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Innledning
Europeisk Ungdom er en partipolitisk uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for et norsk
medlemskap i Den europeiske union. I tillegg jobber vi for å heve ungdoms kunnskapsnivå om EU og
Norges forhold til Europa. Målet med vårt prosjekt “Rettigheter under press” har vært å rette
oppmerksomhet mot den utviklingen LHBT-menneskers rettigheter har tatt i flere europeiske land rettigheter som i flere tilfeller rokkes med av nasjonale myndigheter. Begrepet LHBT brukes i
rapporten som samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, ergo mennesker som
bryter med samfunnets tradisjonelle normer for kjønn og seksualitet.
“Forent i mangfold” er Den europeiske unionens slagord. Likevel har denne sentrale delen av EUs
verdigrunnlag ikke nytt samme gjenklang over hele unionen. Lovgivning knyttet til LHBT-personers
rettigheter varierer merkbart fra land til land, og ønsker om endring har blitt møtt med sterk motstand
fra både ledende politikere og ledende samfunnsaktører.
Hva er det som leder til en slik utvikling? Og hvordan kan EU påvirke sine medlemsland for å sikre at
rettighetene til dens borgere opprettholdes, selv når de er under press? For å forsøke å forstå dette, skal
denne rapporten ta for seg fire EU-land som har erfart en ulik utvikling knyttet til LHBTs rettigheter.
Oppbygging
Rapporten tar for seg et utvalg av fire EU-land, Polen, Ungarn, Italia og Irland. Dette er land som i
tillegg til EU-medlemskap deler en historie hvor utviklingen av LHBT-rettigheter ikke har fått
tilstrekkelig oppmerksomhet. Religion, demokratiske og institusjonelle utfordringer samt en fremvekst
av høyrepopulistiske partier har vært felles faktorer som påvirker denne utviklingen.
Rapporten er delt inn i fire kapitler, som alle tar for seg et land. Hvert kapittel beskriver innledningsvis
den utviklingen hvert land har opplevd knyttet til LHBT-rettigheter de siste årene, samt redegjør for de
overordnede trekkene og faktorene som har påvirket LHBT-lovgivningen i de respektive
landene. Videre beskrives viktige enkelthendelser som har ledet til den situasjonen hvert land nå
befinner seg i.
Hvert kapittel vil søke å identifisere viktige samfunnsaktører som på ulikt vis påvirker, og har
påvirket, utviklingen av LHBT-personers rettigheter. Avslutningsvis tar kapitlene for seg
sivilsamfunnets holdninger og reaksjoner mot LHBT-personer i nyere tid.
Prosjektet
«Rettigheter under press» ble startet opp som et prosjekt gjennom Europeisk Ungdoms internasjonale
utvalg høsten 2020, og ledes av internasjonal ansvarlig Aurora Hårtveit. Gjennom prosjektet har
prosjektgruppen på følgende medlemmer: Aurora Hårtveit, Håkon Magnussen, Marie Hansen,
Christian Haugen, Ida Elise Seppola Asplund, Nathaniel Holan Larsen, Kajsa Kirkhus og Bendik
Lysvåg arbeidet systematisk med informasjonsinnhenting om utviklingen av LHBT rettigheter i
Europa. Herunder har Ida Elise Seppola Asplund, Håkon Magnussen og Bendik Lysvåg vært ansvarlig
for det redaksjonelle arbeidet. Informasjonsarbeidet har bestått av en rekke foredrag fra
organisasjoner, aktivister, forskere og myndigheter i Norge og utland, samt gjennomgang av en rekke
dokumenter og forskningsartikler. Resultatet av arbeidet vinteren 2021 er denne rapporten. Vårt mål er
at denne skal belyse LHBT utviklingen i store deler av Europa, gjennom eksemplene Irland, Italia,
Polen og Ungarn.
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1. Irland - fra verst til best i klassen?
Skrevet av: Ida Elise Seppola Aspelund og Nathaniel Holan Lasen.

Introduksjon
Irland ble lenge ansett som et avvik i Vest-Europa med tanke på LHBT og kvinners rettigheter (GreenPedersen and Little 2020). Homofili ble først avkriminalisert i 1993, som følge av en avgjørelse i EU
domstolen og press fra sivilsamfunnet. Det skulle ta 17 år til før homofile par fikk samme rettigheter
som heterofile par. Den største milepælen kom i 2015, da en folkeavstemning førte til at retten til
ekteskap mellom likekjønnede ble grunnlovsfestet. Siden den gang har rettighetene til hele LHBT
samfunnet blitt styrket, og Irland regnes i dag som en av de beste landene å være LHBT person i. Det
er viktig å påpeke at kvinners rettigheter fortsatt henger bakpå, og at Irland uvanlig nok legaliserte
likekjønnet ekteskap, før retten til abort ble vedtatt i 2018. Trenden i Europa har vært det motsatte.
Studier viser at diskriminering fortsatt eksisterer, og at lovgivningen bærer preg av mange smutthull
som svekker LHBTs rettigheter. Dette kapittelet vil ta for seg utviklingen i Irland siden 1993, med
særlig fokus på folkeavstemningen i 2015. Politiske partier, kirkens rolle og sivilsamfunnets
mobilisering er viktige forklaringsfaktorer for Irlands reise fra en av de minst til mest liberaliserte
landene i Europa. I delen om sivilsamfunnet vil vi se nærmere på vanlige folks reaksjoner og
holdninger til LHBT.
Hva har skjedd? Tre viktige gjennombrudd i 1993, 2010 og 2015
1993: Irland var sent ute med å liberalisere lovene, men utviklingen i landet har gått over en relativ
kort tidsperiode sammenlignet med andre Europeiske land. I 1988 ble den Irske stat saksøkt av
homoaktivisten, og senere senator, David Norris. Han mente at kriminaliseringen av homofili var i
strid med grunnloven, noe de Irske domstolene var uenig i. Saken ble senere løftet til den Europeiske
menneskerettighetsdomstolen, som fant at loven brøt med artikkel 8 i
menneskerettighetskonvensjonen. Det tok likevel 5 år før politikerne i Irland endret loven. Dette kan
forklares i kirkens makt, sterk homofobi i medier og det juridiske systemet, samt partiers manglende
interesse i å kjempe for saken. Press fra EU og aktiv lobbyering av Gay and Lesbian Equality network
(GLEN) sørget for at homofili ble avkriminalisert i 1993. I følge Dunphy (1997) var GLENs
hovedstrategi å spille på Irsk nasjonalisme og tanken om Irer som «en stor familie». De refererte til
«Irske verdier» som «toleranse» og respekt for mangfold, og fremstilte homofobi som en koloniarv fra
Britene. Irland var som kjent i union med UK frem til 1937. GLEN la vekt på homofile menn som en
del av «familier», som «sønner og brødre» og som en del av «hele Irland som en stor familie». Det
ville derfor, i følge dem, være «U-Irsk» å straffeforfølge sin egen familie. Å diskriminere homofile
ville svekke familien heller en å styrke den.
Denne historiefortellingen som GLEN bygde opp viste seg å være svært effektiv. Ved å henvise til
Irske verdier, unngå direkte konfrontasjon med kirken og stille lobbyering lyktes de med å
avkriminalisere homofili i 1993. I senere tid har denne metoden blitt sterkt kritisert. Blant annet fordi
GLEN ikke tok et skikkelig oppgjør med ideen om den Irske kjernefamilien og synet på mennesker
som en del av familier heller en individer. De malte irske homofiles identitet som medlemmer av en
familie, heller enn individuelle borgere eller medlem av deres egne, selvvalgte (som ikke-biologiske)
familier (Dunphy 1997,255). Organisasjonen ble videre kritisert for å være mannsdominert, og for å
ikke utfordre den strenge reguleringen av (særlig kvinners) seksualitet. Det hevdes også at
innrammingen av den Irske identiteten som inkluderende og raus er svært misvisende. Lesbiske og
homofile ble fortsatt aktivt forfulgt, utestengt og trakassert etter avkriminaliseringen i 1993.
2010: Det tok videre 17 år før «Civil partnership act» ble vedtatt. Dette ga homofile par muligheten til
å registrere seg som samboere, som definerer rettigheter og obligasjoner som sivile (ugifte) partnere
har ovenfor hverandre. I Norge har vi en lignende lov der ikke-gifte pars rettigheter og plikter i stor
grad sammenfaller med de som er gift. I Irland ga loven jevn over de samme rettighetene som gifte par
hadde, men endret ikke loven knyttet til barn, for eksempel adopsjon og foreldres rettigheter
(Citizentsinformation.ie, (Brazil 2011). Endringen kan forklares i at stadig flere stater hadde innført
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lignende lover. utover 2000-tallet ble rettighetene i europeiske land ytterligere utvidet ved at flere
land, deriblant Norge, Danmark og Nederland lovliggjorte homofilt ekteskap. Skiftet i det
internasjonale miljøet la press på de irske styresmaktene (Murphy 2016). Et lesbisk par som ble gift i
Canada, førte sin kamp om å få anerkjent ekteskapet under Irsk lov. Saken gikk hele veien til
høyesterett, men fikk ikke medhold. Den bidro likevel til å sette retten til ekteskap på agendaen, og
skapte igjen et sterkt press fra LHBT organisasjoner for lovendring. Selv om lovendringen i 2010 var
et stort gjennombrudd, fortsatte LHBT bevegelsen å arbeide for retten til ekteskap mellom
likekjønnede og like rettigheter til å være foreldre. Dette ble opptakten til folkeavstemningen i 2015.
2015. Etter valget i 2011 kom partiene Labour (Arbeiderpartiet) og Fine Gael i regjering sammen.
Partiene ble ansett som mer liberale enn den forrige regjeringen, noe som ga mulighet til endring. Ved
de samme valget ble de tre første (åpne) homofile representantene valgt til Dail (Irlands underkammer
i den lovgivende forsamlingen). Regjeringskoalisjonen ble enige om å sette ned et konstitusjonsutvalg
som skulle diskutere og utrede en rekke spørsmål, blant annet homofilt ekteskap. Utvalget besto av
representanter fra alle partier, samt sivilsamfunn organisasjoner. Etter en lang deliberativ prosess
foreslo et flertall av utvalget (79%) at retten til å gifte seg med en partner av samme kjønn burde bli
grunnlovsfestet. Når folkeavstemningen senere ble gjennomført, stemte 62% for. Det samme året ble
«Gender recognition act» vedtatt, som ga transpersoner retten til å juridisk definere seg selv som
transperson.
Tre viktige aktører: kirken, partisystem og sivilsamfunnkampanjen
Den katolske kirke: Et likhetstrekk for samtlige land i denne rapporten er overvekten av katolske
innbyggere og en sterk katolsk kirke. Det er en viktig, men ikke avgjørende, forklaringsfaktor for en
restriktiv lovgivning knyttet til moralske spørsmål som abort og LHBT rettigheter. Forskning peker på
at man ikke finner et klart skille mellom katolske og protestantiske land hva angår typen lover som blir
vedtatt, men at den katolske kirke ofte senker farten på liberaliseringsprosesser i land (Knill and
Preidel 2015, Green-Pedersen and Little 2020). Jo høyere andel av katolikker og jo mer religiøst et
samfunn er, jo lengre tid tar det før regjeringen lykkes i å liberalisere lovgivning knyttet til moralske
spørsmål (Knill, Preidel, and Nebel 2014) . Det er viktig å påpeke at dette er en generell trend, og at
det finnes mange unntak på katolske land som var tidlig ute i liberaliseringen av likekjønnet ekteskap,
slik som Spania, Belgia og Frankrike. Dette indikerer at katolisismen er en av flere faktorer som kan
forklare Irlands utvikling.
