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RÓWNOŚĆ JEST PODSTAWOWĄ WARTOŚCIĄ UE
Wszyscy mamy prawo do równego traktowania, niezależnie od naszej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej czy
cech płciowych. Unia Europejska (UE) od lat wspiera równość lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych
i interseksualnych (LGBTI), lecz mimo postępów na tym polu dyskryminacja jest wciąż na porządku dziennym.
Niektórzy mogą czuć się zagrożeni w przestrzeni publicznej; bywa, że w miejscu pracy nie mają możliwości, jakie inni
przyjmują za pewnik; w szkole mogą mieć wrażenie, że muszą ukrywać to, kim naprawdę są. Bywa, że spotykają się
z dyskryminacją w dostępie do opieki zdrowotnej, podczas ubiegania się o prawne uznanie ich płci w dokumentach
urzędowych lub po prostu wiodąc codzienne życie.
Dyskryminacja osób LGBTI jest sprzeczna z podstawowymi wartościami UE i jak długo będzie stanowić faktyczny
problem, dopóty UE nie spocznie, dopóki go ostatecznie nie rozwiąże.

ZNAJ SWOJE PRAWA
Na szczeblu UE dyskryminacja ze względu na orientację
seksualną w miejscu pracy jest nielegalna od 2000 r. na
mocy dyrektywy w sprawie równego traktowania w zakresie
zatrudnienia i pracy. Dyrektywa ta zapewnia ochronę prawną
w sytuacji, gdy na przykład uważasz, że ze względu na swoją
orientację seksualną jesteś niesprawiedliwie traktowany
podczas ubiegania się o pracę lub awans. Wspomniana
dyrektywa chroni Cię także przed nękaniem i prześladowaniem
w miejscu pracy.
Zgodnie z prawem unijnym kraje UE ustanowiły krajowe
organy ds. równości, a w kilku krajach zajmują się one także
dyskryminacją ze względu na orientację i tożsamość seksualną.
Organizacje te, jak również organizacje pozarządowe i związki
zawodowe, pomogą Ci, jeśli poczujesz się dyskryminowany
w pracy lub w procesie ubiegania się o pracę.
Komisja Europejska złożyła także wniosek o rozszerzenie tej
ochrony na pomoc społeczną, służbę zdrowia oraz dostęp
towarów i usług, takich jak mieszkalnictwo. Wniosek wciąż
czeka na przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej i Parlament
Europejski. Niektóre kraje UE już wprowadziły takie prawa na
szczeblu krajowym.

CO UE ROBI W CELU PROMOWANIA
RÓWNOŚCI OSÓB LGBTI?
W celu zwalczania dyskryminacji, jaka spotyka osoby LGBTI,
Komisja Europejska opracowała „Wykaz działań na rzecz
promowania równości osób LGBTI”. Konkretne przykłady
takich działań:
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego
Organizacje pozarządowe stanowią główną siłę napędową
zmian. Dlatego też Komisja Europejska wspiera organizacje
społeczeństwa obywatelskiego LGBTI poprzez program
„Prawa, równość i obywatelstwo” oraz program Erasmus+.
Uzyskane fundusze wykorzystywane są do wspierania na
przykład: parad równości w krajach bałtyckich i w Czechach,
kampanii przeciwdziałania zastraszaniu w greckich szkołach
oraz narzędzi internetowych do zapobiegania nawoływaniu do
nienawiści we Włoszech.
Poza UE homoseksualizm jest wciąż traktowany jako
przestępstwo w ponad 70 krajach świata, a w ośmiu z nich
może być karany śmiercią. Obrońcy praw osób LGBTI w tych
krajach wspierani są poprzez europejski instrument na rzecz
wspierania demokracji i praw człowieka.

Sprawiedliwość
i konsumenci

Nawoływanie do nienawiści i przestępstwa z nienawiści
Nawoływanie do nienawiści oraz przestępstwa z nienawiści
skierowane przeciw osobom homoseksualnym i transpłciowym
stanowią atak na godność człowieka. Wpływają one na zdolność
jednostki do korzystania z jej podstawowych praw. Komisja
wspiera dyskusję pomiędzy krajami UE, zapewnia dzielenie się
najlepszymi praktykami i opracowuje nieformalne wskazówki
na temat tego, jak lepiej zapobiegać i zwalczać nawoływanie
do nienawiści i przestępstwa z nienawiści.
Zarządzanie różnorodnością
Ludzie spędzają bardzo dużo czasu w pracy, gdzie nie powinni
czuć się zagrożeni ze względu na to, kim są. Komisja stymuluje
przedsiębiorstwa do tworzenia miejsc pracy sprzyjających
integracji osób LGBTI za pośrednictwem unijnej platformy
kart różnorodności. Obecnie 27 % firm, które podpisały kartę
różnorodności, skupia się także na orientacji seksualnej w swoich

inicjatywach na rzecz różnorodności. Komisja Europejska pracuje
nad zwiększeniem tej liczby.
Podnoszenie świadomości
Wiemy zdecydowanie za mało na temat wyzwań, z jakimi
zmagają się osoby LGBTI. By dać ludziom możliwość
wypowiedzenia się, Komisja opracowuje filmy z osobistymi
wyznaniami osób LGBTI i organizuje debaty w krajach UE.
Filmy i debaty zgłębiają temat dyskryminacji, z jaką stykają się
osoby LGBTI, oraz sposobów na poprawę ich sytuacji.
Komisja okazała także wsparcie społeczne, podświetlając
w Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią (17 maja) swoją
siedzibę, budynek Berlaymont w Brukseli, kolorami tęczowej
flagi oraz biorąc udział w paradzie EuroPride.

AKCEPTACJA SPOŁECZNA I DYSKRYMINACJA: JAK POLSKA WYPADA NA TLE ŚREDNIEJ UE

Oto ile osób LGBTI doświadczyło dyskryminacji lub zastraszania
w ciągu roku.

UE

47 %

PL

57 %

Średnia UE wskazuje, że tylko połowa ludzi nie ma nic przeciwko
temu, by osoby LGBTI były wybierane na najwyższe stanowiska
polityczne.

UE

54 %

PL

46 %

Jedynie co drugi Europejczyk nie ma nic przeciwko parom gejowskim
okazującym sobie uczucia w miejscach publicznych (np. całując
się lub trzymając się za ręce).

UE

49 %

PL

27 %

Mimo że dyskryminacja może być zjawiskiem powszechnym,
zdecydowana większość Europejczyków jest za równymi prawami
dla lesbijek, gejów, osób transpłciowych i interseksualnych (LGBTI).
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71 %

PL

37 %

Źródła: Wydanie specjalne Eurobarometru 437 – Dyskryminacja w UE w 2015 r. oraz Ogólnoeuropejskie badanie LGBT, FRA, 2013
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#EU4LGBTI

https://www.youtube.com/user/EUJustice

