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Sivil toplumun desteklenmesi

Cinsel yönelimimiz, cinsiyetimiz, kimliğimiz veya cinsiyet özelliklerimize bakılmaksızın hepimiz, eşit muamele görme 
hakkına sahibiz. Avrupa Birliği (AB), uzun yıllardır lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTI) bireyler için 
eşitliği teşvik etmektedir. Ancak kazanılan ilerlemelere rağmen ayrımcılık çevremizde hala mevcuttur. Bu bireyler, 
kamusal alanda kendilerini güvende hissetmeyebilirler, iş yerlerinde diğerlerinin kolaylıkla ulaşabileceği fırsatlara 
sahip olmayabilirler, okulda kim olduklarını saklamaya ihtiyaç duyabilirler. Sağlık hizmetlerine erişimde, resmi bel-
gelerde yasal olarak cinsiyetlerinin tanıtılmasını sağlamada veya gündelik yaşamlarını sürdürürken bile ayrımcılıkla 
karşılaşabilirler. 

LGBTI bireylere karşı ayrımcılık yapılması, AB’nin temel değerlerine aykırıdır ve bu durum bir sorun teşkil ettiği sürece 
AB, bunu sonlandırmak için yaptığı çalışmaları sürdürmekten vazgeçmeyecektir. 

İş yerlerinde cinsel eğilim nedeniyle ayrımcılık yapmak, İstih-
damda Eşitlik Direktifi tahtında AB düzeyinde 2000 yılından 
beri yasadışıdır. Bu, iş bulmak veya terfi etmek için başvurduğu-
nuzda, örneğin, cinsel yöneliminiz nedeniyle haksız muameleye 
maruz kaldığınızı düşündüğünüzde, yasal olarak korunmanızı 
garanti eder. Bu Direktif ayrıca işyerinde sizi tacize veya şiddete 
karşı da korur. 

Üye Devletler, AB yasalarına uygun olarak ulusal eşitlik kurumla-
rı oluşturmuşlardır. Bazı ülkelerde bu kurumlar, cinsel yönelim ve 
cinsel kimliğe dayalı ayrımcılığı da kapsamaktadır. Sivil toplum 
kuruluşları ve sendikaların yanı sıra bu kurumlar, iş yerinde veya 
iş başvurusu yaptığınızda ayrımcılığa uğradığınızı sandığınızda 
size yardımcı olabileceklerdir. 

Avrupa Komisyonu, ayrıca, bu korumanın; sosyal güvenlik, sağlık 
hizmetleri ve konut gibi mal ve hizmetlere erişimi de kapsaya-
cak biçimde genişletilmesi için bir öneri yapmıştır. Bu önerinin 
Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından kabul 
edilmesi gerekmektedir. Bazı Üye Devletler, bu tür bir mevzuatı 
hâlihazırda ulusal düzeyde kabul etmişlerdir.

LGBTI bireylerin karşılaştığı ayrımcılıkla mücadele için Avrupa 
Komisyonu tarafından ‘LGBTI eşitliğini geliştirmek için ey-
lemler listesi’ hazırlanmıştır. Somut örnekler arasında şunlar 
var:

Sivil toplum kuruluşları değişimin kilit faktörleridir. Bu nedenle 
Avrupa Komisyonu, Haklar, Eşitlik ve Yurttaşlık programı ile Eras-
mus+ programı aracılığıyla LGBTI sivil toplum örgütlerini destek-
lemektedir. Bu finansman ile örneğin, Çek Cumhuriyeti ve Baltık 
Ülkelerinde onur yürüyüşleri, Yunan okullarında zorbalık karşıtı 
kampanyalar veya İtalya’da nefret söylemini engellemeye yöne-
lik online araçlar desteklenmektedir. 

AB dışında homoseksüellik hala daha 70’ten fazla ülkede suç sa-
yılmaktadır ve bunların sekizinde homoseksüeller idam cezasına 
bile çarptırılabilirler. Bu ülkelerdeki LGBTI insan hakları savunu-
cuları, Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Çerçevesi ile 
desteklenmektedirler. 
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Kaynaklar: Özel Eurobarometre 437- 2015 yılında AB’de Ayrımcılık ve AB LGBT Anketi, FRA, 2013

Ayrımcılık yaygın olabilir ancak Avrupalıların büyük bir çoğunluğu 
Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transeksüel ve İnterseks (LGBTI) bireylerin 
eşit haklara sahip olmasından yanadır. 

Avrupalıların sadece yarısı gey çiftlerin kamusal alanda öpüşmek 
veya el ele tutuşmak gibi birbirlerine ilgi göstermelerinden 
rahatsız olmuyor.

AB ortalaması, nüfusun sadece yarısının LGBTI bir bireyin en 
yüksek siyasi pozisyona seçilmesi durumunda kendisini rahat 
hissettiğini göstermektedir. 

Bir yılda, kaç tane LGBTI bireyin ayrımcılık veya tacizle karşı-
laştığını göstermektedir.

Nefret Söylemi ve Nefret Suçu

 

 

Homofobik ve transfobik nefret söylemleri ve nefret suçları, bi-
reyin onuruna yapılmış birer saldırıdır. Mağdurların, temel hak-
larından yararlanmalarını etkilemektedir. Komisyon; Üye Devlet-
ler arasındaki tartışmaları desteklemekte, en iyi uygulamaların 
paylaşılmasını sağlamakta ve nefret söylemi ile nefret suçlarını 
daha etkin bir biçimde önlemek ve bunlara karşı çıkmak için res-
mi olmayan rehberlik geliştirmektedir.

Kişiler, zamanlarının büyük kısmını iş yerlerinde geçirirler ve ora-
larda sadece ne oldukları için kendilerini korumasız hissetme-
melidirler. Komisyon, Çeşitlilik Şartları AB Platformu aracılığıyla 
LGBTI bireyler için işletmelerin kapsayıcı iş yerleri olmaları yö-
nünde teşvik etmektedir. Günümüzde Çeşitlilik Şartını imzalayan 
şirketlerin %27’si, çeşitlilik girişimlerinde ayrıca cinsel yönelime 
de odaklanmaktadır. Avrupa Komisyonu bu sayının artması için 
çalışmaktadır.  

LGBTI bireylerin karşılaştıkları zorlukların neler olduğunu ço-
ğunlukla bilmiyoruz. Komisyon, LGBTI bireylerin kendilerini ifade 
etmelerini sağlamak için bu bireylerin kendi video şahadetlerini 
hazırlamakta ve Üye Devletlerde bu konuyla ilgili tartışmalar dü-
zenlemektedir. Videolar ve tartışmalar, LGBTI bireylerin maruz 
kaldıkları ayrımcılığı ve onların durumlarını iyileştirmek için nele-
rin yapılabileceğini araştırmaktadır. 

Komisyon, ayrıca, 17 Mayıs Homofobi Karşıtlığı Günü’nde, kendi 
merkez ofisi olan Brüksel’deki Berlaymont’u gökkuşağı bayrağı 
renklerinde ışıklandırarak ve EuroPride’a katılarak bu konudaki 
hassasiyetini açıkça sergilemiştir.  
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Neftet söylemi ve nefret suçu Farkındalığı artırmak


