




Sırf partnerinizle el ele tutuştuğunuz için sokak ortasında saldırıya 
uğradığınızı bir düşünün. Çocuklarınızın okulda sırf kişilikleri yüzün-
den dışlandıklarını ve diğer arkadaşlarının alay konusu olduklarını 

bir düşünün. Ne yazık ki, Avrupa’da lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve in-
terseks (LGBTİ) bireyler her gün böyle durumlarla karşılaşıyor. 

Avrupa Birliği içinde ayrımcılığa asla yer olmamalıdır. Ancak, 2015 yılı ay-
rımcılık konulu Eurobarometre araştırmasına göre AB yurttaşlarının yüz-
de 60’ının cinsel yönelimleri ve kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa maruz 
kaldıkları görülmektedir. Bu grubun toplumsal olarak kabul görmediğini 
yansıtan bu rakamlar endişe vericidir. Öte yandan, araştırmaya katılan-
ların yüzde 71’i LGBTİ bireylerin eşit haklara sahip olması gerektiği görü-
şünü desteklemiştir. Bu rakamlar hükümetler için uyarı işareti olmalıdır. 

LGBTİ bireylerin maruz kaldığı ayrımcılık sorununu çözmek istiyorsak, 
somut eylemlere ihtiyacımız vardır. ‘LGBTİ eşitliğini geliştirmeye yönelik 
Proje Listesi’ni sunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Önümüzdeki 
yıllarda Avrupa Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan eylemler 
bu listede kapsamlı bir biçimde anlatılmaktadır. Avrupa Komisyonu bu 
farkı tek başına yaratamaz. Üye Devletler’in bu konuda  anahtar rolü 
vardır ve LGBTİ haklarının pek çok alanda garanti altına alınması Üye 
Devletler’in yetki alanındadır. Değişim bir gecede olmayacak; ancak 
siyasi irade olduğu sürece değişim de mümkündür. Her düzeyde ortak 
eylemleri destekleyebiliriz ve destekleyeceğiz de; verdiğimiz bu söz 
Proje Listesi’nin mihenk taşıdır. Avrupa Komisyonu; Konsey’e, Avrupa 
Parlamentosu’na, Üye Devletler’e ve sivil toplum örgütlerine bu eylem-
lerin yürütülmesi aşamasında kaydedilen ilerlemeler hakkında düzenli 
dönüt sağlayacaktır. Komisyon, LGBTİ bireylerin durumlarını Avrupa Bir-
liği içinde ve dışında yakından izleyecektir ve bu düzenli diyaloglar saye-
sinde yeni gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunmamız mümkün 
olacaktır. 

Herkesin faydalanabildiği haklara LGBTİ bireylerin de sahip olmaları kim-
seye bir şey kaybettirmeyecektir. Avrupa Birliği’nin temelini oluşturan 
eşitlik, hoşgörü ve karşılıklı saygı değerlerini savunmaya ve teşvik etme-
ye bağlıyım. 

Věra Jourová 
Adalet, Tüketiciler ve 
Cinsiyet Eşitliği Komiseri
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Avrupa Komisyonu tarafından 
LGBTİ eşitliğinin geliştirilmesine 
yönelik hazırlanan proje listesi
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alanlarını kapsamlı bir biçimde ele almaktadır: ayrımcılık yap-
mama, eğitim, istihdam, sağlık, serbest dolaşım, sığınma, nefret 

söylemi/nefret suçu, genişleme ve dış politika. Komisyon’un hedefle-
ri, tüm AB ülkeleri ve AB’ye girecek olan ülkelerde bu politika alanla-
rındaki ilerlemeyi desteklemek, LGBTİ bireylerin toplumsal kabulünü 
artırmak ve AB mevzuatını yürütmektir. 

Komisyon’un önceliklerinden biri, AB mevzuat ve politikalarının, cin-
sel yönelim ve cinsel kimliğe dayalı ayrımcılığı da kapsamına alan ve 
ayrımcılığın genel olarak yasaklanmasını içeren Madde 21 de dahil 
olmak üzere, Temel Haklar Şartı ile tam uyumlu olmasını sağlamaktır. 
Yasama sürecinde hakların tam olarak dikkate alınmasını sağlamak 
için, Komisyon önerilen tüm politik tedbirleri “temel haklar kontro-
lü” altında titizlikle incelemektedir. Komisyon, AB Yasası altında LGBTİ 
bireylerin haklarına ilişkin konuları içeren tüm yasama ve politika 
önerilerinde temel hakları savunmaya devam edecektir. Komisyon’un 
bu konuda gerçekleştirdiği çalışmaların değerlendirmeleri, Madde 
21’in uygulanmasına dair bilgiyi de içeren, AB Temel Haklar Şartı’nın 
uygulanmasına ilişkin Yıllık Rapor’da sistematik ve şeffaf bir biçimde 
sunulmaktadır. 

