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ELŐREHALADÁS A STRATÉGIAI CÉLOK ELÉRÉSE TERÉN
Az LMBT családok jogi elismerésének megteremtése
Coman és társai ügy. Miután az igazságügyminiszter elutasította, hogy Szövetségünk
rendelkezésére bocsássa a Coman és társai (C-673/16.) ügyben Magyarország Kormánya
által tett beadványt és felszólalást, amelyben a Kormány az azonos nemű párok által
külföldön kötött házasságok elismerése ellen szállt síkra, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordultunk, amely vizsgálatot indított. A vizsgálat során
azonban a Hatóság arra jutott, hogy a Kormány nem köteles a dokumentumok kiadására.

Az LMBT emberek láthatóságának növelése, előbújásuk elősegítése
Kutatások. Az Európai Bizottság által támogatott Itt vagyunk! Az LMBTQI emberek
magyarországi társadalmi elfogadásának növelése közösségi megerősítés és
szemléletformálás útján c. projekt keretében összegyűjtöttük az elmúlt négy évtizedben
Magyarországon az LMBTQI emberekkel kapcsolatos empirikus kutatásokat. A 97 kutatás
alapján jobban megértjük az LMBTQI emberek társadalmi elfogadásának/elutasításának
különböző dimenzióit. A korábbi kutatások kérdései alapján saját reprezentatív
közvéleménykutatást állítunk össze, amelynek felvételére 2019-ben kerül majd sor.

Az LMBT témák fokozottabb megjelenítése a köz-, illetve felsőoktatásban
Sokszínűség Oktatási Munkacsoport (SOM). A Nyílt Társadalom Alapítványoktól kapott
támogatás keretében oktatási területen dolgozó, kisebbségi, hátrányos helyzetű
csoportokkal foglalkozó civil szervezetekből hoztunk létre munkacsoportot, amelynek
munkájába bekapcsolódott az Amnesty International Magyarország, a Békés Iskolák
program, az EJHA Emberi Jogi Nevelők Hálózata, a Haver Informális Zsidó Oktatási
Alapítvány, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, a
Melegség és Megismerés program, az Önállóan lakni - közösségben élni, az UCCU Roma
Informális Oktatási Alapítvány és a MONDO - a TASZ gyermekjogi projektje. A
munkacsoport tagjai rendszeresen találkoztak, tapasztalatot cseréltek. A munkacsoport
honlapján (sokszinusegoktatas.hu) több mint 50 jó gyakorlatot, vitaindító cikket, szakirodalmi
összefoglalót tettünk közzé. A Munkacsoport facebook oldalát jelenleg 428-an követik,
pedagógusoknak szóló hírlevelére 312-en, a szülőknek szólóra 19-en vannak feliratkozva.
Az év során összesen 8 alkalommal alkalommal küldtünk ki hírlevelet pedagógusoknak, 7
alkalommal szülőknek. A műhely munkáját a decemberi I. EJHA konferencián is bemutattuk.
Sokszínűség Hete. A Sokszínűség Oktatási Munkacsoport első nagyszabású akciója a
2019 tavaszára tervezett Sokszínűség Hete iskolai kampány lesz. A 2018-as év során a
kampány előkészítése, a tanári kézikönyv összeállítására, az oktatóvideó koncepciójának
kidolgozására került sor.
Szivárvány Szakkör. Az Európai Bizottság támogatásával az Itt vagyunk! projekt keretében
középiskolás diákoknak szóló tájékoztató kiadványt és honlapot hoztunk létre az LMBTQI
témákról. A kiadvány és a honlap (szivarvanyszakkor.hu) hivatalos indulására 2019-ben
kerül sor.
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Debreceni Egyetemi ügy. 2016 áprilisában a Debreceni Egyetem és a Debreceni Campus
Nonprofit Közhasznú Kft. kitiltotta az Itt vagyunk! projekt keretében szervezett LMBTQI
témájú kerekasztal-beszélgetésünket az egyetemről, ill. a campus területén található
kulturális központból. A kitiltás miatt tagszervezetünk, a Háttér Társaság segítségével
eljárást indítottunk az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt, amely megállapította a közvetlen
hátrányos megkülönböztetést, és 100.000 Ft bírságot szabott ki az Egyetemre. Az Egyetem
bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett, amely azonban helyben hagyta a hatóság
döntését. Az ügy kapcsán sajtóközleményt adtunk ki.

