen
in grensoverschrijdende
situaties verbeteren

‣ Aangifte doen van
haatmisdrijven tegen
lhbtiq’ers, en goede
praktijken uitwisselen

‣ De erkenning van
transseksuele,
non-binaire en interseksuele personen
verbeteren

‣ De lichamelijke en
geestelijke gezondheid van
lhbtiq’ers beschermen en
bevorderen

‣ Voorwaarden stimuleren
die bevorderlijk zijn voor
het maatschappelijk
middenveld

Gelijkheid van lhbtiq’ers in het hele
EU-beleid integreren
De Commissie zal de strijd tegen discriminatie van lhbtiq’ers
integreren in alle beleidsterreinen van de EU.
Ik ben trots op mijn interseksualiteit. Na verloop van tijd zal iedereen weten dat het bestaat en begrijpen
dat biologisch geslacht niet binair is. Om uiteindelijk ook te accepteren dat je vrij kunt kiezen hoe je jezelf
ziet, zullen mensen meer tijd nodig hebben.
Een 35-jarige interseksueel uit Zweden

Ik ben op de hoek van mijn straat aangevallen door een groep mannen,
louter en alleen omdat ik en mijn partner hand in hand liepen.
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Een 28-jarige homoseksuele man uit Duitsland
Mijn vrouw en ik hebben het geluk om met onze twee kinderen als een erkend gezin in België te wonen. Maar zodra we de
grens oversteken naar ons land van herkomst, zijn we geen gezin meer. We maken ons daar constant zorgen over. Als er mij
iets overkomt, zou het voor mijn vrouw erg moeilijk zijn haar rechten op onze kinderen op te eisen.
Slowaaks-Roemeens lesbisch stel met twee kinderen dat in België woont
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