Komisyon, projelerin uygulanması için AB Temel Haklar Ajansı, EIGE 
ve ilgili diğer AB kurumlarının yanı sıra sivil toplum ve aralarında 
Avrupa Konseyi, OECD ve BM’nin de yer aldığı ilgili uluslararası ör-
gütlerle işbirliği yapmaya devam edecektir. LGBTİ Government Focal 
Points Network Group  çerçevesinde düzenli olarak ortak toplantılar 
gerçekleştirilecektir. Komisyon, aynı zamanda IDAHO yıllık forumuna 
aktif olarak katılarak bilgi alışverişinde bulunacak ve LGBTİ haklarını 
destekleyen üye devletlerin giderek büyüyen hareketine uyum sağ-
layacaktır. Sivil toplumla ilişkiler de düzenli olarak devam edecektir. 





Komisyon, LGBTİ bireyler için AB düzeyinde temel mevzua-
tın kabul edilmesini sağlamak ve gereken durumlarda mev-
cut siyasi direnci kırabilmek için, bugünkü ve gelecekteki 

Konsey Başkanlıkları ile birlikte çalışmaya ve onları destekleme-
ye devam edecektir. 

 1   Eğitim, sosyal koruma, ve mal ve hizmetlere erişim konu-
larındaki ayrımcılığa karşı korumada AB düzeyindeki boşluğun 
doldurulması

Komisyon’nun önerdiği Eşit Muamele Yönergesi, eğitim, sos-
yal koruma, mal ve hizmetlere erişimde cinsel yönelime dayalı 
ayrımcılığı yasaklayacaktır. Yönerge’nin Konsey tarafından ka-
bul edilmesi,  AB Yasası’nın kapsadığı ayrım karşıtı alanları ve  
Komisyon’un, Yönerge’nin uygulanmasının takibine ve aktarımı-
na dair  hareket alanını olduğu gibi, bu AB yasasının olası ihlali 
durumunda kontrol yetkisini de önemli derecede genişletecek-
tir.

 2   Avrupa’ya yerleşen LGBTİ ailelerin günlük hayatlarının ko-
laylaştırılması

Komisyon, kendi ülkesi olmayan başka bir üye devlette yaşayan 
yurttaşların günlük hayatlarını kolaylaştıracak AB yasaması öner-
miştir. Bu önlemler LGBTİ bireylerin ve ailelerinin de hayatlarını 
kolaylaştıracaktır. Resmi belgelerin serbest dolaşımına yönelik 
yönetmelik teklifi buna bir örnektir. Bu yönetmeliğin kabul edil-
mesi, başka bir üye devlette resmi evrak sunarken, LGBTİ birey-
ler de dahil olmak üzere, yurttaşlar için bürokrasi ve masrafları 
ortadan kalkacaktır. Bu durum, herkes için etkin serbest dolaşım 
hakkına yönelik önemli bir adımdır. 

LGBTİ bireylerin ve ailelerinin 
haklarının iyileştirilmesi ve 
AB yetkisinin temel alanların-
da yasal koruma sağlanması
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 3   AB Yasası’nın aktarımını ve uygulanmasını yürütme ve denetleme

AB müktesebatı,  LGBTİ bireylerin haklarıyla doğrudan ilgili mevzuatı da içe-
rir. Komisyon, söz konusu AB mevzuatının hem aktarımında hem de yürütül-
mesinde cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği ile ilgili özel konuların 
dikkate alınmasını sağlayacaktır. Aşağıda bazı örnekler ve temel alanlar ve-
rilmiştir: 

• Cinsiyet mevzuatı: Komisyon; İstihdam ve Mesleklerde Cinsiyet Eşitliği 
Yönergesi, ve Mal ve Hizmetlere Erişim konusundaki Yönerge’yi denetleye-
rek, bu yönergelerin üye devletlerdeki uygulamalarının  Avrupa Birliği Ada-
let Divanı’nın cinsiyet değişimine ilişkin içtihat hukuğu ile uyumlu olmasını 
sağlayacaktır. 

