
 
 

AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.  
 

Lefkoşa, 16 Mayıs 2016 

 

AB’DE LGBTİ BİREYLERİN HAKLARI 

 

Avrupa Komisyonu, Uluslararası Homofobi Karşıtlığı günü olan 17 Mayıs 2016 Salı günü Lefkoşa Naci Talat 

Vakfı’nda saat 13:45 ile 16:00 arasında gerçekleştirilecek etkinlikte AB’deki LGBTİ bireylerin haklarının 

önemine vurgu yapacaktır. LGBTİ bireylerin haklarına ilişkin AB Politikası, AB ülkelerinden uygulamalar, AB 

uyum süreci ve LGBTİ bireylere yönelik eşitliğin sağlanmasına yönelik yapılan uygulamalar ile LGBTİ bireylerin 

eşitliğine yönelik AB destekli projelerin çalışmaları bu panelde ele alınacaktır.  

 
Avrupa Birliği; insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı 

değerlerinin üzerine inşa edilmiştir. AB, politikaları ve programları aracılığıyla, özellikle cinsel yönelim ve cinsel 

kimliğe dayalı ayrımcılığa karşı mücadele ederek eşitlik önündeki engellerin kaldırılmasına yoğunlaşmaktadır. 

Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü; karar vericiler, basın, halk, fikir liderleri ve yerel makamların dikkatlerini; 

lezbiyen, gey, biseksüel, transgender ve interseks bireylerin ve çoğunluğu oluşturan cinsel ve cinsiyet 

normlarına uymayan tüm bireylerin karşı karşıya kaldıkları endişe verici duruma dikkat çekmek için her yıl 

düzenlenmektedir.  

Bugün, aralarından 37’sinde aynı cinsle evlilik suç sayılan 130’dan fazla ülkede 17 Mayıs kutlanmaktadır. 2014 

yılında bununla ilgili 1280 örgüt 1600 vaka rapor edilmiştir. Bu tür seferberliklerle milyonlarca insan bir araya 

gelerek, cinsel yönelimleri veya cinsel kimlikleri veya ifadeleri ne olursa olsun, herkes için insan haklarının 

tanınmasını desteklemektedir.  

Arka Plan: 

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA) LGBTİ konularını da ele almakta ve üye ülkelere rehberlik sunmaktadır. 

AB Üye Devletleri’nin çoğunda; lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) bireyler her gün ayrımcılık 

ve taciz tehdidiyle burun buruna gelmektedir. Homoseksüel ve trans bireyler ile ilgili önyargı ve yanlış kanılar, 

bu topluluğa karşı hoşgörüsüz tutum ve davranışları daha da tetiklemektedir.  

AB hukuku tahtında lezbiyen ve gey bireyler bugün yalnızca istihdam alanında cinsel yönelimleri nedeniyle 

ayrımcılıktan korunmaktadır. Öte yandan trans bireylerin de AB hukukuna göre ayrımcılıktan yasal olarak 

korunmaları yalnızca söz konusu ayrımcılığın cinsiyet değiştirmeden kaynaklandığı oranda mümkün 

olmaktadır.  

 

İlgilenen bireyler, etkinlik hakkında daha fazla bilgiyi AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasından (f/abbilgi) veya AB Bilgi 

Merkezi’ne e-posta (info@abbilgi.eu), telefon (228 2577) veya 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik Lefkoşa adresinden 

ulaşarak temin edebilir.  

Basın irtibat:  Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.euveya 0533 840 8583 
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