Unia równości:
Strategia na rzecz równości osób LGBTIQ
na lata 2020–2025
Budujemy Unię, w której możesz być sobą
Zestawienie informacji – listopad 2020 r.
#EU4LGBTIQ

Nie spocznę w wysiłkach na rzecz budowania Unii równości. Unii, w której można
być, kim się chce, i kochać, kogo się chce – bez obawy przed oskarżeniami lub
dyskryminacją. Gdyż bycie sobą nie jest ideologią. Jest twoją tożsamością. Nikt
nie ma prawa nikomu jej odbierać.
Ursula von der Leyen
Przewodnicząca Komisji Europejskiej
Orędzie o stanie Unii 2020

Na przestrzeni lat UE stopniowo robi postępy w zakresie równości osób LGBTIQ, nadal jednak osoby LGBTIQ są
dyskryminowane.

W 2019 r. 76% mieszkańców UE uważało,
że lesbijki, geje i osoby biseksualne powinny
mieć takie same prawa jak osoby heteroseksualne. W 2015 r. taką opinię wyrażało 71%.

Mimo tego 43% osób LGBT doświadczyło dyskryminacji w 2019 r. W 2012 r.
było to 37%.

Promowanie różnorodności w Unii Europejskiej
Komisja Europejska ma wizję Unii Europejskiej, w której różnorodność jest ceniona jako część naszego wspólnego
bogactwa. Unii, w której możesz być sobą i możesz kochać, kogo chcesz.
W UE każda osoba LGBTIQ powinna:

Być bezpieczna

Mieć równe szanse
Wymiar
sprawiedliwości
i konsumenci

W pełni uczestniczyć
w społeczeństwie

Pierwsza strategia UE na rzecz osób LGBTIQ
Komisja Europejska nasila działania, aby promować Unię równości dla wszystkich, i przyjmuje pierwszą w historii
Strategię UE na rzecz równości osób LGBTIQ. W strategii wyznaczono szereg kluczowych celów, które mają zostać
osiągnięte do 2025 r., podzielonych na cztery filary:

1. Walka z dyskryminacją osób LGBTIQ
‣ Egzekwowanie i
zwiększenie ochrony
prawnej przed
dyskryminacją
‣ Promowanie inkluzywności i różnorodności
w miejscu pracy
‣Zwalczanie nierówności
w zakresie edukacji,
zdrowia, kultury
i sportu
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‣ Poszanowanie praw
osób LGBTIQ ubiegających się o ochronę
międzynarodową

2. Zapewnienie bezpieczeństwa osób
LGBTIQ
‣ Wzmocnienie ochrony
prawnej osób LGBTIQ
przed przestępstwami
z nienawiści, mową
nienawiści i przemocą
‣ Wzmocnienie środków na
rzecz zwalczania mowy
nienawiści i dezinformacji
w internecie wymierzonych w osoby LGBTIQ
‣ Zgłaszanie przestępstw
z nienawiści przeciwko
osobom LGBTIQ i
wymiana dobrych praktyk
‣ Ochrona i promowanie
zdrowia fizycznego i
psychicznego osób LGBTIQ

3. Budowanie
społeczeństw
inkluzywnych dla
LGBTIQ

4. Działania na rzecz
równości osób
LGBTIQ na całym
świecie

‣ Zapewnianie praw osób
LGBTIQ w sytuacjach
transgranicznych

‣ Zwiększenie zaangażowania UE w kwestie
równości osób LGBTIQ
we wszystkich stosunkach międzynarodowych

‣ Poprawa ochrony
prawnej tęczowych
rodzin w sytuacjach
transgranicznych
‣ Poprawa uznawania
tożsamości transpłciowych, niebinarnych i
interseksualnych
‣ Wspieranie warunków
sprzyjających działalności społeczeństwa
obywatelskiego

Włączanie problematyki równości osób LGBTIQ
do polityki UE
Komisja uwzględniać będzie walkę z dyskryminacją osób LGBTIQ
we wszystkich obszarach polityki UE.
Jestem osobą interseksualną i czuję dumę z tego powodu. To tylko kwestia czasu, zanim wszyscy poznają
to pojęcie i zrozumieją, że płeć biologiczna nie jest binarna. Więcej czasu potrzeba jednak, aby ludzie
zaakceptowali, że każdy ma swobodę wyboru swojej tożsamości.
Osoba interseksualna, lat 35, Szwecja

Grupa mężczyzn zaatakowała mnie na rogu mojej ulicy, tylko dlatego,
że mój partner i ja trzymaliśmy się za ręce.
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Gej, lat 28, Niemcy
Moja żona i ja mamy szczęście, bo w Belgii, gdzie mieszkamy z naszą dwójką dzieci, jesteśmy uznaną rodziną. Ale gdy tylko
przekroczymy granicę i znajdziemy się w krajach, z których pochodzimy, nie jesteśmy już rodziną. Bardzo nas to niepokoi.
Gdyby coś mi się stało, moja żona miałaby ogromne trudności z uzyskaniem praw do naszych dzieci.
Słowacko-rumuńska para lesbijska z dwójką dzieci, mieszkająca w Belgii
Relacje uczestników badania FRA z 2019 r., zebrane przez Komisję Europejską.
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