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PARTNERZY PROJEKTU

Projekt współfinansowany przez program Unii 
Europejskiej „Prawa, równość i obywatelstwo” 



O PROJEKCIE
Lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe (LGBT) 
żyjące w Unii Europejskiej doświadczają dyskryminacji, 
prześladowań i przemocy w różnych sferach życia z 
powodu obecnej w wielu europejskich 
społeczeństwach homofobii i transfobii. W rezultacie, 
wiele osób LGBT przeprowadza się do miast i 
aglomeracji miejskich, gdzie mogą się czuć 
bezpieczniej, mają więcej okazji do uczestniczenia w 
wydarzeniach i aktywnościach społeczności, a także 
mogą korzystać z niezbędnych usług.

Jednakże, w małych i średnich miastach dostępność 
tych zasobów jest dużo bardziej problematyczna, 
bowiem programy i usługi adresowane do społeczności 
LGBT mogą nie być dostępne w takim stopniu, jak ma 
to miejsce w większych miastach, a społeczność ta jest 
tam słabiej zorganizowana. W rezultacie, homofobia i 
transfobia na tych obszarach posiada specyficzną 
dynamikę, która zazwyczaj nie jest brana pod uwagę 
podczas badań i podejmowania decyzji politycznych.

Projekt DIVERCITY, oparty o wielostanowiskowe 
badania etnograficzne w sześciu miastach, uwzględnia 
wielowymiarowość homofobii i transfobii w małych i 
średnich miastach Europy, w celu wymiany dobrych 
praktyk oraz promocji innowacyjnych rozwiązań w 
zakresie skutecznego zapobiegania i zwalczania tego 
problemu społecznego, a także w celu uwidocznienia 
wyzwań i potrzeb osób LGBT w różnych kręgach.

CZY WIESZ, ŻE?
•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.

•Według EU LGBT Survey, 43% ofiar nie zgłosiło na 
policję najpoważniejszych wypadków przemocy z 
nienawiści, nie wierząc, że policja może zrobić 
cokolwiek w tej sprawie.

•Osoby transpłciowe w Europie borykają się z 
długo-trwałymi i skomplikowanymi prawnymi 
procedurami uzgodnienia płci, o ile takie w ogóle 
istnieją. Według stanu na maj 2016 roku, z 41 krajów 
posiadających  procedurę zmiany imienia i płci w 
dokumentach tożsamości, w 23 z nich wymagane jest 
świadectwo sterylizacji. Rozbieżności pomiędzy 
prawnym statusem płciowym w dokumentach osoby 
transpłciowej a jej rzeczywistą tożsamością czy 
ekspresją płciową może stać się źródłem 
powtarzających się szykan, bezzasadnych podejrzeń, a 
nawet przemocy.

•Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii, 
Transfobii i Bifobii (17 Maj) to coroczne święto, 
zwracające uwagę decydentów, mediów, opinii 
publicznej, środowisk opiniotwórczych i lokalnych 
władz na alarmującą sytuację, w której znajdują się 
lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe i 
interseksualne, a także wszystkie te osoby, które nie 
spełniają seksualnych i płciowych norm większości.

W ramach projektu będziemy:

•analizować doświadczenia osób LGBT w sześciu
miastach – Sabadell i Gironie (Hiszpania), Charleroi 
(Belgia), Nottingham (Wielka Brytania), Wrocławiu (Polska) i 
Salonikach (Grecja) – poprzez zastosowanie 
etnograficznych metod badawczych, w tym prowadzenie 
pogłębionych wywiadów i dyskusji w ramach grup 
fokusowych;

•tworzyć wykaz praktyk i lokalnych strategii, które z 
powodzeniem zapobiegają i zwalczają homofobię i 
transfobię w mieście;

•zachęcać do wymiany praktyk, strategii i narzędzi między 
różnymi grupami interesariuszy, w tym osobami LGBT, 
urzędnikami lokalnej administracji i pracownikami sektora 
usług, by zaradzić skutkom homofobii i transfobii;

•promować narzędzia organizacyjne, prawne i społeczne 
służące zwalczaniu homofobii i transfobii, poprzez 
szkolenia przedstawicieli organów ścigania, prokuratorów i 
prawników, a także podjęcie współpracy z 
przedstawicielami społeczności LGBT, młodymi ludźmi, 
dziennikarzami i innymi obywatelami;

•promować dyskusję na poziomie społecznym, 
politycznym i akademickim.