Den katolske kirken har tradisjonelt sett stått sterkt i Irland. Kirken var en viktig aktør i
uavhengighetskampen, samt i stat-og-nasjonsbyggingsprosessen som fulgte etter løsrivelsen fra UK i
1922. De styrer 90% av de offentlige grunnskolene i landet, og har en viktig sosial funksjon i form av
veldedighetsorganisasjoner (O’Loughlin 2018). De er sterkt i mot liberalisering av morallover, og har
aktivt jobbet mot saker som skilsmisse, likekjønnet ekteskap og fri abort. Et gjennomsnitt på 90%
(målt i perioden 1990-2010) definerer seg som katolsk i Irland (Knill and Preidel 2015, 379). i 2016 lå
andelen på 78% (Central Statistics Office 2016). utviklingen gjenspeiler en generell
sekulariseringstrend i Europa, men utviklingen har gått saktere en andre land i EU. Andelen irer som
definerer seg som katolske er fortsatt relativt høyt, men det påfallende er at kirkedeltakelsen har sunket
fra 90% i 1970 til 30% i 2018. Andelen religiøse er over dobbelt så høy som de som aktivt deltar i
gudstjenester. Dette indikerer at det ikke er religionen i seg selv som har lidd størst frafall, men heller
makten til den katolske kirke som institusjon.
Tilliten til den katolske kirke som institusjon har sunket kraftig siden 1990-tallet. Da startet
medieavsløringene som avdekket utbredt seksuell mishandling av barn utført av prester i kirken.
Avsløringene fortsatte utover 2000-tallet, og kirken viste lite vilje til å ta et skikkelig oppgjør innad.
Rapporter viste at mange kjente til det som foregikk, men lukket øynene for det eller flyttet rundt på
prester etterhvert som deres overgrep ble kjent i lokalsamfunnet. Tilliten til kirken sank fra 51% (de
som oppga å ha stor grad av tillit) til 20% i 2008 (Elkink et al. 2020, 2). Prestene har derfor mistet mye
legitimitet og moralsk autoritet i befolkningen, og blir beskyldt for å være hyklerske (Green-Pedersen
and Little 2020). Ifølge en kommentator i The Daily Beast ville seieren for likekjønnet ekteskap vært
utenkelig dersom den katolske kirken ikke hadde vært så svekket (Sykes 2015).
3
LHBT rettigheter i Europa - 7

Den katolske kirke har mistet mye av sin moralske autoritet i samfunnet. Forskere peker på en ny type
katolisisme i Irland, karakterisert av en mer individualistisk tro og bevegelse mot den protestantiske
tolkningen av kristendom (Knill and Preidel 2015, 385). Befolkningen som helhet, særlig unge, blir
også stadig mindre troende og mer liberale. (Elkink et al. 2017). Summen av nedgangen i tradisjonell
katolisisme og en svekket kirke, har muliggjort en progressiv utvikling i Irland som styrker LHBTs
rettigheter.
Partier og det politiske systemet: De politiske partiene i Irland kan hverken karakteriseres som
pådrivere eller bremsere for LHBT lovgivning. De har historisk først og fremst vært apatiske eller
likegyldige, og i noen tilfeller direkte fiendtlig mot å fremme liberaliserende lover som homofilt
ekteskap (Dunphy 1997, 248). En viss endring kan observeres fra 2000-tallet, når folkesynet på LHBT
saker ble mer liberalt og flere sivilsamfunnorganisasjoner lobbet for endring. Partiet de Grønne og
Arbeiderpartiet i Irland var en av LHBT miljøets tidligste støttespillere, men disse partene har lenge
vært små og av liten betydning. Hver av partiene har sittet i regjering med de to største partiene i Irsk
politikk: Fianna-Fail og Fine-Gael. Disse to partiene har vært skeptisk til liberaliseringen, og ettersom
de rullerer på regjeringsmakten, har de lenge lyktes å bremse liberaliseringen av LHBT-saker. Men,
ettersom de grønne satt i regjering med Fianna-Fail i 2010, og Arbeiderpartiet sammen med Fine-Gael
i 2015, ble gjennombruddene for homofilt partnerskap og ekteskap mulig å få igjennom.
Pådriverne for disse endringene må derimot attribueres til sivilsamfunnet selv (Green-Pedersen and
Little 2020). Organisasjoner som GLEN, ME, og ICCL (senere under paraplyorganisasjonen «Yes
Equality») lobbet partiene til å vedta mer liberale lover. Partiene merket endringen i folkeoponionen,
og lot derfor være å jobbe aktivt mot det. Faktisk kan man si at de to største partiene hadde noe
berøringsangst, og lenge unngikk å ta opp disse temaene. Når temaet ble så aktuelt i mediene og blant
folket, valgte Fine Gael-Labourregjeringen å flagge ut prosessen til konstitusjonsutvalget heller enn å
fremme lovendringen selv. Mange har pekt på at den brede, tverrpolitiske konsensusen i utvalget
gjorde det mulig for «ja-siden» å vinne avstemningen. Hyppig bruk av folkeavstemninger er sær-irsk.
At regjeringen valgte å gjøre det til en folkeavstemning heller enn et lovforslag i parlamentet gjorde
også prosessen lettere. Slik slapp regjeringspartiet Fine-Gael - som var skeptisk til likekjønnet
ekteskap - å selv ta stilling, men lot kommisjonen anbefale og folket bestemme. Dette er en sentral
forklaringsfaktor for at likekjønnet ekteskap ble grunnlovsfestet (Green-Pedersen and Little 2020,
Elkink et al. 2017, Murphy 2016).
Et annet særtrekk med det Irske partisystemet er en manglende religiøs skillelinje. Det vil si at det ikke
finnes et parti som er bygget på kristendom eller har det som en viktig sak, slik vi har Kristelig
folkeparti i Norge. Når Irland ble selvstendig i 1922 sto kirken så sterkt at det ikke var nødvendig med
et eget katolsk parti, fordi katolisismen gjennomsyret all politikk uansett. Partiene delte seg heller
mellom synet på Britene, der den ene delen av nasjonalistbevegelsen (senere partiet Fianna Fial)
avviste den Anglo-Irske traktaten som ville slutte fred med UK, mens den andre delen (senere partiet
Fine-Gael) ønsket å godkjenne traktaten. Partisystemet har vært preget av denne skillelinjen siden,
mens den religiøse har vært fraværende. Denne har tjent den katolske kirken i tider der de nøt stor
oppslutning og konsensus om moralske spørsmål i samfunnet. Ingen av partiene så noe formål i å
utfordre kirken, fordi det var lite å tjene på det under valg. Slik bevarte kirken status quo i det politiske
systemet lenge (Knill and Preidel 2015, Knill, Preidel, and Nebel 2014).
Når folkeoponionen senere endret seg, førte det samme fraværet av et religiøst parti til at kirken sto
uten klare støttespillere i parlamentet. Ingen av partiene i parlamentet så det som formålstjenlig å
fremme kirkens syn i debatten rundt ekteskapsloven i 2015, ettersom spørreundersøkelser viste et
overveldende flertall for. Faktisk støttet alle partiene at loven skulle bli vedtatt. Den katolske kirke var
uten allierte, og manglet evnen til å selv mobilisere konservative velgere. Enkelt forklart kan man si at
de irske partiene har «snudd kappen etter vinden» og fulgt folkeoponiens vilje, men langt på vei
unngått å fremme debatten selv. Det har de overlatt til sivilsamfunnorganisasjonene (Murphy 2016,
Green-Pedersen and Little 2020).
Sist men ikke minst preges Irland at et stabilt politisk system basert på konsensusordninger, noe
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bruken av deliberativt demokrati i form av konstitusjonsutvalget er et eksempel på. Der ble de store
spørsmålene diskutert lenge før det gikk til avstemning, noe som førte til konsensus i gruppen og
senere flertall i folket. De irske regjeringene har vist seg relativt handlekraftig og velfungerende, noe
som er essensielt for å både vedta og implementere lovendringer. Basert på argumentet om religionens
rolle skulle man for eksempel forventet at det mindre katolske Italia legaliserte homofilt ekteskap
lenge før Irene. På grunn at stadige regjeringsskifter, et splittet politisk landskap og mye korrupsjon
har det vært vanskelig å få gjennom viktige lovendringer i Italia. Jo mer kaotisk og fragmentert det
politiske systemet er, jo større snitt ser den katolske kirken i Italia til å påvirke og bremse
liberaliseringsprosesser. I følge Knill og Preidel (2015) er variasjon i institusjonelle strukturer en av de
viktigste faktorene som avgjør kirkens påvirkningsmakt. Dette understreker poenget om at en sterk
katolsk kirke ikke er tilstrekkelig i seg selv for å hindre liberaliseringen av LHBT-lover, men at
faktorer som det politiske systemet og partier også spiller inn.
«Ja»-kampanjen: Irlands seier for likekjønnet ekteskap i 2015 kan knapt forstås uten et innblikk i
kampanjen bak. «Ja» kampanjen var en bred koalisjon, inkludert alle partier, av
sivilsamfunnorganisasjoner som Yes Equality, Union of Students in Ireland og Amnesty International
Irland. Kampanjen var sterkt grasrotorientert, og brukte aktivt tradisjonelle og sosiale medier,
dørbanking, stands, personlige historier, kjente personligheter og positive budskap som en del av
strategien (Farrell and Hardiman 2015, Elkink et al. 2017). Den kanskje største seieren var den enorme
mobiliseringen av unge velgere. Under emneknaggen #HomeToVote - som ble posted 72.000 ganger
bare på Twitter - oppfordret de unge irer som bodde i utlandet til å komme hjem for å stemme. Det
fungerte. Flere tusen emigrerte unge voksne vendte hjem for å delta i folkeavstemningen.
Valgdeltakelsen var på 60%, et av de høyeste prosentene oppnådd under Irlands mange
folkeavstemninger siden 1922. Det antas at den vellykkede mobiliseringen av unge hadde stor
påvirkning på valgutfallet i 2015 (Murphy 2016).
Sivilsamfunnet
Holdninger “call it hate”: I 2019 ble rapporten “Ireland and our LGBT Community” publisert.
Rapporten skriver om funnene i “Call it hate” undersøkelsen, besvart av 1395 personer på høsten i
2018. Resultatene fra undersøkelsen viser overordnet at irer 1) har liberale holdninger til LHBT
personer, 2) er enig om at LHBT burde være fri til å leve sitt liv som de ønsker, og 3) er komfortabel
med å ha en LHBT person som nabo (Haynes og Schweppe 2019).
I rapporten “Ireland and our LGBT Community” svarer en stor majoritet av respondentene (85 til 88
%) at de er enig eller sterkt enig i at homofile menn og lesbiske kvinner, biseksuelle mennesker og
transpersoner “burde være fri til å leve sitt liv som de ønsker”. I grafen ser man utviklingen i folks
holdninger over tid. Det har vært en positiv utvikling siden 2004, og støtten lå på topp i 2014 (89%).