• Suç Mağdurları Yönergesi ve koruma tedbirlerinin karşılıklı tanınması 
hakkındaki mevzuat: Komisyon, Suç Mağdurları Direktifi’ni doğru uygula-
maları için Üye Devletlere yardımcı olmaktadır. Komisyon, son aktarma ta-
rihi olan 16 Kasım 2015 tarihinden sonra, Direktifi zamanında aktarmayan 
üye devletler aleyhinde gerekirse yasal işlem başlatabilecektir. 
Mağdurların ihtiyaçlarının bireysel değerlendirilmesine ilişkin hükmün doğ-
ru bir biçimde uygulanmasıyla: 
a) homofobi ve transfobi gibi önyargı kaynaklı suç mağdurları dahil 
olmak üzere, tüm suçların mağdurları daha iyi belirlenip korunmaları sağ-
lanacaktır ve 
b) mağdurların ulusal kurumlara olan güvenleri artacaktır ve bunun sonu-
cunda daha fazla suç bildirimi yapılacaktır. 

Komisyon’un, 11 Ocak 2015 itibarıyla yürürlüğe girecek Avrupa Koruma Emri 
ve Sivil Düzenleme hakkındaki Yönerge’nin (no: 606/2013) uygulanmasını 
izlemesi, aynı cinsiyetteki çiftler hakkında çıkartılan ulusal sivil ve cezai koru-
ma emirlerinin diğer Üye Devletler’de etkin bir biçimde tanınıp tanınmadığı-
nı (bu araçlar temelinde) dikkate alacaktır.

• Sığınma: Komisyon, Yeterlilik Yönergesi de dahil olmak üzere Avrupa Ortak 
Sığınma Sistemi dahilindeki tüm yasal araçların yeterli bir biçimde aktarımını 
denetler. Cinsel yönelim ve cinsel kimlik, Komisyon’un günlük çalışmalarına 
ve Avrupa Sığınma Destek Ofisi’nin (EASO) sığınma alanındaki çalışmalarına 
yaygınlaşarak yerleşecektir.  

LGBTİ bireylerin ve ailelerinin mev-
cut haklarının AB Yasası altında 
güçlü bir biçimde izlenmesi ve yü-
rütülmesi
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• Serbest Dolaşım ve sınır ötesi sorunlar: Ko-
misyon, AB yurttaşlarının AB ülkeleri dahilinde 
serbest dolaşma ve ikamet etme haklarına ilişkin 
Yönerge’nin (no 2004/38) aktarımında ve uygu-
lanmasında cinsel yönelim ve cinsel kimlik ile ilgili 
özel konuların gereğince dikkate alınmasını sağla-
maya devam edecektir. 

• İstihdam: Üye Devletlerin tamamı halihazırda 
İstihdam Eşitliği Yönergesi’ni kendi yasalarına ak-
tarmış bulunmaktadır. Komisyon, özellikle Avrupa 
Birliği Adalet Divanı içtihat hukuğunda yorumlan-
dığı şekliyle cinsel yönelimle ilgili özel hususlar 
dahil, bu Yönerge’nin uygulanması izlemeye de-
vam edecektir.
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 4   LGBTİ bireylerin toplum tarafından kabulünü geliştirmeye 
yönelik iletişim kampanyası

Geniş ve kapsamlı bir iletişim kampanyası öngörülmektedir ve 
bu kampanya aşağıdaki hedeflere yönelik özel eylemler içerir: 

a) LGBTİ bireylerin toplum tarafından kabulünün geliştirilmesi 
ve Avrupa genelinde toplumların daha açık ve dahil edici hale 
gelmesi; 

b) LGBTİ bireylerin maruz kaldığı ve ayrımcılığa neden olan 
olumsuz kalıplaşmış yargılara karşı mücadele; 

c) LGBTİ bireylerin haklarına yönelik farkındalık yaratma. Özel 
faaliyet alanları arasında sporda homofobi, genç LGBTİ birey-
ler, okullarda zorbalık, trans ve interseks bireyler yer alacaktır. 
Kampanya, Üye Devletler ve ulusal düzeyde sivil toplum ile iş-
birliği içinde uygulanacak ve ulusal özel ihtiyaçlar ve durumlar 
göz önünde bulundurulacaktır. Tekrarı önlemek için, uluslara-
rası örgütler ile de işbirliği ve koordinasyon güçlendirilecektir.

