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#EU4LGBTIQ

“Söz konusu bir Eşitlik Birliğinin inşası olduğunda, asla durmayacağım. 
Bu Birlik, itham ya da ayrımcılık korkusu olmadan kendiniz olabileceğiniz 
ve istediğiniz kişiyi sevebileceğiniz bir Birlik olacak. Zira kendiniz olmak, 
sizin ideolojiniz değildir. Bu sizin kimliğinizdir. Ve hiç kimse bunu sizden 
alamaz.”

AB, LGBTIQ eşitliği için son yıllarda adım adım ilerleme kaydetmiş olsa da LGBTIQ bireylere karşı ayrımcılık 
halen mevcuttur.

Avrupa Komisyonu, çeşitliliğin kolektif zenginliğimizin bir parçası olarak takdir edildiği bir Avrupa Birliği 
vizyonuna sahiptir. Kendiniz olabileceğiniz ve istediğiniz kişiyi sevebileceğiniz bir Birlik.

AB'de her bir LGBTIQ birey:

Güvende 
olmalıdır

Eşit fırsatlara 
sahip olmalıdır

Adalet ve 
Tüketiciler

Topluma tam 
anlamıyla katılabilmelidir

Avrupa Birliği'nde çeşitliliği desteklemek

2015 yılındaki %71'lik orana kıyasla 
2019'da AB vatandaşlarının %76'sı, 
lezbiyen, gey ve biseksüel insanların 

heteroseksüel insanlarla eşit haklara sahip 
olması gerektiğini ifade etmiştir.

Ancak, 2012 yılındaki %37'lik orana 
kıyasla 2019'da LGBT bireylerin 

%43'ü, kendilerine karşı ayrımcılık 
yapıldığını hissetmiştir.

Ursula von der Leyen
Avrupa Komisyonu Başkanı

Birliğin Durumu 2020



Avrupa Komisyonu, ilk AB LGBTIQ Stratejisini kabul ederek herkes için Eşitlik Birliğinin desteklenmesine 
yönelik eylemlerine hız vermiştir. Stratejide, dört başlık altında 2025 yılına kadar gerçekleştirilmesi 
öngörülen bir dizi kilit hedef yer almaktadır:

Ayrımcılığa karşı yasal 
korumanın uygulanması ve 
iyileştirilmesi

Nefret suçları, nefret 
söylemi ve şiddet 
karşısında LGBTIQ bireylere 
yönelik yasal korumanın 
güçlendirilmesi

Sınır ötesi durumlarda 
LGBTIQ insanların 
haklarının güvence altına 
alınması

Sınır ötesi durumlarda 
gökkuşağı ailelere 
yönelik yasal korumanın 
iyileştirilmesi

Trans, kendini ikili cinsiyet 
sisteminin dışında 
tanımlayan (non-binary) ve 
interseks bireylerin kabul 
görmesinin iyileştirilmesi

Sivil toplum için 
kolaylaştırıcı bir 
ortamın teşvik edilmesi

İlk LGBTIQ Stratejisi

LGBTIQ bireylere 
karşı ayrımcılıkla 
mücadele

1. 2. 3. 4.LGBTIQ bireylerin 
güvenliğinin 
sağlanması

LGBTIQ bireyleri 
kapsayıcı 
toplumların inşası

Dünya genelinde 
LGBTIQ eşitliği 
çağrısına liderlik 
edilmesi

AB'nin tüm dış ilişkilerinde 
LGBTIQ meselelerine 
dair taahhüdünün 
güçlendirilmesi

LGBTIQ karşıtı 
online söylem ve 
dezenformasyonla 
mücadeleye yönelik 
önlemlerin güçlendirilmesi

LGBTIQ karşıtı nefret 
suçlarının bildirilmesi ve 
iyi uygulamaların karşılıklı 
paylaşımı

LGBTIQ bireylerin 
fiziksel ve zihinsel 
sağlığının korunması ve 
desteklenmesi

Komisyon, LGBTIQ bireyleri etkileyen ayrımcılıkla mücadeleyi tüm AB 
politikalarına entegre edecektir.

Beyanatlar FRA 2019 anketinden alınmış ve Avrupa Komisyonu tarafından toplanmıştır
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Bu belge, uygun atıfta bulunulması ve değişikliklerin belirtilmesi koşuluyla tekrar kullanılabilir (Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası lisansı).
AB'nin sahibi olmadığı unsurların kullanımı veya reprodüksiyonu için doğrudan ilgili hak sahiplerinden izin alınması gerekebilir.
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İş yerinde kapsayıcılık ve 
çeşitliliğin desteklenmesi

Eğitim, sağlık, kültür 
ve sporda eşitsizlikle 
mücadele

LGBTIQ başvuru 
sahiplerinin uluslararası 
koruma haklarının 
savunulması

AB politikalarında LGBTIQ eşitliği: Ana akımlaştırma

İnterseks olmaktan gurur duyuyorum. Herkesin bu kavramı duyması ve biyolojik cinsiyetin ikili sistemle 
sınırlı olmadığını anlaması an meselesidir. İnsanların, herkesin kendini ifade ediş biçimini seçmede özgür 
olduğunu kabul etmesi ise daha fazla vakit alacaktır.

Eşim ve ben, iki çocuğumuzla Belçika'da resmen tanınan bir aile olarak hayatın tadını çıkarabildiğimiz için şanslıyız. Fakat 
sınırı geçip kendi ülkelerimize gittiğimizde artık bir aile olarak tanınmıyoruz. Bu yüzden sürekli endişe duyuyoruz. Benim 
başıma bir şey gelirse, karım çocuklarımız üzerinde hak iddia etmede çok zorlanır.

Sadece partnerimle el ele tutuştuğumuz için 
sokağımın köşesinde bir grup erkek tarafından saldırıya uğradım.

İsveç'te yaşayan 35 yaşında bir interseks birey

İki çocuklarıyla Belçika'da yaşayan Slovak-Romanyalı lezbiyen çift

Almanya'da yaşayan 28 yaşında bir gey erkek
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