
Według EU LGBT Survey, przeprowadzonego w 2013 roku przez Agencję Praw 
Podstawowych (FRA) Unii Europejskiej, prawie 50% respondentów czuło                                   
się dyskryminowanych lub prześladowanych ze względu na orientację seksualną 
lub tożsamość płciową w roku poprzedzającym badanie. Ponadto, w ciągu 
ostatnich pięciu lat jedna czwarta respondentów była atakowana lub zagrożona 
przemocą (liczba ta wzrasta do 35% w przypadku respondentów transpłciowych). 
Osoby te rzadko zgłaszają dyskryminację lub przemoc policji czy innym władzom, 
nie wierząc w to, iż takie zgłoszenie cokolwiek przyniesie lub zmieni.

Duże miasta stały się miejscem docelowym dla większości osób LGBT                    
w Europie. Środowiska miejskie przyciągają populację LGBT ze względu             
na możliwość wyrażania własnej tożsamości, bezpieczeństwo publiczne, 
działalność stowarzyszeń, anonimowość i miejsca rozrywki. Natomiast               
w małych i średnich miastach dostępność powyższych zasobów jest dużo 
bardziej problematyczna z powodu niższej rangi lokalnych instytucji                        
i stowarzyszeń oraz mniejszej siły oddziaływania społeczności LGBT.                      
W związku z tym, dynamika homofobii i transfobii na tych obszarach                 
ma szczególny charakter, który zwykle nie jest brany pod uwagę, co pozwala 
jedynie na częściowe uchwycenie tego zjawiska.

W Unii Europejskiej osoby LGBT (lesbijki, geje, osoby 
biseksualne i transpłciowe) doświadczają 
prześladowania i przemocy w różnych sferach życia.

Szczegółowe cele projektu obejmują:

Społeczną diagnozę dyskursów, 
przedstawień i praktyk 

związanych z homofobią             
i transfobią w małych                   
i średnich miastach,                    

ze szczególnym 
uwzględnieniem przestępstw  

z nienawiści oraz mowy 
nienawiści.

Stworzenie wykazu lokalnych 
praktyk i polityk służących 
zapobieganiu i zwalczaniu 

homofobii i transfobii, a także 
określeniu skutecznych 

inicjatyw oraz braków w tym 
zakresie.

Wymianę doświadczeń, 
dobrych praktyk i potrzeb 
zidentyfikowanych w celu 

wprowadzenia najlepszych 
praktyk w innych miastach  
i poszukiwania rozwiązań 

dla wspólnych problemów.

Proponowanie i promowanie 
narzędzi organizacyjnych, 

prawnych i społecznych 
służących zwalczaniu 
homofobii i transfobii           
w małych i średnich 

miastach.

Szkolenie przedstawicieli organów 
ścigania, prokuratorów                           

i prawników w zakresie obrony 
ofiar homofobii i transfobii, a także 

prawidłowego rozpoznawania          
i zgłaszania przestępstw 
związanych z homofobią                       

i transfobią.

Podnoszenie świadomości 
na temat społecznych 
zagrożeń, które niesie 

homofobia i transfobia.

Rozbudowane 
umiejętności podmiotów 
publicznych i prywatnych 
w zakresie zapobiegania     
i zwalczania homofobii       

i transfobii.

Rozwinięte kompetencje 
organów ścigania, 

prokuratorów i sędziów    
w postępowaniach 

dotyczących przestępstw 
związanych z homofobią    

i transfobią.

Zwiększona widoczność      
i świadomość tego 

problemu społecznego         
i jego konsekwencji.

Wkład w walkę z 
homofobią  i transfobią 

poprzez szeroką 
współpracę 

międzynarodową.

Aktywne zaangażowanie           
i widoczność osób LGBT            

w procesie diagnozowania 
problemów i tworzenia 

narzędzi ich rozwiązywania.

Pogłębiona wiedza na 
temat wielowymiarowego 

zjawiska homofobii               
i transfobii w małych           
i średnich miastach.

Zabezpieczenie ochrony      
i podstawowych praw 

osób LGBT.
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DIVERCITY jest projektem współfinansowanym w ramach programu Unii 
Europejskiej Rights, Equality and Citizenship (REC) i realizowanym przez           
10 partnerów  w 6 małych i średnich miastach europejskich: Gironie i Sabadell 
(Hiszpania), Charleroi (Belgia), Nottingham (Wielka Brytania), Salonikach 
(Grecja) i Wrocławiu (Polska), przy współudziale pozarządowej organizacji 
koordynującej działania na rzecz równości i integracji osób transpłciowych       
w Europie (Transgender Europe, Niemcy).

Projekt służy zdiagnozowaniu wielowymiarowego zjawiska homofobii                     
i transfobii w małych i średnich miastach Europy w celu wymiany dobrych 
praktyk oraz promocji innowacyjnych rozwiązań  w zakresie efektywnego 
zapobiegania i zwalczania tego problemu społecznego. Ma też uwydatnić 
potrzeby życiowe osób LGBT i zapewnić im podstawowe prawa.
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