Yurttaşlara ulaşmak, çeşitliliği 
ve ayrımcılık yapmama ilkesi-
ni teşvik etmek





 5   Üye Devletlerin temel politika alanlarında desteklenmesi

• Ayrımcılık Yapmama: Ayrımcılık Yapmama, Eşitlik ve Çeşitlilik Üst Düzey 
Çalışma Grubu, 28 AB Üye Devlet’in eşitlik ile ilgili konulardan sorumlu 
temsilcilerini yılda iki kez biraraya getirmektedir. Komisyon bu platform va-
sıtasıyla, sivil toplum ve/veya konuya bağlı olarak diğer alakalı kurumlardan 
alanda uzman kişilerin katılacağı akran öğrenme olanakları ve LGBTİ bireyle-
re yönelik ayrımcılıkla mücadele kamu politikalarına odaklı iyi uygulamaların 
düzenli olarak paylaşılmasını sağlayarak, Üye Devletler’in gönüllü taahhütü-
lerini kolaylaştıracaktır. Bu grup, Eşitlik alanında tüm Konsey Başkanlıkları 
tarafından yapılan çalışmaları desteklemektedir. Paylaşılması belirlenen iyi 
uygulama konuları şunlardır: transseksüel mevzuatı/ cinsiyetin yasal tanı-
nırlığı, etkili ulusal eylem planlarının hazırlanması, ve LGBTİ bireylerin başta 
emek piyasası olmak üzere topluma tam olarak katılmalarını desteklemek 
için Avrupa Sosyal Fonu’nun kullanılması. 

• Nefret Suçu ve Nefret Söylemi: Komisyon öncülüğündeki ırkçılık, yabancı 
düşmanlığı ve diğer hoşgörüsüzlük türleri ile ilgili Üst Düzey Çalışma Grubu; 
işbirliğini artırmak ve koordinasyonu geliştirmek; en iyi uygulamaları paylaş-
mak; ve nefret suçu ile nefret söylemlerine ilişkin AB ile ulusal ceza yasaları-
nın gerektiği gibi icra edilmesi sağlamak amacıyla boşlukları belirlemek için; 
Üye Devletler, sivil toplum ve toplum temsilcilerini düzenli olarak biraraya 
getirecektir. Bu çalışmaların arasında, homofobik ve transfobik nefret söy-
lem ve suçları hakkında nasıl etkin bir kovuşturma yapılacağı ile ilgili tema-
tik toplantıların yapılması da yer alacaktır. Çevrim içi nefret söylemleriyle 
mücadelede, Üye Devletler’e AB düzeyinde destek eylemi de artırılacaktır; 
bu bağlamda, ulusal mevzuatta yer alması durumunda, homofobik ve trans-
fobik nefret söylemlerine yönelik olarak, bilişim şirketleriyle AB düzeyinde 
diyalog başlatılacak ve çevrim içi karşı söylemlerin oluşturulması destekle-
necektir.  

• Eğitim: Komisyon; eğitimde LGBTİ ayrımcılık karşıtı faaliyetler ve okul-
larda homofobik ve transfobik zorbalıklar; güvenli okul ortamları ve, Paris 
Deklerasyonu’nun uygulanmasını sağlayacak hoşgörü ve çeşitlilik politika-
larının oluşturulması bağlamında, okullarda çeşitlilik derslerinin verilmesi 
konularında en iyi uygulamaları bir araya getirerek, Üye Devletler’i destek-
leyecektir. Bu en iyi uygulama paylaşımı; ilgili ulusal makamlar, okullar ve 
polis teşkilatını içerecektir. Komisyon bu konulardaki mevcut yönergeleri ve 
başarılı tecrübeleri sunacak, teşvik edecek, yayacak ve bunların yaygın dağı-
tımı için bir rapor yayınlayacaktır. 

AB’de LGBTİ bireyler için eşit hakları 
teşvik etmek ve geliştirmekten sorum-
lu kilit aktörlerin desteklenmesi
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• Sağlık: Komisyon; Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), transseksüel kimliklerin 
Uluslararası Hastalık Kataloğu’nda (ICD) hastalık tanımından çıkarılması yönünde-
ki çalışmalarını yakından takip etmeye devam edecektir. AB ve komşu ülkelerde 
HIV/AIDS konulu 2014 – 2016 Eylem Planı; LGBTİ topluluğu da dahil olmak üzere 
en yüksek risk gruplarına yönelik politikaların geliştirilmesi için Üye Devletler, sivil 
toplum ve paydaşlara destek sağlamayı hedeflemektedir. Komisyon; ILGA Europe 
da dahil olmak üzere, HIV/AIDS tedavisinin gelişim, uygulama ve izleme aşamala-
rının tümünde sivil toplumu da dahil etmeye devam etmektedir. Sağlık alanında; 
Komisyon, LGBTİ bireylerle ilgili raporlar, araştırma ve gelişmeler hakkında bilgi-
lendirilecek Sosyal Belirleyiciler ve Sağlıkta Eşitsizlikler Uzman Grubu’na liderlik 
etmektedir.