Kisebbségi csoportok közötti szolidaritás erősítése
Gyermekjogi Civil Koalíció. Az év folyamán is aktívan részt vettünk a Koalíció
munkájában. Részt vettünk az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 2019 során küldendő
árnyékjelentés kidolgozásában, külön kitérve az LMBTQI gyermekek, az LMBTQI szülők
által nevelt gyermekek, illetve az LMBTQI gyermekek oktatási rendszerbeli helyzetére.
Gyermekvédelmi szabályzat. Mivel az oktatási intézményekkel foglalkozó új projektjeink
során hangsúlyosan 18 év alatti fiatalokkal is dolgozni fogunk, a Hintalovon Gyermekjogi
Alapítvány útmutatásai alapján elkészítettük a Szövetség részletes gyermekvédelmi
szabályzatát, amelyet a tagszervezetekkel is megosztottunk.

A tagszervezetek kapacitásának fejlesztése
LMBTQI Fórum. 2018. november 24-én és 25-án második alkalommal tartottunk országos
találkozót (II. Országos LMBTQI Fórum néven) LMBTQI civil szervezetek, aktivista csoportok
részvételével. Értékeltük a jelenlegi helyzetet, teendőket fogalmaztunk meg a jövőre nézve.
A találkozón részt vettek a hazai bejegyzett szervezetek és informális csoportok is,
Budapestről és vidékről egyaránt: Budapest Pride, GBME Budapesti Meleg Egyetemista
Kör, Háttér Társaság, Keresztények a Melegekért, Labrisz Leszbikus Egyesület, Magyar
Aszexuális Közösség, Magyar LMBT Szövetség, Melegség és Megismerés, qLit,
Szabadnem blog, Szimpozion Egyesület, DebrecenPride, Szegedi LMBT Közösségért
Csoport. A kétnapos találkozó során egy előadást, hat műhelybeszélgetést/workshopot, egy
filmvetítést és egy értékelő beszélgetést tartottunk. A Fórum keretében kommunikációs,
szervezetépítő és közösségszervező workshopokat szerveztünk a jelenlévő tag- és
partnerszervezetek részére.
Reggelik. A tagszervezetek közötti információcsere elősegítésére havi rendszerességgel
reggeliket szerveztünk a tagszervezetek munkatársai, önkéntesei számára, amelyeken
aktuális témákat vitattunk meg. A reggelinek minden alkalommal más tagszervezet volt a
házigazdája. A reggeli költségeit a Szövetség viselte.
Pénzügyi erőforrások. Szövetségünk koordinálta négy hazai LMBTQI szervezet
(Szövetségünk, valamint a Háttér Társaság, a Szimpozion Egyesület és a Szivárvány
Misszió Alapítvány / Budapest Pride) közös pályázatát az Európai Unió Jogok, egyenlőség
és polgárság programjának pályázati felhívására. Pályázatunk nyert, így 2018-2019-ben a
szervezetek 178.149 eurót fordíthatnak az LMBTQI emberek láthatóságát és elfogadását
elősegítő kampányokra és képzésekre. Májusban 22.412 EUR támogatást nyertünk az
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ILGA-Europe-tól, amelynek felét a tagszervezetek projektjeire fordítjuk.