Undersøkelsen viser at utdanning ikke har en betydelig påvirkning på folks holdninger til LHBTpersoner (Haynes og Schweppe 2019, side 7-8).
Et interessant moment er at rapporten ikke fant en
klar sammenheng mellom å være unge, spesifikt
gruppen 25-35 år; og det å ha mer liberale
holdninger. I undersøkelsen er det faktisk
aldersgruppen 25-34 år som er mest splittet i
spørsmålet om LHBT-personers friheter. Den
samme gruppen er scorer også “mest sannsynlig”
til å være ukomfortabel med å ha en transperson
som nabo (Haynes og Schweppe 2019, 9)

Figure 2 (Haynes og Schweppe 2019, side 8)
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Hatkriminalitet: I rapporten «Ireland and our communty» skrives det om hatkriminalitet mot LHBT
miljøet. Rapporten henviser til en undersøkelse i 2012 om LHBT, gjort av “European Union Agency
for Fundamental Rights (FRA)” i 2013. Hovedfunnene fra rapporten viser at:
• Rundt ⅗ deler av irske LHBT deltakere har opplevd en voldshendelse de 12 siste månedene,
på bakgrunn av at de er LHBT person
• 13% av transpersoner har opplevd hatmotivert vold
• ⅓ transpersoner har opplevd hatmotivert trakassering
•
2 av 3 transpersoner unngår enkelte plasser på grunn av frykt for vold eller trakkasering
• 2 av 5 transpersoner unngår å fortelle kjønnet sitt, fordi man er redd for et angrep, trussel eller
trakassering
I en undersøkelse gjort av “GLEN and BeLonG” som rapporten henviser til, forteller at:
• 33,6% av LHBT+ personer som har svart har opplevd å bli truet med fysisk vold,
• 21,1% har blitt fysisk angrepet
•
14,9% har blitt seksuelt overgrepet
•
6,3% har opplevd angrep med våpen på grunn av de er LHBT+ person
(Haynes og Schweppe 2019, 6).
Respondentene i rapporten forteller at de har mer empati, høyere toleranse og er mer bekveme med
homofile enn transpersoner. 88% er enig at homofile bør leve livet sitt sånn de vil, mot 85% som sier
det samme om transpersoner (Haynes og Schweppe 2019, 7). 59% svarer at de er bekvem med å ha en
transperson som nabo. Når det samme blir spurt om å ha en homofil nabo, så svarer 67% at det er
bekvemt med det. (Haynes og Schweppe 2019, 10). Vi ser at holdningene mot transpersoner i Irland
henger etter holdningene man har til homofile og lesbiske. Rapporten peker på en faktor, og det er at
irer har mindre sosial kontakt med transpersoner sammenlignet med homofile og lesbiske (Haynes og
Schweppe 2019, 18). Dette indikerer at situasjonen for transpersoner er vanskeligere enn situasjonen
til homofile og lesbiske.
Rapportene peker på hatkriminalitet mot LHBT-personer finnes i Irland, og i relativ stor skala,
sammenlignet med andre land i Vest-Europa. Dette er til tross for at irer flest har en liberal holdning.
Samtidig viser tallene at folk har mindre liberale holdninger til transpersoner enn homofile menn og
lesbiske kvinner.
Religiøs homofobi: Reygen og Moanes artikkel fra 2014 tar for seg religiøs homofobi. I Artikkelen
har spurt åtte medlemmer av LHBT-miljøet som både er religiøs og ateist. Artikkelen dekker mye den
interne konflikten mange har mellom sin religiøse tro og sin seksualitet (Reygan og Moane 2014).
Svarene fra de som har vært i den irske katolske kirken, er man blitt lært at homofili er moralsk ondt.
Mange har opplevd homofobiske uttalelser av andre medlemmer i kirken, i religiøse settinger.
Uttalelser som «Homoseksualitet er en sykdom» (Reygan og Moane 2014, side 10). Andre har
opplevd å miste jobben sin i trossamfunnet, fordi de har kommet ut av skapet. Andre har mistet verv i
sitt kirkesamfunn for være åpent homofil (Reygan og Moane 2014, side 11).
Enkelte som har blitt intervjuet forteller at de står i en vanskelig konflikt. Ofte må man velge mellom
det å være en del av kirkesamfunnet, men samtidig undertrykke sin seksualitet, eller være åpen om sin
legning for så måtte forlate kirkesamfunnet. Det er en vanskelig personlig dra-kamp mellom hvilken
forpliktelse (til seg selv eller kriken) man skal leve opp til (Reygan og Moane 2014, 11).
De ateistiske LHBT medlemmene som deltok i artikkelen hadde et inntrykk av at religion var
gjennomsyret av homofobi. En ateistisk LHBT-person forteller at han har hatt en partner som har slitt
med den indre konflikten mellom det å leve som homofil eller være en del av kirkesamfunnet. De
ateistiske deltakerne i artikkelen forteller at en del LHBT medlemmer forlater den katolske kirken,
ettersom de blir avvist på grunn av sin homofile legning (Reygan og Moane 2014, side 12).
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Endringer i holdninger etter folkeavstemningen om likekjønnede ekteskap: Det var en
massemobilisering i forbindelse med folkeavstemmingen i 2015. Spesielt mange unge lot seg
engasjere i saken (Elkink, et al. 2016, 6). Ettervirkningene av folkeavstemmingen er spesielt synlig i
mediene. Det nasjonale kringskastingsbyrået RTÉ har historiske sett vært konservative når det
kommer til å kringkaste innhold om seksualitet og andre temaer knyttet til LHBT-saken. Etter
folkeavstemningen ser man at det har vært en eksponentiell utvikling i bruken av LHBT-karakterer i
irske TV-serier, som såpeoperaen «Fair City» (Kerrigan 2020, 7). En av grunnene til at LHBT-miljøet
er mer synlig i irsk medieproduksjon, kan være en mer bevisst holdning i medieselskapene med å
ansette personer som identifiserer seg i LHBT-miljøet. Det tydeligste på det, er at det irske
kringkastingsbyrået RTE (tilvarende NRK i Norge) sin policy å ha en ansatt stab med minst 4%
LHBT-ansatte. Det betyr at man får journalister, skribenter og produsenter som identifiserer seg med
LHBT-miljøet.
Hovedlinjen etter 2015 er at LHBT personer også blir mer synlig i populærkulturen. Etablerte TVserier inkluderer mer LHBT innhold, som karakterer som er en del av LHBT. Samtidig ser man at det
LHBT-personer som er en del av medieproduksjonen i det irske kringskastingsbyrået. Det her bidrar
til å synliggjøre LHBT-miljøet, samtidig som det er en del av normalisering LHBT-miljøet i Irland.
Selv om det har vært forbedringer for LHBT-miljøet i Irland, sliter fortsatt mange. 3 av 4 LHBTstudenter i Irland føler seg ikke trygg på skolen, ifølge en studie gjort i 2019 (Hayden 2020). LHBTungdom i alderen 14-18 år sliter psykisk, hver andre LHBT-ungdom i Irland har selvskadet seg selv,
og hele 70% har vurdert selvmord (Hayden, her 2020). Mange likekjønnede foreldre sliter med å bli
anerkjent som forelder. Da «Child and Family relationships Act 2015» trådte i kraft, så betydde det at
kvinnelige likekjønnede par lovlig vil bli sett på som forelder til deres barn. Loven dekker ikke
mannlige likekjønnede par, som har brukt donor, surrogati, prøverørsbehandling (IVF) eller
hjemmeinseminasjoner (Hayden, her 2020). Til tross for en rask og positiv utvikling, sliter landet
fortsatt med lovverk som bærer preg av smutthull, hatkriminalitet mot homofile og homofobiske
holdninger.
Det er stemmer og organisasjoner som prøver å endre på dette. Irlands tidligere president Mary
McAleese skrev en kronikk om at Irland fortsatt sliter med homofobi (McAleese 2020). LHBTorganisasjonen BeLongTo har lagt press på saken om at LHBT-studenter i Irland ikke føler seg trygg
på skolen (Hayden, her 2020). I Irland sliter LHBT-organisasjoner med å bli lyttet til av regjeringen.
Senest mars i 2021 hadde førsteministeren møte med den paramilitære gruppen «The LCC», men har
ikke hatt noen møter med LHBT-organisasjoner (Hughes 2021).
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2. Italia - fra politisk kaos til en knapp seier for
LHBT-saken
Skrevet av: Håkon Magnussen og Kajsa Kirkhus.

Introduksjon
Den tidligere italienske statsministeren Giovanni Giolitti skal angivelig ha sagt at “å styre italienerne
er ikke vanskelig, det er poengløst”. Tross sitatets usikre opphav gir det likevel er innblikk i et land
hvor regjeringskontorene ofte likner mer en politisk stol-lek. Italiensk lovgivning har i lang tid vært
preget av klare mangler på LHBT-lovgivning, og manglende evne til reform har gjort at landet har blitt
sett på som et merkbart unntak i Vest-Europa (Winkler, 2017) Bakgrunnen for dette er sammensatt,
men er sterkt preget av et politisk system som ofte sliter med stabilitet og er sårbar for påvirkning
utenfra. Spesielt den katolske kirken har vært et stort hinder mot ny lovgivning som i høyere grad
beskytter LHBT-personer (Danish institute for human rights 2009).
De siste årene har landet opplevd en del positive lovendringer knyttet til likekjønnet partnerskap i
2016 og forbud mot diskriminering av LHBT-personer i 2020. Slike endringer har ikke ene og alene
vært et produkt av Italias politiske ledelse, men er konsekvensen av et omfattende arbeid gjort av
sivilsamfunnet og domstolenes politiske føringer.
Lov om sivilt partnerskap
Det italienske parlamentet vedtok i 2016 et lovforslag som skulle gi juridisk anerkjennelse til par av
samme kjønn. For å danne flertall i parlamentet måtte likevel deler av lovforslaget endres.
Bestemmelsen i forslaget som tillot likekjønnede foreldre adopsjon, ble fjernet. “It’s a useless and
empty law; they can scrap it. As parents, we challenge anyone to accept a law that hurts our dignity
and our children,” dette uttalte Marilena Grassadonia, presidenten for Famiglie Arcabaleno, som er en
LHBT-foreldreforening (Arfini 2018).
Forslaget møtte sterk motstand fra katolske grupper. Forslaget gir homofile rett til å dele et etternavn,
trekke på partners pensjon når de dør og arve hverandres eiendeler på samme måte som gifte par.
Punktet om spedbarnsadopsjon var det mest omstridte under behandlingen av forlaget.
Legas brakvalg
Det høyrepopulistiske partiet Lega sikret seg en dominant posisjon under valget i 2018. De er det
største blant flere høyreorientere partiene i landet, som har tatt avstand fra de foreslåtte lovendringene
og utvidelsen av LHBT-rettigheter. Disse partiene får støtte fra religiøse bevegelser og katolske
biskoper som har sterk innflytelse på den nasjonale politikken.
