
 
 

                              AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.                                                                  
 

Lefkoşa, 30 Mayıs 2020 
 

COVID-19 Salgınının LGBTİ+'lar Üzerindeki Etkileri ve AB’nin Eylemleri 
 

Avrupa Komisyonu, AB Bilgi Merkezi tarafından ILGA-Europe, Kuir Kıbrıs Derneği ve Accept Cyprus işbirliğiyle 
düzenlenen webinarda “COVID-19 Salgınının LGBTİ+'lar Üzerindeki Etkileri ve AB’nin Eylemleri” konusunu ele 
alacaktır. Webinar, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü 19:00-20:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.  
 
Etkinliğin amacı, LGBTİ+ haklarının Avrupa'da, Kıbrıs Türk toplumunda ve Kıbrıs Rum toplumunda kaydettiği 
ilerlemelere değinmek ve COVID-19 salgınının bu çalışmaları nasıl etkilediğine dikkat çekmektir.   

Webinarın ana konuşmacısı Belinda Dear, ILGA-Europe'da Savunuculuk Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Belinda 
Dear, Avrupa düzeyinde yürüttüğü savunuculuk faaliyetleriyle birlikte politika stratejilerinin geliştirilmesi için 
çalışmaktadır. Yaptığı çalışmalarda AB Genişleme sürecinde yer alan ülkelere, aile politikalarına ve hukukun 
üstünlüğü süreçlerine odaklanarak, LGBTİ'lara yönelik yasal, siyasi ve sosyal değişimlerin getirilmesini 
amaçlamaktadır. Webinarda Kuir Kıbrıs Derneği'nden Doğukan Gümüşatam ile Erman Dolmacı ve Accept Cyprus'tan 
Christiana Papadaki ile Monica Panayi de yapacakları sunumlarda hem Kıbrıs Türk toplumunun hem de Kıbrıs Rum 
toplumunun konuya ilişkin bakış açılarını yansıtacaklardır.  

AB genelinde insanlar, ırkları, dinleri, milli veya etnik kökenleri, cinsel yönelimleri veya cinsiyet kimlikleri, engelleri, 
sosyal statüleri veya diğer özellikleri nedeniyle ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve diğer hoşgörüsüzlük biçimlerinin hedefi 
olmaya devam etmektedir. AB, kuruluşunun temelinde bulunan değer ve ilkelere aykırı olması nedeniyle her tür 
hoşgörüsüzlüğü reddetmekte ve kınamaktadır. AB düzeyinde yürürlükte olan geniş bir dizi kurallar ayrımcılığın ve 
hoşgörüsüzlüğün farklı türleri ve bunların ortaya çıkma biçimleriyle daha iyi mücadele edilmesine katkı koymaktadır. 
LGBTİ'lere yönelik ayrımcılıklar AB'nin temel değerlerine aykırıdır ve AB, bu sorun devam ettiği sürece, bu sorunun 
sona erdirilmesi için çalışmalarına devam edecektir. 
 
AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı kapsamında da LGBTİ+'lara yönelik ayrımcılıkları ele alan 
projeler desteklenmiştir. Kuir Kıbrıs Derneği tarafından uygulanan Sömürüden Özgür LGBTİ+’lar Projesi ve Kuir Kıbrıs 
Derneği’yle birlikte Kıbrıs Toplum Medyası Merkezi (CCMC) tarafından uygulanan KONUŞULMAYAN: Kıbrıs Türk 
toplumunda LGBTİ Haklarıyla İlgili Diyaloğun Güçlendirilmesi Projesi bu projeler arasında yer almaktadır.   

Arka plan: 
Avrupa Komisyonu, AB'de LGBTİ'lere karşı yapılan ayrımcılıkla mücadele etmek için 'LGBTİ eşitliğinin iyileştirilmesine 
yönelik eylem listesini' hazırlamıştır. Söz konusu listede yer alan ve bütün temel politika alanlarını kapsayan eylemler 
LGBTİ eşitliğini etkili bir şekilde yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Ayrımcılık yapmama, eğitim, istihdam, sağlık, 
serbest dolaşım, sığınma, nefret söylemi/nefret suçu, genişleme ve dış politika dahil edilen politika alanları arasında 
yer almaktadır. ILGA-Europe, COVID-19 krizi süresince LGBTİ hareketini desteklemeye yönelik: 'Protect, Adapt, Rally' 
isimli üç bölümden oluşan planını yakın bir tarihte yayınlamış, virüsün ayrımcılık yapmadığını fakat COVID-19'un 
karmaşık zorluklar ve riskler oluşturduğunu ve ötekileştirilmiş toplumlara orantısız ve sert bir şekilde zarar verdiğini 
vurgulamıştır.  
 
Medya iletişim: AB Bilgi Merkezi: info@abbilgi.eu , 228 2577 
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