 6   Temel politika alanlarında LGBTİ sorunları için özel ve kamu kuruluşlarına 
mali destek sağlanması

Komisyon; Haklar, Eşitlik ve Yurttaşlık Programı (2014 - 2020) altında özel olarak 
AB finansmanı tahsis ederek; iyi uygulamaların aktarılması, eğitim ve kapasite 
geliştirme gibi yöntemlerle, ayrımcılık, homofobik ve transfobik nefret söylem-
leri ve cinayetlerine karşı mücadelede Üye Devletler’e yardımcı olmaktadır. Üye 
Devletler’in, yargıç, savcı ve polisin eğitilmesi yöntemleri de dahil olmak üzere, 
ilgili mevzuatın daha iyi bir biçimde uygulamasına yönelik özel projeleri yürüte-
bilmesi için, 2016 yılı itibariyle nefret suçları ve nefret söylemleri konularında 
yerel makamlara özel finansman sağlanacaktır. Komisyon, aynı zamanda LGBTİ 
birey haklarını savunan ve destekleyen sivil toplum örgütlerinin AB düzeyindeki 
çalışmalarını da desteklemeye devam edecektir. Cinsel yönelim, cinsel kimlik veya 
cinsiyet özellikleri (interseks) sebebiyle ayrımcılığa yönelik özel projeler için tahsis 
edilen hibeler finansman öncelikleri arasında yer almaya devam edecektir. 

Avrupa Sosyal Fonu’nun, en az  yüzde 20 oranındaki finansmanı şimdiki dönemde 
(2014 - 2020) toplumsal içerme ve ayrımcılıkla mücadeleye ayırması sonucunda 
dezavantajlı gruplar (LGBTİ bireyler de dâhil olmak üzere) emek piyasasındaki di-
ğer gruplarla eşit fırsatlara sahip olmak için daha çok destek alacaktır. Öğretim ve 
eğitim alanında eşitlik, çeşitlilik ve ayrımcılık karşıtı (LGBTİ dahil) projelere verilen 
destekler, öğretim, eğitim  ve gençliği kapsayan Erasmus + programının bir parçası 
olarak finanse edilmektedir. 

 7    İşletmeler ve kapsayıcı işyerlerinin desteklenmesi

Komisyon; sendika ve toplumsal ortakları da dahil eden, kapsayıcı işyerlerinin fay-
daları hakkında işletmeler arasında farkındalık yaratacaktır. Bu hedef AB Çeşitlilik 
Şartları Platformu aracılığıyla gerçekleştirilecektir ve faaliyetler arasında hem özel 
şirketler hem de kamu kuruluşlarına yönelik olarak, AB ve dışından en iyi uygula-
malar ve örneklerin yer alacağı, LGBTİ bireylerin işletmelere dahil edilmesi hakkın-
da bir olurluk incelemesi yayınlayacaktır. 

Komisyon ayrıca; yöneticiler ve çalışanlara yönelik cinsel yönelim ve cinsel kimlik 
konularını göz önünde bulunduran özel eğitim de dahil olmak üzere, kendi çe-
şitlilik stratejisini oluşturarak ve duyurarak,  kapsayıcı işyerlerine değer veren bir 
işveren örneği oluşturacaktır. 



 8   LGBTİ bireylerin durumlarına ilişkin mevcut verilerin geliştirilmesi

Aşağıda belirtilen raporlar,  Komisyon öncülüğündeki farkındalık ya-
ratma kampanyası ve uzman gruplar aracılığıyla 2016 – 2019 yılları 
arasında hazırlanacak ve/veya Üye Devletler ile ilgili paydaşların dik-
katine getirilecektir. 

• Ayrımcılık Yapmama ve Temel Haklar: Komisyon, Üye Devletler ta-
rafından eşitlik ile ilgili verilerin toplanmasına yönelik, 2016 yılında 
yayınlanacak bir çalışma başlatmıştır. Çalışmada, Avrupa Birliği içeri-
sindeki mevcut yasal çerçeve ve uygulamaların haritası çıkartılacak, 
Avrupa Eşitlik Verileri Rehberi güncellenecek ve üye devletlerin eşitlik 
ile ilgili veri toplama uygulamalarının mukayeseli incelenmesi yer ala-
caktır. LGBTİ bireylere ilişkin verileri de içeren Ayrımcılık konulu yeni 
Eurobarometre araştırması yakın tarihte yayınlanmıştır ve 2019 yılında 
tekrarlanacaktır. Temel Haklar Ajansı (FRA); kamu makamlarının LGBTİ 
bireylerin kamu politikaları, eğitim, sağlık ve hukuki yaptırım konularına 
dair temel haklarıyla ilgili deneyimlerini içeren bir rapor yayınlayacaktır. 
Komisyon ayrıca Temel Haklar Ajansı’nı; 2013 yılından sonraki eğilimleri 
ölçmek için, LGBTİ bireylerin maruz kaldıkları ayrımcılıklarla ilgili anketi 
2019 yılında tekrarlamaya davet edecektir. 