Dette førte til at flere politiske prosesser knyttet til LHBT-lovgivning ble bremset, og retorikken fra
regjeringen spisset seg. I 2018 insisterte daværende familieminister Lorenzo Fontana på at homofile
familier «ikke eksisterer» lovlig i landet. Fontana ble utnevnt til Italias minister for familie og
funksjonshemming i den nye regjeringen, bestående av en koalisjon mellom det høyreorienterte partiet
Lega Nord og nykommeren Five Star Movement Fontana. I et intervju med Cirierre della Sera,
benektet han at han hadde uttrykt homofobiske meninger. I det samme intervjuet understreket han at
sin katolske tro var noe av grunnen til hans mening om at et barn både må ha en far og en mor (Duffy
2018).
LHBT-personer i Italia har opplevd at deres mediedekning er begrenset noe som er problematiserende
(Danish institute for human rights 2009). Mange journalister trenger i dag politibeskyttelse på grunn
av drapsforsøk og trusler fra mafiaen. Reportere i Roma har blitt angrepet fysisk og verbalt av blant
annet fascistiske grupper og støttespillerne til det populistiske partiet Five Star Movement (Reporters
Without Borders 2020). I 2018 truet visestatsminister Luigi di Maio med å fjerne politibeskyttelsen av
etterforskningsjournalist Roberto Saviano, til tross for at han levde under konstante trusler fra
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kriminelle organisasjoner. Det er en konstant risiko for vold drevet av den fiendtlige retorikken til
daværende regjeringsmedlemmer og sittende koalisjonspartier (Council of Europe 2019).
Lov om beskyttelse av LHBT-personer
I Italia har antall hatforbrytelser økt kontinuerlig de siste årene (Pase 2020). Arcicay som er Italias
ledende LHBT-forening, får inn mer enn 100 meldinger i året om vold, hat og diskriminering mot
LHBT-personer. Dette blir sjeldent offisielle klager. Uten en spesifikk lov er det vanskelig å bevise og
dømme handlingene (Bubola 2020). Per dags dato er det ikke en spesifikk lov som ivaretar
likebehandling av LHBT personer i Italia. 3. August 2020 startet debatten rundt et nytt lovforslag som
skulle likestille diskriminering på grunn av seksuell legning, kjønn og kjønnsidentitet med
rasediskriminering.
Forslaget gjelder ikke bare LHBT-samfunnet, men også kvinner. Imidlertid er det likestilling for
LHBT som har utløst debatten. I forbindelse med lovforslaget uttalte The Episcopal Conference of
Italy ``There are already adequate safeguards with which to prevent and repress any violent or
persecutory behaviour” (Cruxnow). Italias ytre høyrepartier har også stilt seg kritisk til dette
lovforslaget (Pase 2020).
Viktige faktorer - kirken, det politiske systemet og domstolene
Kirken: Italia er et land der den katolske kirken tradisjonelt sett står svært sterkt. Italias katolske kirke
omfatter hele 225 bispedømmer og erkebispedømmer, det nest største i verden etter Brasil. Kirken
ledes av Bispekonvensjonen og har en nær tilknytning til paven og Vatikanstaten, som sammen
koordinerer sine politiske mål og danner en sammenhengende og sterk sosial aktør som nyter en svært
god profil utad (cf. Hennig 2012: 225; Warner 2000: 44).
Lederne i den katolske kirke er en av LHBT bevegelsens fremste motstandere (Artavia 2020).
Samarbeidet mellom tidligere diktator Benito Mussolini og Vatikanet gav katolisismen rollen som
statsreligionen i Italia. Dette sikret Vatikanet omfattende innflytelse spesielt på områder som
utdanning og ekteskapslov.
Tall forteller oss at nærmere 83% av befolkningen (Målt mellom 1989-2010) identifiserer seg som
katolske (Knill and Preidel 2015,379). Antallet som går i kirken minst en gang i måneden er noe
lavere, og ligger på rundt 53% (MORALPOL 2013), et skille på nærmere 30%. Denne ujevnheten
skulle indikert at Italia kunne ha opplevd en mer positiv utvikling sett opp mot andre, mer troende
katolske land. Til tross for nedgang i andel troende, har Italia opplevd å henge etter resten av
kontinentet på blant annet partnerskapslover og lover som angår diskriminering av LHBT-personer.
Nyligere forskning på moralpolitikk indikerer at utbredelsen av katolisisme i samfunnet ikke påvirker
hvilke lover som blir vedtatt, men heller påvirker hastigheten for at et land utfører liberaliserende
reformer (cf. Asal 2013; Barclay and Fisher 2003; Schmittet al.2013; Knillet al.2014). Ut ifra denne
forskningen fremstår den katolske kirke mer som en bremse enn som en barriere for liberalisering av
LHBT-lovgivning.
Som følge av en rekke skandaler på 1990-tallet kollapset det
kristen-demokratiske partiet. Følgen av dette ble at det klare
religiøse skillet forsvant fra det italienske politiske spekteret.
Selv om det i dag finnes mindre partier som identifiserer seg
med den kristendemokratiske ideologien, befinner det store
flertallet av tidligere kristendemokratiske politikere seg i dag
både blant partier på venstresiden og på høyresiden av
italiensk politikk. Kirken hadde da ikke lengre en alliert i
parlamentet, men fikk flere enkeltpolitikere over hele
spekteret som støttet deres sak.
Figuren referer til partnerskapslover i europeiske land. Uthevd skrift indikerer landet er tradisjonelt katolsk (MORAPOL
2013).
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Denne religiøse motpolen mot liberalisering av LHBT-lovgiving har nytt stor suksess. Dette er en
konsekvens av at regjeringens utøvende makt er svekket grunnet det fragmenterte politiske landskapet.
Den ustabile politiske situasjonen har gitt kirken stort spillerom til å utnytte uenigheter i
regjeringskoalisjoner og påvirke den store mengden vedtaksorganer. Kirken som aktør lobbyerer aktivt
gjennom deres brede nettverk av religiøse autoritetspersoner og sympatiske politikere. Den katolske
kirken har lyktes i å hindre gjentatte forsøk på partnerskapslover, samt bidratt sterkt til en polarisering
av saken (Donovan2003; Warner 2000: 105–10).
Kirken har gjentatte ganger uttalt seg i forkant av
parlamentsvalg, og oppfordret til å ikke stemme
på kandidater som støttet partnerskapslover. I
2006 tok Vatikanet initiativ til å møte den
nyvalgte venstrevendte statsministeren Prodi,
som hadde lovet å liberalisere
partnerskapslovene. Paven valgte konsekvent
bruke møtet som anledning for å promotere
tradisjonelle kristne familieverdier og tale mot
likekjønnet partnerskap. Da LHBT-vennlige
organisasjoner arrangerte protester i favør av nye
partnerskapsavtaler, svarte den katolske kirken og
diverse kristne interesseorganisasjoner med
omfattende motdemonstrasjoner.
Figuren viser antall lovforslag som tar for seg partnerskapslover i Italia pr. år. Tallet i de hvite boksene indikerer
plenumssesjon (MORAPOL 2013).

Gjennom en større massemobilisering av også flere regjeringspartnere bidro disse aksjonene sterkt til
at ingen liberaliserende lover ble vedtatt (Hennig,2012,331–42; Schmitt et al.2013, 432–33). Kirken
og Vatikanet nyter et tett samarbeid, og koordinerer ofte mellom seg. Dette gjør dem til en effektiv
motbør mot liberaliseringen av LHBT-rettigheter i andre vestlige katolske land som Belgia, Frankrike
og Spania.
Den katolske kirkes subtile maktgrep over offentlig sektor er urovekkende, og undergraver landets
demokratiske prosesser. Pave Frans har siden han ble valgt forsøkt å vise mer åpenhet for liberale
verdier med et mer inkluderende språk om LHBT-mennesker. Samtidig beroliger han konservative
ved å opprettholde et strengt syn på seksuell moral. Lovforslaget om likekjønnet partnerskap utfordret
kirkens uttrykte verdier og innflytelse (Bonino 2016).
Politisk system
Etter 80-tallet så italienske politikere behovet for en omfattende institusjonell reform, forsterket av de
store partienes kollaps på 90-tallet. Mellom 1945 og 1984 var den gjennomsnittlige levetiden for en
italiensk regjering på 47.7 uker (Cioffi-Revilla 1984).
En folkeavstemning resulterte i at valgsystemet ble endret betydelig. Før lovendringen ble seter i
parlamentet fordelt proporsjonalt etter valgresultat. Etter lovendringen ble ¾ av setene avgjort ved
flertallsvalg - likt det britiske systemet - mot viljen til store deler av de etablerte politikerne. Til tross
for en betydelig innsats ledet ikke reformen til noen betydelig endring i tillitsforholdet mellom folk og
politikere. Viktige reformer var preget av partipolitisk tilhørighet og fikk lite varig effekt (Mammon
et. al. 2015).
For å bli valgt må italienske regjeringer ha flertall i både senatet og i underhuset. Ettersom et flertall i
det ene ikke nødvendigvis betyr flertall i den andre, er statsministeren avhengig av en bred koalisjon
bak seg.
Dette ustabile politiske systemet vært en viktig faktor i den manglende utviklingen av italiensk LHBT-
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lovgivning. Et viktig eksempel er debatten om partnerskapslovene, som fra 1980-tallet frem til 2016
gjorde at Italia ble sett på som et merkbart unntak i Vest-Europa (Winkler, 2017). Allerede I 2010
forfattet parlamentet over 80 lovforslag som omhandlet likekjønnet partnerskap (Schmidt, 2013).
Disse forslagene møtte stor motstand, og ble enten nedstemt eller trukket tilbake. Selv etter en
reformvennlige sentrum-venstre-koalisjon vant valget i 1996 ble ingen relaterte lovforslag vedtatt.
Årsaken til dette var intern splid i koalisjonen som svekket regjeringens evne til å utforme nye lover
(Hennig, 2012: 328–29). Dette skulle komme til å sette presedens for fremtiden.
Under valgkampen i 2006 lovet en annen sentrum-venstre-koalisjon under Prodi å innføre likekjønnet
partnerskap i sitt valgprogram. Dette møtte stor motstand fra kirken og de katolske partiene i
koalisjonen. Til tross for at koalisjonen hadde et felles valgprogram, var enkeltpartienes programmer
sprikende i spørsmålet om likekjønnet partnerskap. Konsekvensen ble at etter koalisjonen vant valget,
var det stor intern uenighet om hvordan likekjønnet partnerskapslov skulle innføres. De katolske
partiene i koalisjonen motsatte seg enhver reform. Flere koalisjonspartier la fram egne forslag uten å
danne flertall. De katolske fraksjonene evnet å kontrollere senatet, Italias øverste kammer, noe som
umiddelbart truet regjeringens parlamentariske flertall (Winkler, 2017). Statsministerens parti la fram
et forslag som bare anerkjente enkelte rettigheter for likekjønnede, uten å likestille dem med heterofile
par. Dette var en relativt vag reform, men selv da reagerte likevel de katolske fraksjonene i regjeringen
sterkt. Dette bidro til en regjeringskrise som resulterte i en ny regjeringsplattform, denne gangen uten
løfte om likekjønnet partnerskap (Hennig, 2012, 329–45; Schmitt et al.2013, 432).
Spørsmålet om likekjønnet partnerskap forble et vedvarende og splittende politisk spørsmål helt fram
til 2016. Statsminister Matteo Renzi sikret da flertall i begge kamre gjennom å kreve tillitsvotum i
forkant av voteringene (Reuters, 2016). Disse tidligere forsøkene demonstrerer at det italienske
statsapparatet ikke maktet å gjennomføre større endringer i LHBT-lovgivningen, da flere
parlamentarikere forholdt seg til kirkens standpunkt heller enn å følge sitt eget partiprogram. Ergo
fremstår kirkesaken som større enn partipisken (Winkler, 2017).