A Szövetség érdekérvényesítő képességének növelése
Európa Tanács ajánlásának monitorozása. A Háttér Társasággal és a Transvanilla
Transznemű Egyesülettel közösen elkészítettük a Miniszteri Bizottság CM/Rec(2010)5 sz.
LMBT ajánlásának magyarországi végrehajtásáról szóló második jelentést, amelyet
eljutattunk az ILGA-Europe európai ernyőszervezetnek és az Európa Tanácsnak.
Emberi Jogi Kerekasztal. 2018-ban is részt vettünk a Kormány által létrehozott
konzultációs fórum munkájában a Nők Jogaiért Felelős Munkacsoport és a Gyermekek
Jogaiért Felelős Munkacsoport ülésein. Az LMBT Emberek Jogaiért Felelős Munkacsoport
az év folyamán nem ülésezett: egy ülés lett meghirdetve, az azonban elhalasztásra került.
Konzultáció politikai pártokkal. A 2018. áprilisi országgyűlési választásokhoz közeledve
több politikai párt élt megkereséssel irányunkban programalkotásukhoz kapcsolódva.
Javaslataink közvetlenül beépültek a Demokratikus Koalíció, a Momentum és az Együtt
választási programjába. A programokról részletes elemzést készítettünk: több éves munkánk
eredményeként a 2018-as választás során valamennyi baloldali és liberális párt választási
programja tartalmazott LMBTQI emberekre vonatkozó ígéreteket.
Helyi esélyegyenlőségi programok. 2016-ban Itt vagyunk! p
 rojektünk keretében célzott
érdekérvényesítési munkát kezdtünk, hogy az LMBTQI emberek megjelenjenek a helyi
esélyegyenlőségi programokban. Munkánk Budapest után a Szegedi LMBT Közösségért
Csoporttal együttműködésben Szegeden is sikerre vezetett: a 2018 júniusi közgyűlésen
elfogadott települési esélyegyenlőségi programban az LMBT célcsoport is megjelenik.
Alapvető jogok biztosa. Külön fejezetben foglalkozik az LMBTQI emberek jogainak
védelmével az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalának 2018-ban elkészült, 2017-es
tevékenységét bemutató jelentés. A kiadvány kiemeli a Homofóbia és Transzfóbia Elleni
Világnap kapcsán kiadott közleményt, valamint a 2017. október 25-én az AJBH-ban a
Transvanilla Egyesülettel közösen szervezett, a transznemű emberek jogainak
érvényesülésével foglalkozó szakmai kerekasztal-beszélgetést .
Részvétel nemzetközi szervezetekben és nemzetközi érdekérvényesítő fórumokon.
Júniusban részt vettünk az ILGA-Europe európai LMBTI ernyőszervezet következő évekre
vonatkozó stratégiáját előkészítő találkozón, októberben pedig az ILGA-Europe éves
konferenciáján Brüsszelben.

SZERVEZETI MŰKÖDÉS
Közgyűlések. A 2018-as év folyamán egy alkalommal tartottunk közgyűlést, amelyen teljes
tisztújítást tartottunk, és elfogadtuk a 2017-es évre vonatkozó beszámolókat. Az ülések
mellett a közgyűlés egy alkalommal hozott elektronikus szavazással döntést: így fogadtunk
el vezető tisztségviselővel és tagszervezetekkel kötött szerződéseket.
Tisztségviselők. 2018 májusában a közgyűlés Dombos Tamást, Kristófy Máriát és dr.
Sándor Beáta Juditot újabb egy évre ügyvivőnek, Erdélyi Teát és Hanzli Pétert pedig újabb
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egy évre felügyelőbizottsági tagnak választotta.

NYILVÁNOSSÁG
Online felületek. Az év folyamán Facebook oldalunkon 39 a Szövetség munkájával
kapcsolatos hírt, eseményt, beszámolót tettünk közzé; ezek között helyet kaptak a
tagszervezetek felhívásai, programajánlói is. 2018. december 31-én az oldalnak 4.502
követője, rajongója volt. Facebookos megosztásaink összesen 66.303 megtekintést
generáltak. Központi honlapunkat és az Itt vagyunk! kampányoldalt az év folyamán 8.300 fő
kereste fel akik összesen 22.828 oldalt tekintettek meg.
PolitiKVÍZ. Februárban az LMBT Történeti Hónap keretében a közelgő országgyűlési
választásokhoz kapcsolódóan kvízestet szerveztünk, amelyen a pártok és politikusok
LMBTQI témájú tevékenységét, megnyilvánulásait idéztük fel.
Sziget Fesztivál. A korábbi évek hagyományait folytatva 2018-ban is a Szövetség
koordinálásával vehettek részt LMBTQI civil szervezetek a Civil Szigeten. Tagszervezeteink
mellett két vidéki csoport (PEMEL, DebrecenPride) és a Keresztények a Melegekért csoport
is bekapcsolódott a programba.
Sajtóközlemény. Sajtóközleményben számoltunk be róla, hogy az Egyenlő Bánásmód
Hatóság 100 ezer Ft bírságot szabott ki a Debreceni Egyetemre, mivel 2016-ban kitiltotta az
Egyetem
teljes
területéről
Itt
vagyunk!
c.
projektünkhöz
kapcsolódó
kerekasztal-beszélgetést. A hírről 16 sajtótermék számolt be, köztük a Klubrádió, amely
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