• Sağlıkta Eşitsizlikler: Komisyon; özellikle hassas durumlardaki (izole 
edilmiş topluluklar, yaşlılar ve gençler, hapishane ortamları, düşük sos-
yo-ekonomik gruplara mensup bireyler gibi) LGBTİ bireylerin sağlık ko-
nusunda yaşadıkları eşitsizlikleri ve sağlık görevlilerinin bakım hizmeti 
sunarken karşılaştıkları engelleri içeren bir pilot proje uygulayacaktır. 
Proje çıktılarına dayanarak, sağlık - ve eğer gerekli olduğu tesbit edilir-
se sosyal hizmet- uzmanlarına yönelik eğitim modüllerinin hazırlanması 
gerekmektedir. Bu eğitimler ile beceri, tutum ve bilgi geliştirilmesi he-
deflenmelidir. 

• Eğitim: Komisyon, 2015 yılı sonuna kadar yayınlanacak olan iki ana-
litik rapor hazırlatmaktadır. Bunlardan biri, okullardaki zorbalıklarda 
cinsiyet, ırkçılık, engel ve cinsel yönelim alanlarına odaklanırken; diğeri 
Hoşgörü ve Çeşitlilik hakkındadır. Bu raporlar, 17 Mart 2015 tarihinde 
AB Eğitim Bakanları tarafından kabul edilen Paris Deklerasyonu’na da-
yalı politika geliştirmeye katkı koyacaktır. 

AB’de LGBTİ bireylerin karşılaştığı 
sorunlara ilişkin politika yapıcıla-
ra yönelik rakamlar ve olgular: Veri 
toplama ve araştırma faaliyetleri

A
B’de LG

BTI Bireylerinin H
akları



• Nefret Suçu / Nefret Söylemi: Temel Haklar Ajansı, cinsel yönelim ve 
cinsel kimlik temelli suçlar da dahil olmak üzere, nefret suçlarına ilişkin 
veri toplamaya yönelik bir yöntemin belirlenmesi ve kayıt sisteminin ge-
liştirilmesi için Üye Devletler’e destek sağlayacaktır. 

• LGBTİ ailelerin serbest dolaşımı: Komisyon, LGBTİ bireyler ve aileleri-
nin sınır ötesi durumlarda ve AB’de serbest dolaşırken, günlük hayatla-
rında karşılaştıkları zorluklara ilişkin araştırma faaliyetleri ve çalışmaların 
haritasını çıkaracaktır. 

• İnterseks: Hem Temel Haklar Ajansı hem de Avrupa Konseyi yakın za-
manda interseks bireylerin insan haklarına ilişkin temel sorunlar hakkın-
da tavsiyeler de içeren bir araştırma yayınlamıştır. Komisyon, bu yayınları 
Üye Devletler’e ve bu konu ile alakalı tüm akran öğrenme faaliyetlerinde 
dağıtacaktır. 

• Trans cinsiyetin/cinsiyetin yasal olarak tanınması: Komisyon, emek 
piyasası ve diğer alanlarda trans bireylerin durumlarını etkileyen cinsiyet 
tanıma yasalarındaki unsurları (veya bu tür yasaların eksikliğini) araştı-
racaktır. 



 9   Genişleme ve Komşu ülkeler

Komisyon, ilgili tüm yasal hüküm ve eylemlerin hükümetler tarafından 
uygulanmasını yakından izlemekte; katılım müzakereleri bağlamında 
ve İstikrar ve Ortaklık Süreci bağlamında, Batı Balkanlar ve Türkiye’de 
LGBTİ bireylerin durumlarıyla ilgili kaygı uyandıran konuları ortaya koy-
maktadır. 

Komisyon, LGBTİ bireylerin haklarını desteklemektedir ve çeşitli proje-
lere finansman sağlamıştır; Sivil Toplum Aracı (CSF) aracılığıyla ‘Batı Bal-
kanlar ve Türkiye ERA - LGBTİ Eşit Haklar Dernek’ ağının oluşturulmasını 
desteklemiştir. 