Domstolene
Til tross for at den italienske grunnlovens rammer har bidratt til et ustabilt politisk system, så har
domstolene fungert overraskende godt. Som følge av Statsminister Prodis mislykkede forsøk på å
innføre partnerskapslover, valgte flere advokater fra LHBT-organisasjonen Avvocatura å se til
grunnloven og EUs lover for å finne et juridisk grunnlag for likekjønnet partnerskap. Resultatet ble at
grunnlovsdomstolen i 2010 dømte til fordel for likekjønnet partnerskap. Dette på bakgrunn av at
likekjønnede hadde en fundamental rett jf. Grunnlovens artikkel 2 til å få juridisk anerkjennelse som
partnere med påfølgende rettigheter og plikter. Italia ble videre i 2015 dømt for brudd på den
europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8, som omhandler individets rett til privat-og
familieliv. Renzi-regjeringens lovforslag i 2016 var en direkte konsekvens av denne dommen fra den
europeiske menneskerettighetsdomstolen (Winkler, 2017).
Italias politiske system svekker dermed politikernes evne til å gjennomføre vedtak som utviser LHBTpersoners rettigheter. Sterkere institusjoner som kirken og domstolene evner i mye større grad å
påvirke landets politiske utvikling på feltet, men disse er igjen avhengig av at parlamentet følger opp
deres ambisjoner. Motstandere av ny LHBT-lovgivning har - ved å bygge opp under sterkt betente
LHBT-spørsmål - gjort det krevende for Italias politikere å danne flertall for nye lover. Det har
dermed vært mulig å utsette trendene som finner sted i resten av Europa. Derimot har domstolene
brukt sin juridiske autoritet for å presse fram politisk behandling.
Sivilsamfunnet
Rapporten; «A long way for LGBTI equality” fra 2020, forsket og skrevet av EUs Agency for
Fundamental Human Rights, kartla medlemmer av LHBT--samfunnets opplevelser på en rekke
områder. Herunder viste 32% rapporterte at de hadde opplevd trakassering de siste 12 månedene
grunnet sin seksualitet. 62% av respondentene var enten aldri eller sjeldent åpen om sin seksualitet og
kun 8% av respondentene mener den italienske regjeringen effektivt motarbeider intoleranse og
fordommer mot LGBTI.
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3. Polariserte Polen
Skrevet av: Bendik Lysvåg og Marie Hansen.
Innledning
Polen er et ungt demokrati plassert i hjertet av Europa. Med en nyere historie preget av andre
verdenskrig og etterfølgende sovjetisk dominans er det polske demokratiet resultatet av en lang kamp.
De siste årene har dette demokratiet blitt svekket. Det polske LHBT-samfunnets rettigheter, den
polske domstolens uavhengighet og polsk medias pressefrihet er under press.
Det polske LHBT-samfunnets situasjon har vært hyppig diskutert i både nasjonal og internasjonal
presse. Situasjonen har også blitt løftet opp helt til toppen i EU. Situasjonen kan beskrives med krass
retorikk, innskrenking i LHBT-samfunnets rettigheter, store demonstrasjoner og en polarisert polsk
befolkning. I dette kapittelet skal vi se på den negative utviklingen polske medlemmer av LHBTsamfunnet opplever, og videre på noen sentrale pådrivere for denne urovekkende utviklingen.
Historie og andre samfunnsforhold
I etterkant av den andre verdenskrig var Polen dominert av Sovjetunionen. Til tross for den sovjetiske
kommunismens ateisme fikk den katolske kirken utover på 40- og 50-tallet mer makt enn tilsvarende
institusjoner i andre stater underlagt eller dominert av Sovjetunionen. Kirken ble et slags fristed for
uavhengige tanker. Samtidig som kirken nøt særbehandling av det kommunistiske styret brøt det i
1956, 1968, 1970, 1980 og 1981 arbeidsstreiker i Polen. I denne perioden fungerte kirken som en slags
fredsmekler mellom det kommunistiske styret og arbeiderne (intervju, Holm-Hansen, 18.12.20). Dette
gjorde at kirken fikk mer makt enn noen annen lignende institusjon i annekterte eller dominerte
områder øst for jernteppet. Siden den tid har den katolske kirken hatt en svært viktig rolle i å definere
den nasjonale identiteten til Polen (Geneviève Zubrzycki, s 631-632).
I 1989 ble det første frie valget etter andre verdenskrig avholdt. Her vant valgalliansen, Solidaritet,
med Lech Walesa i spissen, en historisk seier. Ved neste valg slo kommunistene tilbake, denne gangen
i en sosialdemokratisk drakt. Sosialdemokratene var opptatt av å forhindre splittelse og forsone landet
og strakk ut en hånd til kirken. Denne hånden ble i 1997 formalisert i form av en avtale, kalt et
konkordat, mellom Polen og Vatikanet. Denne avtalen sikret den katolske kirken spesielle rettigheter
og stadfestet på mange måter den katolske kirkens mektige posisjon i samfunnet. Blant annet fikk
kirken lov til å drive med undervisning i den polske skolen (intervju, Holm-Hansen, 18.12.20).
Som store deler av Europa ble Polen gradvis liberalisert i løpet av 90- og 00-tallet. Denne
liberaliseringen førte til at Polen i 2004 ble en del av EU (Orenstein, 2014, s. 23-24). På dette
tidspunkt fant EU og alle deres medlemsstater at Polen innfridde de strenge kravene til medlemskap Københavnkriteriene. Dette medlemskapet hadde og har bred støtte i befolkningen. Ifølge en
undersøkelse gjennomført av CBOS i mars 2020, støtter 89% av Polens innbyggere medlemskapet
((PAP) MB/JCH, 2020). Parallelt med den liberaliseringen har den polske økonomien vært i vekst
etter frigjøringen i 1989. Mellom 1990 og 2000 vokste økonomien gjennomsnittlig med 4% per år
(Britannica, årstall ukjent). Denne positive økonomiske utviklingen har fortsatt og i forkant av covid19 var Polen blant Europas raskest voksende økonomier (The World Bank, 2020).
Den økonomiske veksten man opplevde i Polen trolig kan også til en viss grad tilegnes EU- og EØSmidlene som Polen har vært mottakere av. Over perioden 2015-2019 mottok Polen i overkant av 86
000 millioner euro av EU mens de kun “bidro” med i overkant av 22 000 millioner
(Europakommisjonen, årstall ukjent). I tillegg har de mellom 2014 og 2021 mottatt i overkant av 800
millioner euro i EØS-midler herunder over 400 millioner fra Norge (EEAgrants.org, 2021).
LHBT frie soner og retorikk
Et av de siste eksemplene på den urovekkende utviklingen for LHBT-samfunnet er de såkalte LHBT
frie sonene. Disse sonene er svært kontroversielle i Polen og Europa. EU-kommisjonens leder Ursula
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von der Leyen uttalte i sin “State of the Union-tale” i 2020 at Polens “LGBT free zones” er
“humanity-free zones” og videre at de ikke hadde noen plass i EU. Professor Marzanna Pogorzelska
kaller disse sonene for “institusjonalisert homofobi” (Poland and LGBT rights, 2020).
Disse sonene «opprettes» ved at kommuner og regioner vedtar resolusjoner som erklærer området fritt
for LHBT-ideologi. Hva disse sonene innebærer strides partene om. Lokalmyndighetene og PiS
hevder de kun forbyr LHBT-ideologi. Hva er da LHBT-ideologi? Dette er ikke så lett å svare på, men
ifølge Korolczuk (2019) er det en slags samlebetegnelse for mennesker som opperer slik ulver i
fåreklær gjør, og truer de tradisjonelle polske og katolske familieverdiene, staten Polen og til syvende
og sist den kristne sivilisasjon. I dag finnes det over 100 LHBT-ideologi frie soner i Polen (Pronczuk,
2020). Dette tilsvarer nesten ⅓ av Polens areal.
Som svar på de polske lokalmyndighetenes anti-LHBT resolusjoner fattet Europaparlamentet 11. mars
2021 et historisk vedtak. Hele EU ble erklært en «LGBT freedom zone». Det kommer eksplisitt frem i
deres pressemelding at dette var et direkte svar på utviklingen i Polen (Europaparlamentet, 2021).
I tillegg til de enkelte lokalmyndigheters vedtak av anti-LHBT resolusjoner har også Gazeta Polska
lagt ved “LGBT free zones-klistremerker” i sine magasiner. Redaktør i Gazeta Polska, Tomas
Sakiewicz, uttalte at dette ikke var et angrep på enkeltmennesker, men heller et angrep på de som ikke
støtter ytringsfriheten (Reuters, 2019). Denne typen retorikk, der man hevder at anti-LHBT
resolusjoner og -klistremerker ikke handler om mennesker, men ideologi eller ytringsfrihet, har også
president Andrzej Duda stått bak. Den sittende presidenten snakket da om LHBT-rettigheter som en
ideologi enda mer destruktiv enn den kommunistiske ideologien som hans foreldre, og polakker
generelt, hadde kjempet mot i 40 år (BBC, 2020).
Regjeringspartiet PiS har tidligere gått langt i å forsøke å knytte en slags parallell mellom homofili og
pedofili. Dette er en fryktretorikk som spiller på xenofobi – det som er annerledes er skummelt. Dette
retoriske grepet har PiS brukt mange ganger. Senest i presidentvalget i 2020 (intervju, Jørn HolmHansen, 18.12.2020).
Å klassifisere LHBT som en ideologi og
ikke mennesker, gjør det lettere å angripe
LHBT-samfunnet. Ideen her er da at
denne såkalte «ideologien» står i
motsetning til tradisjonelle polske og
katolske familieverdier (intervju, Jørn
Holm-Hansen, 18.12.20).
Det polske ordskiftet viser
problematikken rundt LHBT-samfunnets
posisjon i demokratiet. Her har
regjeringspartiet PiS og det
ytterliggående høyrepartiet Konfederacja
utmerket seg i negativ forstand (Jørn
Holm-Hansen, intervju, 18.12.20). Partiet
Konfederacja er et ytterliggående
høyreparti og har 11 av 460
representanter i det viktigste kammeret i
det polske parlamentet. De går svært
langt når det kommer til anti-LHBTretorikk:
Bildet viser områdene som er erklært fritt for LGBT-ideologi.
Bildet er hentet fra: https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT-free_zone#/media/File:LGBT_Free_Zones_Poland_2020.png

“We are going to fight for the separation of LGBT [lesbian, gay, bisexual and trans] and the state. We
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are going to pass an anti-LGBT law […] to make sure that public spaces are free from provocative
symbols and behaviours” uttalte parlamentskandidaten fra Konfederacja Witold Tumanowicz på en
pressekonferanse høsten 2019 (Elżbieta Korolczuk, 2020, s. 165).
