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A la Unió Europea, les persones lesbianes, gais, 
transgènere i bisexuals (LGTB) experimenten violència 
i discriminació en diversos àmbits de les seves vides 
a causa de l’homofòbia i la transfòbia generalitzades. 
En conseqüència, força persones LGTB migren a les 
ciutats i les àrees urbanes a fi d’accedir a l’anonimat, 
a espais d’oci i de socialització confortables i als 
serveis bàsics. 

No obstant això, a les ciutats petites i mitjanes 
l’accés a aquests recursos acostuma a ser més 
dificultós que a les grans àrees urbanes, ja que sovint 
els programes i serveis específics per a la població 
LGTB estan menys desenvolupats i la comunitat 
LGTB està menys organitzada. És per això que en 
aquestes zones l’homofòbia i la transfòbia presenten 
un caràcter i unes dinàmiques particulars, que no 
acostumen a tenir-se en compte durant l’elaboració 
d’estudis i polítiques. 

El projecte DIVERCITY analitza les múltiples 
dimensions de l’homofòbia i la transfòbia a les 
ciutats petites i mitjanes europees. Partint d’una 
recerca etnogràfica multisituada, es pretén potenciar 
l’intercanvi de bones pràctiques, proposar mesures 
innovadores per prevenir i combatre aquest problema 
social, i visibilitzar la realitat i problemàtiques de la 
població LGTB. 

Els principals objectius:

• analitzar les experiències de les persones LGTB a sis 
ciutats petites i mitjanes: Sabadell i Girona (Espanya), 
Charleroi (Bèlgica), Nottingham (Regne Unit), Breslau 
(Polònia) i Tessalònica (Grècia);

• recopilar les polítiques i pràctiques locals destinades a 
prevenir i combatre l’homofòbia i la transfòbia; 

• estimular l’intercanvi de polítiques i pràctiques exitoses 
entre els principals agents implicats, com ara les 
persones LGTB, les organitzacions socials i el personal 
dels serveis i organismes locals;

• proposar mesures polítiques, legals i socials per millorar 
el benestar de les persones LGTB a les ciutats petites i 
mitjanes, entre les que destaquen el desenvolupament 
d’estratègies de formació per als cossos públics de 
seguretat i els juristes, i l’elaboració d’un codi ètic per 
als organismes locals;

• promoure campanyes a nivell polític, social i acadèmic.

• Segons l’Enquesta LGTB realitzada per l’Agència 
dels Drets Fonamentals de la Unió Europea al 2013, 
gairebé la meitat de les persones enquestades 
s’havien sentit discriminades i/o assetjades 
degut a la seva opció sexual o la seva identitat 
de gènere durant l’any anterior a la realització de 
l’enquesta. A més, una quarta part havia sofert 
atacs o intimidacions durant els cinc anys previs a 
l’enquesta.

• Segons la mateixa enquesta, un 43% de les 
víctimes no havien denunciat a les autoritats la 
discriminació i violència patides, en bona mesura 
per la manca de confiança en el procés i els efectes 
de la denúncia.  

• A molts països europeus, les persones transgènere 
han de fer front a complexos procediments legals, 
i fins i tot sotmetre’s a agressius procediments 
mèdics (com ara l’esterilització), per obtenir el 
reconeixement administratiu de la seva identitat de 
gènere, mentre que en d’altres països ni tan sols 
poden accedir a aquest dret. La discrepància entre 
la identitat/expressió de gènere de la persona i el 
sexe que apareix en els documents oficials és una de 
les principals causes de discriminació, assetjament 
i fins i tot violència envers les persones transgènere. 

• El Dia Internacional contra l’Homofòbia, la 
Transfòbia i la Bifòbia (17 de maig) constitueix una 
excel·lent oportunitat perquè les autoritats polítiques, 
els mitjans de comunicació i la societat civil prenguin 
consciència de les problemàtiques experimentades 
per totes aquelles persones que no s’ajusten a les 
normes sexuals i de gènere hegemòniques.  

SOBRE EL PROJECTE SABIES QUE?