Avrupa Komşuluk Politikası ülkelerine ilişkin olarak LGBTİ bireylerin 
hakları İnsan Hakları Diyaloğu’nun bir parçası olarak ele alınmaktadır. 
AB Delegasyonları, LGBTİ bireylerin haklarını korumak için çalışanlar 
da dahil olmak üzere İnsan Hakları Savunucuları ile düzenli temasla-
rına devam edecektir. LGBTİ bireylere uygulanan ayrımcılıklara karşı 
mücadele amaçlı projeler, Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Girişimi 
(EIDHR) vasıtasıyla finanse edilmektedir.  

10  Üçüncü ülkeler

2013 yılına ait “Lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) bi-
reylerin tüm insan haklarından faydalanmasını teşvik eden ve koruyan 
yönergeler”in uygulanması EEAS’ın bu konudaki dış faaliyetlerini yön-
lendirecektir. AB, üçüncü ülkelerle olan insan hakları ve siyasi diyalog-
larında bu konuyu ortaya koymaya devam etmekte; gerektiğinde LGBTİ 
bireylere karşı şiddet vakalarında ve LGBTİ bireylere karşı ayrımcılık 
içeren mevzuatların yürürlüğe girmesi durumlarında beyanatta bulun-
maktadır. 

EEAS ve Komisyon birlikte, Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Girişimi 
(EIDHR) aracılığıyla LGBTİ insan hakları savunucularına destek sağla-
maktadır. AB ayrıca; cinsel yönelim veya cinsel kimlik kaynaklı nedenler 
de dahil olmak üzere, ayrımcılıkla mücadele etmek için, özellikle BM 
kapsamındaki çok taraflı çabalara da aktif biçimde katılmaya devam 
etmektedir. 2015 AB İnsan Hakları ve Demokrasi Eylem Planı’na göre 
EEAS (Komisyon ve Üye Devletler ile birlikte); Merkezler, AB Delegas-
yonları ve Üye Devlet Elçiliklerinde LGBTİ konularıyla ilgili kilit çalışanlar 
arasında farkındalığın arttırılmasını ve proaktif  hareketi sağlayacaktır. 

Dış eylemler: Genişleme, Komşu ve 
Üçüncü ülkelerde LGBTİ sorunları

A
B’de LG

BTI Bireylerinin H
akları





Komisyonun proje listesi ve 
politika alanlarındaki iç tutarlılık

Bekleyen 
mevzuat 

Proje 1 ve 2

Ayrımcılık 
yapmama (LGB) 

LGBTİ aileleri / 
sınır ötesi sorunlar

Eğitim 

Sağlık

İstihdam

Eğitim

Sağlık 

Nefret suçu/ 
nefret söylemi

Ayrımcılık 
yapmama (T)

AB yasalarının 
uygulanması 

Proje 3

Genişleme ve 
Üçüncü Ülkeler 

Proje 9 ve 10

İç/Dış AB 
politikalarındaki 

tutarlılık 

Veri toplama  
(tüm alanlar) 

Proje 8

AB LGBTİ Farkındalık Yaratma Kampanyası 
Düşünce yapılarını değiştirmek, AK taahhütlerini görünür kılmak 

Proje 4





Takvim ve Hedefler 
         Faaliyet     Hedef  / Beklenen Etki                   Zamanlama   İlgili Aktörler 

I. LGBTİ birey ve ailelerinin haklarının iyileştirilmesi ve AB’nin yetkisindeki kilit alanlarda yasal koru-
ma sağlanması

II. LGBTİ bireylerin ve ailelerinin AB Yasası kapsamındaki mevcut haklarının güçlü bir biçimde izlen-
mesi ve yürütülmesi

III. Yurttaşlara ulaşmak, çeşitlilik ve ayrım karşıtlığını teşvik etmek

4) LGBTİ bireylerin 
toplum tarafından 
kabulünün gelişti-
rilmesi için iletişim 
kampanyası 

• AB yurttaşlarının, 
LGBTİ bireylere karşı 
tutumlarını olumlu 
biçimde değiştir-
meleri
• LGBTİ bireylerin 
hakları ile ilgili far-
kındalığın artması 
• Nefret suçu ve 
ayrımcılık risklerinin 
azalması
• AB’de trans ve 
interseks bireylerin 
görünürlüğünün 
artması 

Ocak 2016 - Aralık 
2018 

Sivil toplum, Avrupa 
Birliği Temel Haklar 
Ajansı (FRA), Ulusla-
rarası örgütler, üye 
devletler

3) AB Yasası’nın 
aktarımının ve icra-
sının sağlanması ve 
denetimi 

• Komisyon’un ihlal 
prosedürleri de dahil 
olmak üzere, ge-
rektiğinde güçlü bir 
denetim uygulaması,  
AB’de bulunduğu 
tahmin edilen takri-
ben 25 milyon LGBTİ 
bireyin, kendileriyle 
alakalı AB koruma-
sından tamamen 
faydalanabilmelerini 
sağlayacaktır  
• Temel Haklar 
Şartı’nın uygulan-
masına ilişkin yıllık 
yayın  