Retorikk er bare ord - unnskylder PiS seg med (Ingrid Brekke, 2019). Men ord har en betydning,
spesielt når de kommer fra folkevalgte og mennesker i maktposisjon. Disse ordene åpner
samfunnsdebatten for ytterliggående illiberale holdninger, legitimerer begrep som LHBT-ideologi og
konstruerer sammenhenger mellom LHBT og pedofili og kommunisme. Denne retorikken visker ut
grensene mellom hva som er greit å si med ytringsfriheten i ryggen, og hva som bare er hatefull og
faktisk feilinformasjon.
LHBT-samfunnets rettstilstand og polakkers holdninger til LGBT+
Det er ikke bare ord som kommer fra regjeringspartiet PiS og president Andrzej Duda. I kjølvannet av
valgseieren i 2020 sverget han å forhindre lovgivning som ville gjøre det mulig for likekjønnede par å
gifte seg eller adoptere. I tillegg ville lovforslaget gjøre det umulig å fremme «LHBT-ideologi» i
skolen og offentlige institusjoner. Parlamentsrepresentant for det nye partiet Polska 2050, Hanna-Gill
Piatek, forteller at dette lovforslaget baner vei for «verbale og fysiske angrep» på LHBT-samfunnet.
Ombudsmann i Polen, Adam Bodnar supplerte at LHBT-personer i Polen er ofre for et politisk spill
(Haynes & Roache, 2019).
Med bakgrunn i Piateks uttalelse er det interessant å se på lovgivningen for LHBT-motivert
hatkriminalitet. Det kommer frem i statistikken (i kapittelet om sivilsamfunnet) at Polen ligger under
gjennomsnittet i EU på dette punktet. Den polske straffeloven eller noen annen lov nevner heller ikke
hatkriminalitet på bakgrunn SOGIESC (Seksuell orientering, kjønnsidentitet og seksuelt uttrykk) som
et straffeskjerpende moment. Hatytringer mot LHBT-miljøet er faktisk ikke regulert i det hele tatt.
Data og undersøkelser gjennomført flere frivillige organisasjoner viser at viser at den nåværende
polske lovgivningen ikke adresserer problematikken med LHBT-fobi tilstrekkelig (Godzisz og Knut,
2018).
I rapporten “The rights of LGBTI people in the European Union” (2019) utgitt av Europaparlamentet
fremgår det at LHBT-mennesker i Polen har grunnlovsbestemmelser som hindrer likekjønnet
ekteskap. Polsk lov tilbyr heller ingen juridisk anerkjennelse av likekjønnede forhold.
ILGA Europe gjennomfører årlig en analyse av 49 europeiske og sentralasiatiske staters LHBTpolitikk
og -lover. I denne rapporten undersøkes en rekke spørsmål knyttet til det å være en del av LHBTsamfunnet, spesielt likestilling og diskriminering. 2020-utgaven av denne rapporten slår fast at Polen
plasseres på 42. plass av 49 - dårligst av alle EUs medlemsstater. Av de 69 kriteriene ILGA
undersøker, innfrir Polen bare 13. Mens de 49 statene under lupen har en gjennomsnittlig score på
38% innfridde kriterier er Polens score 16%. Det fremgår også av ILGAs rapport at hatefulle ytringer
mot LHBT har steget kraftig i Polen, og at det spres både online og i media.
En undersøkelse av Statista (2019) viser at den polske befolkningen langt på vei er skeptiske til
«kravene» LHBT-bevegelsen fremmer. Undersøkelsen viser til at 46% var imot å innføre en form for
partnerskapslov for LHBTI-personer, 44% var for, 56% var imot likekjønnede ekteskap mens 32% var
for og 76% var imot at likekjønnede par skulle kunne adoptere, mens kun 12% var for.
Pressefrihet og domstolens uavhengighet
I Reporters Without Borders årlige rangering (2020) av lands pressefrihet havner Polen på 62. plass i
verden, i 2015 var de på 18. plass. Rapporten forteller også at regjeringens gjentatte forsøk på å ta
kontroll over domstolene og tendens til å straffeforfølge kritisk journalistikk har påvirket den polske
pressens ytringsfrihet og de uavhengige mediene.
Den polske statskanalen, tilsvarende NRK i Norge, TVP er i dag underlagt strengt styre av
regjeringen. Den er i praksis et propagandamaskineri som formidler nyheter og journalistikk på den
måten PiS-regjeringen vil. Dette er spesielt problematisk i Polen da svært mange polakker, spesielt i
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rurale områder, kun får sine nyheter gjennom denne tv-kanalen (intervju, Jørn Holm-Hansen,
18.12.20, intervju, Jakub Godzimirski, 12.12.20). Et godt eksempel på dette er at TVP sendte en
dokumentar som omhandlet «homolobbyen» og hvordan denne lobbyen ville ta over Polen de siste
timene det var lov å drive valgkamp før parlamentsvalget i 2019.
Da PiS kom til makten satte de kjapt i gang med det som skulle vise seg å bli en svært kontroversiell
rettsreform. Det hadde lenge vært en bred enighet blant polakker om at det polske rettssystemet burde
reformeres – hele 81% støttet dette (Anna Sledzinska-Simon, 2018). PiS sin løsning på dette behovet
er og har vært omstridt både i og utenfor Polen og har polarisert det polske samfunnet ytterligere. På
den ene siden stod; PiS, president Duda og PiS’ tilhengere. På den andre; opposisjonen, ombudsmann
Adam Bodnar, og daværende president av høyesterett i Polen med EU i ryggen. At EU involverte seg
har gjort at PiS og partiets tilhengere har beskyldt EU for å være en partisk politisk aktør. Reformen
har inneholdt en rekke ulike grep - noen gjennomført, noen avslått og noen diskuteres fortsatt. I sum
kan de viktigste konsekvensene sammenfattes med følgende:
•
•

Reformen har gjort at dommere må kunne håndtere politisk og medialt press i større grad enn
tidligere.
Justisdepartementet og domstolens uavhengighet har blitt redusert (Anna Sledzinska- Simon,
2018, s. 1867-1868).

Merk at denne artikkelen kom ut i 2018. Justisreformen har pågått siden den tid og er fortsatt veldig
omstridt. Det er også verdt å nevne at den nye presidenten av den polske Høyesterett er Malgorzata
Manowska, tidligere visestatsminister i PiS-regjeringen og tilknyttet justisdepartementet (Ivanova og
Woznicki, 2020).
PiS-regjeringens økende kontroll over media og domstolen er urovekkende for demokratiet. Denne
tendensen er enda mer urovekkende for utsatte minoriteter slik som LHBT. Hvis domstolen er under
press vil det kunne gjøre at “regjeringens vilje” også kan bli gjeldende i rettssalen når det kommer til
lovfortolkning og avgjørelser. Medienes jobb på sin side er å gå regjeringens og mektige personers
maktbruk i sømmene. Denne funksjonen, tillegg til deres sentrale rolle i å sette dagsorden, svekkes når
de utsettes for press.
PiS – Lov og rettferdighetspartiet
PiS er et sammensatt konservativt parti. Dette kan eksemplifiseres ved at de er på høyresiden av
sentrum, men venstresiden av det ekstreme høyre. Deler av partiet kan sammenlignes med Høyre i
Norge, mens andre deler beveger seg langt ut til høyre i enkelte spørsmål. Livstilspolitikk er et av
disse. PiS har klare nasjonalkonservative, høyre-populistiske trekk og er tett tilknyttet de mer
reaksjonære delene av den katolske kirken i Polen. Med disse ulike grupperingene kan partiet
appellere til mange ulike velgergrupper (intervju, Jørn Holm-Hansen, 18.12.20).
I 2015 kom PiS til makten etter å ha vunnet både parlaments- og presidentvalget. Valgresultatet førte
til at partiet hadde flertall i begge kamrene (Sejm og Senatet) og dermed kunne vedta lovforslag på
noen timer. Sentrale spørsmål ved dette valget var migrasjon og velferdspolitikk. Ved valget i 2019
tapte de flertallet i Senatet og denne «lynlovgivningen» var ikke lenger mulig (NTB-AFB-DPA,
2019). I 2020 vant PiS sin kandidat Andrzej Duda presidentvalget og tok fatt på sin andre
presidentperiode. I valgkampen ble livstilspolitikk og LHBT-samfunnets rettigheter et sentralt tema
(Jørn Holm-Hansen, intervju, 18.12.2020).
PiS sin plattform kombinerer nasjonalkonservative verdier, økonomisk liberalisme og en sjenerøs
sosialpolitikk. Til tross for at Polen er et konservativt land, dypt preget av den katolske kirkens
tankegods, var det lovnader om større velferdsytelser fra PiS som ble tungen på vektskålen i 2015.
Mens Polen har opplevd økonomisk vekst i årene etter 1989 følte mange vanlige polakker at denne
veksten ikke hadde ført til bedre levevilkår for dem. Derfor appellerte løfter om barnetrygd og økt
pensjon til store deler av befolkningen. PiS oppfylte disse lovnadene, noe som kan forklare deres
gjenvalg i 2019 (intervju, Jørn Holm-Hansen, 18.12.20 og intervju, Jakob Godzimirski, 14.12.20).
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Under PiS sitt styre har de gått tilbake på flere demokrati-indekser. Ifølge The Economists Democracy
Index (2019, s. 22) viser en nedgang fra 7.09 til 6.85 (av ti) fra 2015 til 2020. Også den anerkjente
Freedom House Indeksen viser tilsvarende tendens. Mellom 2016 og 2020 har Polen gått fra 89 til 82
(av hundre) på deres indeks. Denne utviklingen samsvarer med perioden PiS har vært i posisjon. I sin
årlige rapport skriver Freedom House (2019): «Siden de tok makten i 2015 har PiS [regjeringspartiet]
tatt grep for å øke sin innflytelse over statlige institusjoner [for eksempel domstolen, media] som
reiser alvorlig bekymring for Polens demokratiske utvikling».
I samme rapport fremgår det at det har vært hyppige demonstrasjoner fra LHBT-miljøet og dets
støttespillere, men at disse demonstrasjonene ble gjennomført i et politisk klima preget av intens antiLHBT-retorikk og -valgkamp drevet av PiS og den katolske kirken.
Kirken
I henhold til GUS (Polens Statistisk sentralbyrå) 87,6% av Polens befolkning tilhører den romerskkatolske kirke. Det er ca. 33,729 mill. medlemmer av denne kirken og 96% av populasjonen som
identifiserer seg i Polen med noen av religiøse institusjoner (Religious denominations in Poland,
chapter 1.5, GUS 2020). Til sammenligning var det kun 69% av Norges befolkning som var
medlemmer i Den norske kirke i 2019 (SSB, 2019 og SSB, 2021).
De nyeste statistikkene til den romersk-katolske kirke i Polen viser at 36,9% av det totale
medlemstallet i den katolske kirken deltok på søndagsmesse i 2019, mens tallet i 2018 var på 38,2%
(Rocznik Statystyczny Kosciola Katolickiego w Polsce za 2019, ISSK 2020).
Den katolske kirke i Polen har dog tapt seg noe de siste årene. Dette kan ses i sammenheng med ulike
pedofiliskandaler i kirken og de tette forbindelsene kirken har fått med landets nasjonalkonservative
regjering. Spesielt skadelig for kirken var at Polens Konstitusjonsdomstol i oktober 2020 godkjente et
nesten totalt forbud mot abort. Det førte til kraftige reaksjoner og omfattende demonstrasjoner over
hele landet (NTB/AFP, 2020).
