En jämlikhetsunion:
Hbtqi-jämställdhetsstrategi för 2020–2025
Att bygga en union där alla har frihet att vara sig själva
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Jag kommer inte att slå mig till ro förrän vi har byggt en jämlikhetsunion. En
union där du kan vara dig själv och älska vem du vill – utan att bli fördömd eller
diskriminerad. För att vara dig själv är inte en ideologi. Det är din identitet. Och
det kan ingen någonsin ta ifrån dig.
Ursula von der Leyen
Europeiska kommissionens ordförande
Tillståndet i unionen 2020

EU har gjort stegvisa framsteg mot jämställdhet för hbtqi-personer under de senaste åren, men diskrimineringen
av dessa personer fortsätter.

År 2019 tyckte 76 % av EU-medborgarna att
homosexuella och bisexuella personer borde
ha samma rättigheter som heterosexuella
personer, vilket kan jämföras med 71 % 2015.

Dock kände sig 43 % av hbtpersonerna diskriminerade 2019,
vilket kan jämföras med 37 % 2012.

Att främja mångfalden i Europeiska unionen
EU-kommissionen har en vision om ett EU där mångfald lyfts fram som en del av vår samlade rikedom. En union
där du kan vara dig själv och älska vem du vill.
I EU bör varje hbtqi-person

vara säker,

ha lika möjligheter,
Rättsliga
frågor och
konsumentfrågor

delta fullt ut i samhället.

EU:s första hbtqi-strategi någonsin
Europeiska kommissionen trappar upp insatserna för att främja en jämlikhetsunion för alla genom att anta den
första hbtqi-jämställdhetsstrategin någonsin. I strategin fastställs ett antal centrala mål inom fyra pelare som
ska uppnås senast 2025:

1. Bekämpa
diskriminering av
hbtqi-personer
‣ Genomdriva och
förbättra det rättsliga
skyddet mot
diskriminering
‣ Främja inkludering och
mångfald på
arbetsplatsen
‣Bekämpa ojämlikheter
i utbildning, hälso- och
sjukvård, kultur och
idrott
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‣ Upprätthålla rättigheter
för hbtqi-personer som
söker internationellt
skydd

2. Sörja för hbtqipersoners trygghet
‣ Förstärka det rättsliga
skyddet för hbtqipersoner mot hatbrott,
hatpropaganda och våld
‣ Stärka åtgärderna för
att bekämpa hatpropaganda mot hbtqipersoner på nätet,
desinformation
‣ Rapportera hatbrott
mot hbtqi-personer och
utbyten av god praxis
‣ Skydda och främja
hbtqi-personers
kroppsliga och psykiska
hälsa

3. Bygga hbtqiinkluderande
samhällen
‣ Sörja för rättigheter för
hbtqi-personer i gränsöverskridande situationer
‣ Förbättra det rättsliga
skyddet för regnbågsfamiljer i gränsöverskridande situationer

4. Förespråka lika
möjligheter för
hbtqi-personer
i världen
‣ Öka EU:s engagemang
för hbtqi-frågor i alla
dess externa
förbindelser

‣ Förbättra erkännandet
av transpersoner,
ickebinära och intersexuella personer
‣ Främja en gynnsam
miljö för det civila
samhället

Hbtqi-jämställdhet i EU-politiken: Integrering
Kommissionen kommer att integrera kampen mot diskriminering
som påverkar hbtqi-personer i all EU-politik.

Jag är stolt över att vara intersexuell. Det är en tidsfråga tills alla har hört talas om det och tills alla
förstår att det biologiska könet inte är binärt. Det kommer att ta längre tid för människor att acceptera
att det står alla fritt att välja hur de identifierar sig.
Intersexuell person, 35 år, bosatt i Sverige

Jag har attackerats i mitt gathörn av en grupp män bara för att
jag gick hand i hand med min dåvarande partner.
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Homosexuell man, 28 år, bosatt i Tyskland
Min fru och jag kan njuta av livet med våra två barn som lagenlig familj i Belgien, men så snart vi passerar gränsen till våra
hemländer är vi inte längre en familj. Detta gör oss ständigt oroliga. Om något skulle hända mig skulle min fru ha mycket
svårt att hävda sin rätt till våra barn.
Slovakisk-rumänskt homosexuellt par med två barn, bosatta i Belgien
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