2016-2019 (devam 
ediyor)

Sivil toplum, eşitlik 
kurumları ve Avrupa 
Parlamentosu’nun 
muhtemel AB Yasası 
ihlallerine yönelik 
bekçilik vazifesi 
yapması ve Avrupa 
Komisyonu’nu bu 
hususlarda bilgilen-
dirmesi

1)Eğitimde, top-
lumsal korumada, 
eşya ve hizmetlere 
erişimde AB düze-
yindeki farkların 
kapatılması 

2) Avrupa’da 
seyahat eden LGBTİ 
ailelerin günlük 
hayatlarının kolay-
laştırılması

LGBTİ bireyler de 
dahil olmak üzere 
tüm yuttaşlar için 
daha az bürokrasi 
ve masraf 

• Tüm 28 AB 
ülkesinde sosyal 
koruma; eğitim, 
eşya ve hizmetlere 
erişim konularında 
ayrımcılığa karşı ya-
sal koruma 

2019’a kadar

2019’a kadar

Üye devletler, 
Konsey

Üye devletler, 
Konsey



         Faaliyet                       Hedef  / Beklenen Etki                   Zamanlama            İlgili Aktörler 

IV. AB’de LGBTİ bireylerin eşit haklarını korumayı teşvik etmek ve geliştirmekten sorumlu kilit aktör-
lerin desteklenmesi

V. AB’de LGBTİ bireylerin karşılaştığı sorunlara ilişkin politika yapıcılara yönelik rakamlar ve olgular: 
Veri toplama ve araştırma faaliyetleri

VI. Dış eylemler: Genişleme, Komşu ve Üçüncü ülkelerde LGBTİ sorunları

5) Üye Devletler’in 
kilit politika alanla-
rında desteklenmesi

LGBTİ politikaları ve 
kilit alanlardaki (eşit-
lik, eğitim, sağlık, is-
tihdam) mevzuatı ele 
almaları için tüm 28 
AB Üye Devleti’nin 
hükümet yetkilileri-
nin kapasitelerinin 
geliştirilmesi 
• Akran baskısı, pay-
laşım ve eğitimlerle 
Üye Devletler’in yeni 
taahhütler altına 
girmesi ve bunun so-
nucunda yeni Ulusal 
Eylem Planları’nın 
hazırlanması
• Nefret söylemi/ 
nefret suçları, ayrım-
cılık yapmama, ve 
trans cinsiyet konu-
ları hakkında ulusal 
düzeyde iyileştirilmiş 
mevzuat 

2016-2019 ( ÜD’ler 
ile iyi uygulama 
paylaşımlarının kesin 
planlaması devam 
etmektedir)  

Üye Devletler, 
Avrupa Birliği Temel 
Haklar Ajansı (FRA), 
uluslararası örgütler

6) Temel politika 
alanlarında LGBTİ 
konuları için kamu 
ve özel kurumlara 
finansal destek 
sağlanması 

Tüm temel alanlar-
da LGBTİ bireylere 
yönelik projelerin 
yürütülmesinde sivil 
toplum, özel ve kamu 
kuruluşlarına finans 
desteği  

2016-2019 n/a 

8) LGBTİ bireylerin 
durumları hakkında 
mevcut verilerin 
geliştirilmesi 

• Politika yapıcıları-
nın LGBTİ haklarını 
geliştirmelerine 
yardımcı olmak için 
tüm temel alanlarda 
LGBTİ konularıyla 
ilgili bilginin arttırıl-
ması  

2017-2019  Avrupa Birliği Temel 
Haklar Ajansı (FRA)

• Genişlemeye dahil 
ülkeler hakkında 
LGBTİ konularını da 
içeren raporların 
2016 yılında yayın-
lanması

• LGBTİ bireyler için 
insan haklarının 
korunması ve teşvik 
edilmesi için ilkelerin 
uygulanması
• Avrupa Demokrasi 
ve İnsan Hakları 
Belgesi (EIDHR) vası-
tasıyla finanse edilen 
LGBTİ bireylere karşı 
ayrımcılıkla mücade-
le eden projeler 

2016-2019 (devam 
eden etkinlik)

Sivil toplum, ulusla-
rarası örgütler, Üye 
Devletler





Daha fazla bilgi için: ec.europa.eu/justice/discrimination/orientation/eu-action/index_en.htm
Věra Jourová; Adalet, Tüketiciler ve Cinsiyet Eşitliği Komiseri 
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