Til tross for et lavere antall praktiserende katolikker og en endring i synet på kirken hos den yngre
generasjon er det likevel naturlig å se på Polen som et sterkt katolsk land. Dagens pave, pave Frans
oppfattes imidlertid som mer liberal enn hans to forgjengere, Johannes Paul II og Benedikt XVI. Han
har uttalt seg liberalt i ulike verdispørsmål rundt skilsmisse, homofilt partnerskap og prevensjonsbruk.
I 2020 uttalte pave Frans i dokumentarfilmen «Francesco» regissert av Evgeny Afineesky at homofile
trenger familiens omsorg og at samboende homofile har behov for trygge sivilrettslige rammer.
Zuk (2019) forteller om det tette forholdet mellom kirke og stat. Ifølge forfatterne har de i tospann gått
inn for en kulturrevolusjon siden 2015. Retorikken har vært preget av anti-LHBT, kampen mot abort
og fryktretorikk rettet mot innvandrere - spesielt muslimer. Igjen ser vi at det blir malt et fiendebilde
av LHBT og at LHBT-bevegelsen “står imot” tradisjonelle polske og katolske familieverdier. Elzbieta
Korolczuk (2020) hevder i motsetning at denne “krigen” mot den ikke-polske og -katolske LHBTbevegelsen startet i 2012. I spissen stod kirken, tett etterfulgt av flere konservative organisasjoner bak.
En av disse er organisasjonen Ordo Iuris som med oppbakking av kirken har spilt en sentral rolle i
utformingen av de ovennevnte anti-LHBT resolusjonene. Samme organisasjon har også gjentatte
ganger angrepet akademikere og kunstnere for det de mener er aktivitet som “krenker religiøse
følelser” (Korolczuk, 2020).
Om det var noen tvil om den polske katolske kirkens standpunkt i LGBT+spørsmålet ble det gjort klart
av erkebiskop i Krakow, Marek Jedraszewski, i 2019. Erkebiskopen fortalte massene: “A red plague is
not gripping our land anymore, which does not mean that there is not a new one that wants to control
our souls, hearts and minds. Not red, but rainbow” (Scally, 2019).
Avslutningsvis er det viktig å nevne at det nok er de mest ytterliggående utsagnene om LHBT fra
polske prester som får mest oppmerksomhet - episkopatet (den polske katolske kirkens høyeste organ)
har uttalt seg i mildere ordelag. Blant annet har de sagt at diskriminering av seksuelle minoriteter som
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medborgere ikke er tillatelig, LHBT-folk fortjener respekt og rettslig vern, fysisk og verbal aggresjon
mot LHBT-folk er ikke akseptabelt (intervju, Jørn Holm-Hansen, 18.12.20).
Sivilsamfunnet – opplevelser og aktivisme
2015 og 2020 er to sentrale år for LHBT-samfunnets posisjon i det polske samfunnet. Etter det
parlamentariske valget i 2015 fikk PiS mulighet til å danne en ettpartiregjering. Dette markerte starten
på den pågående perioden urovekkende utvikling for LHBT-personer. I 2020 ble det gjennomført et
presidentvalg gjennomsyret av illiberal anti-LHBT retorikk. Piotr Busko beskrev 2020 slik: «2020 was
difficult, and I think 2020 changed everything, especially the election. But people are very tired of
this”. Busko forteller videre om en slags oppvåkning i deler av det polske folket – de blir mer klar over
hva LHBT-samfunnet går gjennom. Alina Szeptycka forteller at de føler deres arbeid for likestilling og
antidiskrimingering fungerer, men at de er veldig slitne (privat samtale, Piotr Busko og Alina
Szeptycka.
Rapporten; «A long way for LGBTI equality” fra 2020, forsket og skrevet av EUs Agency for
Fundamental Human Rights, kartla medlemmer av LGBT+-samfunnets opplevelser på en rekke
områder.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

83% av deltakerne fortalte at de alltid eller ofte unngår å holde hender med sine likekjønnede
partnere offentlig – gjennomsnittet i EU-statene er lavere.
51% av respondentene unngikk alltid eller ofte enkelte steder i frykt for å bli angrepet –
gjennomsnittet i EU-statene er lavere.
20% av respondentene som er trans- og interkjønnpersoner fortalte at de hadde blitt angrepet
på bakgrunn av dette i løpet av det foregående året.
42% av respondentene fortalte at de hadde blitt trakassert på bakgrunn av sin tilhørighet i
LGBTI-miljøet – gjennomsnittet i resten av EU-statene er lavere.
47% av respondentene fortalte at de hadde opplevd å bli diskriminert på et livsområde i løpet
av året før. Med livsområde menes alt fra sykehusbesøk, cafebesøk, butikkbesøk mm –
gjennomsnittet i EU-statene er lavere.
26% hadde opplevd diskriminering på arbeidsplassen – gjennomsnittet i EU er lavere.
12% rapporterte at de hadde opplevd hatmotivert vold som en følge av deres seksuelle legning
eller kjønn – gjennomsnittet i EU er høyere.
68% av respondentene fortalte at de opplevde at intoleranse og fordommer mot LBGTIsamfunnet hadde økt de siste fem årene – gjennomsnittet i EU-statene er lavere.
4% av respondentene mener den polske regjeringen effektivt motarbeider intoleranse og
fordommer mot LHBT.

To av rapportens respondenter løfter frem mangelen på en balansert og aksepterende
seksualundervisning, og kirkens politiske og moralske makt som negative faktorer (Agency for
Fundamental Human Rights, 2020).
I følge Godzisz og Knut (2018) er det store problemer knyttet til diskriminering av LHBT-personer på
polske skoler. Løsninger på denne problematikken er mangelfull eller ikke tilstedeværende. I tillegg
finnes det ikke lovgivning knyttet til diskriminering på boligmarkedet eller i helsevesenet.
I teorien finnes det ingen hindringer for at LHBT-samfunnet skal kunne organisere og samle seg. I
praksis har denne delen av den polske loven blitt tolket annerledes etter at PiS kom til makten. Polske
LHBT-organisasjoner får i praksis ikke statlig støtte lenger (Godzisz og Knut, 2018, s. 2-3) og når de
får støtte fra utlandet vanskeliggjøres dette av myndighetene. Dette eksemplifiseres av uenigheten
mellom Norge og Polen i 2017. Uenighet gjaldt midler som skulle tildeles sivilsamfunnet, og spesielt
enkelte LHBT-organisasjoner. Norge vant frem med sin foretrukne løsning - at disse midlene skulle
deles ut av en uavhengig aktør, ikke av den polske stats regjering (Brekke, 2019).
Det finnes en rekke organisasjoner og profilerte aktivister som jobber for at LHBT-samfunnets
medlemmer skal behandles i tråd med menneskerettigheter og EUs Københavnskriterier. «Campaign
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Against Homophobia», “Kultura Rownosci” og aktivisten Bart Staszewski er noen av disse. Det har
vært mange demonstrasjoner arrangert av LHBT-aktivister de siste årene (ILGA EUROPE, 2021).
«Campaign Against Homophobia» jobber for at den polske loven skal endres slik at LHBT-samfunnet
oppnår de rettighetene de har rett på (Campaign Against Homophobia). En annen er organisasjon er
Kultura Rownosci. Den Wroclaw-baserte organisasjonen organiserer marsjer for likebehandling,
festivaler for likhet og ulik type anti-diskrimineringstrening. I vårt webinar med organisasjonens
representanter forklarte Aline Szeptycka hva deres såkalte LHBT-ideologi er - et ønske om at LHBTpersoner skal behandles i tråd med menneskerettigheter. Våren 2020 arrangerte Kultura Rownosci en
likhetsmarsj i Wroclaw som samlet hele 13.000 mennesker (personlig samtale, Piotr og Alina,
16.02.21).
LHBT-aktivisten Bart
Staszewski er en av de
mest profilerte LHBTaktivistene i Polen. Han
reiser rundt i Polen og
henger opp skilt som
viser hvordan disse
såkalte LHBT frie
sonene ser ut. Siden tar
han bilder av disse
skiltene med og tar
bilder av LHBTpersoner foran dem
(personlig samtale, Piotr
Busko og Alina
Szeptycka).
Et av bildene Bart Staszewski har tatt. Bildet er hentet fra: http://4liberty.eu/thou-shall-not-be-indifferent-what-holocaustsurvivors-can-tell-us-about-polands-lgbt-free-zones/

Det har vært mange LHBT-organiserte demonstrasjoner i Polen. I 2019 ble tre LHBT-aktivister
arrestert for å distribuere plakater der Jomfru Maria og Jesusbarnet hadde glorier i regnbuemønster.
Siktelsen lød på “fornærmelse av religiøse følelser”. Disse tre aktivistene ble frikjent 2. mars i år og
domstolen uttalte at det ikke forelå bevis for at aktivistene forsettlig hadde forsøkt å fornærme noens
religiøse følelser. Domstolen mente i motsetning at motivasjon var å beskytte mennesker som ble
diskriminert som en følge av å være en del av LHBT-samfunnet (Gera, 2021). Dette er bare et
eksempel på hvordan LHBT-aktivister straffeforfølges på bakgrunn av sitt arbeid for å fremme
likestilling for og anti-diskriminering av LHBT-miljøet.
Et annet eksempel på dette skjedde 7. august. Som en følge av LHBT-aktivisten Malgorzata Szutowicz
to måneder lange varetektsfengsling og kontroversielle siktelse for å overfalle en lastebilsjåfør
protesterte hundrevis i gatene i Warszawa. 48 av disse ble arrestert og mange skadet i det som av flere
eksperter er blitt kalt “unprecedented police violence”. Tilsvarende demonstrasjoner er rapportert å ha
foregått i 15 byer i Polen og Europa (Haynes og Roache, 2020).
Hva kan Norge og EU gjøre?
EU: Her er det to poeng som er svært viktige å ta utgangspunkt i. Det første: Polens befolkning står
fjellstøtt bak sitt medlemskap. Det andre: Polen er den staten som har fått mest penger fra EU mellom
2014-2019. Dette gir EU svært gode forhandlingskort når det kommer til hvilke krav de kan stille til
den politiske utviklingen.
Med denne omfattende støtten i den polske befolkningen og store overføringer av EU-midler, som ofte
gagner PiS-velgere på “bygda”, er PiS redde for å bli partiet som “fikk Polen kastet ut av Europa”
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(intervju, Jørn Holm-Hansen, 18.12.20). Dette forhandlingskortet kan, bør og har allerede EU brukt.
Allerede i 2017 iverksatte EU-kommisjonen artikkel 7 første ledd i EU-loven, denne gang på
bakgrunn av justisreformen i Polen. Denne prosessen har sakte, men sikkert beveget seg fremover og
kan i ytterste konsekvens medføre at Polen mister sin stemmerett i de ulike kamrene
(Europakommisjonen). Samme prosess kan brukes når det kommer til LHBT-samfunnet og deres
innskrenkede rettigheter.
Videre er det enighet mellom EU-kommisjonen og EU-parlamentet om hvordan man kan stanse
utbetalingen av EU-midler til Polen hvis utviklingen på LHBT-området skulle fortsette. Men denne
muligheten har blitt lagt på is inntil videre. Ifølge Amnesty er denne løsningen litt som pest eller
kolera. På den ene siden bør EU bruke alle virkemidler, politiske, økonomiske med mer for at alle
medlemsstater følger de forpliktelsene de har gått med på. På den andre siden vil en frysing av EUmidlene kanskje forverre innskrenkingen av rettigheter LHBT-miljøet opplever (Amnesty, 2020).
