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O Uniune în care persoanele au libertatea de a fi ele însele
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#EU4LGBTIQ

„Nu voi precupeți niciun efort pentru a construi o Uniune a egalității. O Uniune
în care fiecare om poate să fie el însuși și poate să iubească pe cine dorește,
fără a se teme că va fi pus la zid sau discriminat. Deoarece a fi tu însuți nu este
o chestiune de ideologie, ci de identitate. Iar identitatea nu este ceva ce ți se
poate lua.”

Ursula von der Leyen
Președinta Comisiei Europene
Starea Uniunii 2020

În ultimii ani, UE a înregistrat treptat progrese către egalitatea pentru persoanele LGBTIQ, însă discriminarea
împotriva acestora continuă să persiste.

În 2019, 76 % din cetățenii UE considerau
că persoanele lesbiene, gay și bisexuale ar
trebui să aibă drepturi egale cu persoanele
heterosexuale, față de 71 % în 2015.

Cu toate acestea, 43 % din persoanele
LGBT s-au simțit victime ale discriminării
în 2019, față de 37 % în 2012.

Promovarea diversității în Uniunea Europeană
Comisia Europeană promovează o Uniune Europeană în care diversitatea să fie sărbătorită ca parte a bogăției
noastre colective. O Uniune în care fiecare persoană să poată fi ea însăși și să poată iubi pe cine dorește.
În UE, fiecare persoană LGBTIQ ar trebui:

să trăiască în condiții
de siguranță

să aibă șanse egale
Justiție și
Consumatori

să participe pe deplin în
cadrul societății

Prima strategie a UE privind persoanele LGBTIQ
Comisia Europeană intensifică măsurile pentru a promova o Uniune a egalității pentru toți prin adoptarea primei
strategii a Uniunii Europene privind persoanele LGBTIQ. Strategia stabilește o serie de obiective-cheie care să fie
îndeplinite în cadrul a patru piloni până în 2025.

1. Combaterea
discriminării
împotriva
persoanelor LGBTIQ
‣ Asigurarea respectării
și îmbunătățirea
protecției juridice
împotriva discriminării
‣ Promovarea incluziunii
și a diversității la locul
de muncă
‣ Combaterea inegalității
în învățământ,
sănătate, cultură
și sport
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‣ Sprijinirea drepturilor
persoanelor LGBTIQ
care solicită protecție
internațională

2. A
 sigurarea siguranței
pentru persoanele
LGBTIQ
‣ Consolidarea protecției
juridice a persoanelor LGBTIQ
împotriva urii, infracțiunilor, a
discursurilor de incitare la ură
și a violenței
‣ Consolidarea măsurilor de
combatere a discursului
online de incitare la ură
împotriva persoanelor LGBTIQ
și a dezinformării pe această
temă
‣ Raportarea infracțiunilor
motivate de ură care vizează
persoanele LGBTIQ și
schimbul de bune practici
‣ Protejarea și promovarea
sănătății mentale și fizice a
persoanelor LGBTIQ

3. C
 onstruirea
unor societăți
favorabile incluziunii
persoanelor LGBTIQ
‣ Asigurarea respectării
drepturilor persoanelor
LGBTIQ în situații
transfrontaliere
‣ Îmbunătățirea protecției
juridice pentru „familiile
curcubeu” în situații
transfrontaliere

4. A
 sumarea rolului de
lider în asigurarea
egalității pentru
persoanele LGBTI în
întreaga lume
‣ Consolidarea
angajamentului UE
în ceea ce privește
aspectele LGBTIQ în
ansamblul relațiilor
sale externe

‣ Îmbunătățirea
recunoașterii
persoanelor trans și
nebinare și a persoanelor
intersexuale
‣ Promovarea unui
mediu favorabil pentru
societatea civilă

Egalitatea pentru persoanele LGBTIQ în
politicile UE: integrare
Comisia va integra combaterea discriminării care vizează
persoanele LGBTIQ în toate politicile UE.
Sunt o persoană intersexuală și mă mândresc de acest lucru. Nu este decât o chestiune de timp până când toată
lumea va auzi de intersexualitate și până când va înțelege că sexul biologic nu este binar. Va fi nevoie de mai
mult timp pentru ca lumea să accepte că fiecare persoană are libertatea de a alege modul în care se identifică.
Persoană intersexuală, în vârstă de
35 ani, care locuiește în Suedia

Am fost atacat la colțul străzii pe care locuiesc de către un grup de bărbați din
simplul motiv că eu și partenerul meu ne țineam de mână la momentul respectiv.

PDF
PRINT

ISBN 978-92-76-24997-9
ISBN 978-92-76-25079-1

Homosexual, în vârstă de 28 de ani, care locuiește în Germania
Soția mea și cu mine avem norocul să ne bucurăm de viața alături de cei doi copii ai noștri ca familie recunoscută în Belgia.
Dar de îndată ce traversăm frontiera pentru a intra în țările noastre de origine, nu mai suntem o familie. Acesta este un motiv
permanent de îngrijorare. Dacă mi se întâmplă ceva, pentru soția mea ar fi foarte greu să își exercite drepturile în privința
copiilor noștri.
Cuplu lesbian slovac-român, cu doi copii, care locuiește în Belgia
Mărturii din sondajul FRA realizat în 2019, colectate de Comisia Europeană
© Uniunea Europeană, 2020
Reutilizarea acestui document este permisă, cu condiția menționării surselor și a indicării oricăror modificări (licență Creative Commons Attribution 4.0 International). Pentru orice utilizare sau reproducere a elementelor care nu sunt proprietatea UE, poate fi necesară solicitarea permisiunii direct de la titularii de drepturi menționați.
Toate imaginile © Uniunea Europeană, cu excepția cazului în care se indică altfel.