EU har også ved en rekke anledninger gått ut og kritisert Polens behandling av LHBT-personer. Dette
skjedde blant annet i Ursula von der Leydens «State of the Union-tale» i 2020 og i det nye vedtaket i
Europaparlamentet som erklærer EU for en LHBT frihetssone.
“LGBTIQ persons everywhere in the EU should enjoy the freedom to live and publicly show
their sexual orientation and gender identity without fear of intolerance, discrimination or
persecution, and authorities at all levels of governance across the EU should protect and
promote equality and the fundamental rights of all, including LGBTIQ persons”
(Europaparlamentet, 2021).
Norge: For Norge er det hovedsakelig rettslige og økonomiske virkemidler som vil være de mest
effektive. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har vært klar på at det å bevilge penger til kommuner
som har erklært seg fri for LHBT-ideologi ikke er uforenelig med å motta EØS-midler. Så lenge disse
erklæringene står ved lag vil det ikke bevilges penger til disse kommunene (Vårt Land, 2020). Videre
har Norge sørget for at sivilsamfunn-delen av EØS-midlene går til LHBT-organisasjoner, noe PiSregjeringen motsatte seg. Etter noe dragkamp vant Norges krav om at EØS-midlene skal utdeles av en
uavhengig aktør frem. I et svar i Stortingets spørretime 14.09.20 fortalte Ine Eriksen Søreide at EØSmidlene skal “forvaltes i henhold til vedtatte prinsipper om godt styresett, bærekraftig utvikling,
kjønnsnøytralitet og ikke-diskriminering” (Ine Eriksen Søreide, Stortingets spørretime,
25.06.2020). Disse harde – økonomiske, og myke – diplomatiske, virkemidlene bør anvendes så mye
det lar seg gjøre.
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4. Ungarn - retur til fortiden
Skrevet av Aurora Hårtveit og Christian Haugen.

Et land i utvikling
Ungarn har til tross for den nåværende sterke koblingen mellom nasjonalisme og homofobi, vært
historisk tolerant mot homofile så sent som på 1800-tallet. Under deres kommunistiske periode ble
imidlertid homofili kriminalisert - med unntak av en kortere periode av Lenin i 1917. I ettertid av de
kommunistiske regimenes fall, ble Ungarn medlem i EU i 2004. På dette tidspunktet avkriminaliserte
de homoseksualitet igjen (Volstrup 2016, 2).
Ungarn hadde en mer liberal periode like etter de ble medlem i EU. I senere tid har imidlertid landet
blitt dratt i en stadig mer nasjonalistisk og LHBT+ kritisk retning. Statsminister Viktor Orbans
konservative regjering ledet av partiet Fidesz, har utgjort to tredjedels flertall i parlamentet siden
valget i 2018, og har dermed full gjennomslagskraft i parlamentet. Partiet har i 2020 fått gjennomslag
for en lovforslaget “den tradisjonelle familiemodellen”, som forbyr adopsjon for likekjønnede par
gjennom den ungarske familieministeren Katalin Novak (Volstrup 2016, 3).
I det samme lovforslaget skjerper Ungarn videre definisjonen av ekteskap og familieenheten.
Endringene viser til at "Ungarn skal beskytte ekteskapsinstitusjonen, forstått som den ekteskapelige
unionen mellom en mann og en kvinne basert på deres uavhengige samtykke" (DW 2020). Ungarn
skal også beskytte familien som institusjon, da landets ledelse anser den tradisjonelle familien som
grunnlaget for nasjonens overlevelse. Familiebånd skal være basert på ekteskap og forholdet mellom
foreldre og barn. Moren skal være en kvinne, faren skal være en mann. Homofilt ekteskap er med
andre ord forbudt i Ungarn, og har alltids vært det. Endringene har møtt kritikk ettersom de blir
fremmet i en tid da protester har blitt sterkt begrenset på grunn av koronaviruspandemien (Amnesty
2020).
Kjønn og identitetspolitikk
Den ungarske regjeringen har også endret innholdet om kjønn og identitet i grunnloven. Forslaget er
den niende grunnlovsendringen siden innføringen av grunnloven, og inneholder to avsnitt om barn og
familier. De inkluderer nå barns rett til kristen oppdragelse og kjønnsidentitet som tilsvarer deres
kjønn ved fødselen, og sier at "Hvert barn skal ha rett til beskyttelse og omsorg som er nødvendig for
sin fysiske, intellektuelle og moralske utvikling. Ungarn beskytter barnas rett til en identitet som
tilsvarer hans eller hennes kjønn ved fødselen og sørger for en oppvekst for dem som gjenspeiler
verdiene basert på Ungarns konstitusjonelle identitet og kristne kultur" (Telex 2020).
Spørsmålet om barn og kjønn har vært en viktig politisk sak i Ungarn helt siden et parlamentsmedlem
fra Fidesz - Mi Hazánk - la en barnesangbok gjennom en makuleringsmaskin ettersom boken fremmet
aksept mot LHBT-personer. Ifølge forklaringsnotatet vedlagt lovforslaget, garanterte
grunnlovsbestemmelser i Ungarn allerede barns rett til beskyttelse og omsorg. Notatet hevdet at disse
"nye, moderne ideologiske prosessene som er utbredt i den vestlige verden" truer denne retten, derfor
må lovgivere handle for å "beskytte barnets identitet som eksisterer uforanderlig fra fødselen", som en
del av å beskytte deres rett til verdighet. Teksten fortsetter videre med å si at "kjønnet ved fødselen er
et attributt som ikke kan endres: Mennesker blir født enten mannlige eller kvinnelige." Dette er i tråd
tidligere lovgivning om transpersoner i Ungarn, der Ungarn erstattet begrepet "kjønn" i det sivile
registeret med "kjønn ved fødselen" i mai 2020 (Telex 2020).
Det ungarske parlamentet stemte også for å avslutte lovlig anerkjennelse av transpersoner.
Motstanderne av forslaget uttalte at den nye loven vil øke diskriminering, spesielt da ungarere ofte må
vise ID-kortene sine. LHBT samfunnet anser dette som et stort tilbakeskritt, ettersom tidligere
bestemmelser viste til at transpersoner kunne endre kjønn og navn på offisielle dokumenter. Dette vil
ikke lengre være mulig. Endringsforslaget ble foreslått av visestatsministeren 31. mars 2020, samme
dag som International Transgender Day of Visibility.
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Opposisjons-parlamentariker og leder av det liberale partiet Bernadett Szél, uttalte seg svært kritisk til
lovforslaget, og beskrev det som ondt. Transpersoner og talsmenn sier at lovforslaget vil føre til økt
diskriminering av samfunnet. Lovendringen betyr også at transpersoner ikke vil kunne velge et navn
som passer med deres identifiserte kjønn, ettersom ungarsk lov krever at fornavn skal velges fra en
liste som holdes av landets vitenskapsakademi. Listen er sortert etter kjønn.
Etter 2017 har lovlige kjønnsendringer i landet også blitt frosset, og nå vil etterslepet av folk som
venter på den juridiske prosedyren avvises sammen med nye søkere. Ettersom den nye kategorien vil
vise "kjønn ved fødselen", frykter LHBT-samfunnet at det også kan brukes mot transpersoner som
allerede har lovlig endret kjøn, altså at loven får en tilbakevirkende effekt (The Guardian 2020).
En ny grunnlovsendring om diskriminering trådte videre i kraft i april 2011. Imidlertid ble ikke
seksuell legning og kjønnsidentitet inkludert i forbudet mot diskriminering. Den nye lovendringen
taklet hatytringer, men begrenser det til nasjonale, etniske, rasemessige eller religiøse grupper. Ungarn
har som et resultat ingen verktøy mot homofobe og transfobe hatytringer (Hungarian LGBT Alliance
2015).
LHBT - en ideologi fra EU?
Inntil nylig har ikke spørsmål om homofile, lesbiske, bifile og transpersoner vært høyt på agendaen i
Ungarn. Svaret på hvorfor denne skepsisen til LHBT miljøet eksisterer, ligger i historien og skepsisen
til EU og vesten. Mange anser vesten som overlegen overfor de tidligere østblokklandene, og føler seg
mindreverdig. Til tross for at EU gir dem økonomiske midler, er det et sterkt behov for å ikke la EU
bestemme over dem. Ettersom EU fremmer liberale verdier - som LHBT støtte-, blir det en sterkere
skepsis mot dette. Nasjonalkonservative politikere og den katolske kirken spiller på disse
nasjonalistiske og anti-EU følelsene når de snakker om synet på seksualitet og seksuelle minoriteter
(Lilleslåtten 2020).
Høyreekstreme fremstiller homoseksualitet som vestlig. De gir inntrykk av at ”normale” familier og
barn trues av LHBT ideologien. Det blir også pekt på at mange bruker LHBT debatten for å trekke
oppmerksomheten vekk fra arbeidsledighet, korrupsjon og andre problemer (Amnesty 2012).
Nasjonsbygging
Den “tradisjonelle familien” med en mann og en kvinne blir også sterkt knyttet til nasjonen. Mannens
rolle - overlevelse og forsvar - og kvinnen - reproduksjon - er sterkt sammenkoblet, og nasjonens
utholdenhet er bare mulig når både menn og kvinner overholder deres respektive "tradisjonelle"
kjønnsroller. Homoseksualitet truer dette, ettersom homoseksuelle mennesker av natur ikke er i stand
til å reprodusere. Homoseksualitet blir dermed sett på som en direkte trussel mot nasjonens
utholdenhet og fremveksten av homofobi blir mer sannsynlig.
Spørsmålet om befolkningsnedgang er spesielt avgjørende for homofobi i land som Ungarn, der
fruktbarheten har falt dramatisk de siste årene. Tradisjonelle kjønnsroller og seksuelle normer,
inkludert "tradisjonelle" familienormer, er dermed måten å sikre forutsigbarhet og stabilitet.
Arven fra Sovjet
En annen stor forklaringsfaktor for homofobi i Ungarn, er arven fra kommunismen. Som i andre
tidligere kommunistiske land ble det forventet at borgere fulgte det som kan klassifiseres som
"kollektivets psykologi", som antydet at alternative seksualiteter var uakseptable. Spesielt homofili ble
mislikt og sett på som i strid med kollektivets gode, fordi homofile ikke kunne få barn. I tillegg ble
menn og kvinner sett på som “supplementet” til hverandre. Homofili var også et tegn på individualitet
og gikk dermed mot det kommunistiske samfunnet. Selv om Ungarn ikke var direkte en del av
Sovjetunionen, kategoriseres det som et kommunistisk land, noe som har preget dem sterkt i ettertiden.
Det argumenteres blant annet ofte for at Ungarn fremdeles sliter med å overvinne deres
kommunistiske fortid med Sovjetunionen, og at Ungarn på bakgrunn av dette har gått i en sterk
nasjonalistisk retning (Volstrup 2016, 11).

21
LHBT rettigheter i Europa - 25

Sivilsamfunnet og internasjonale reaksjoner
Reaksjoner nasjonalt: 1 1988 så LHBT organisasjoner dagens lys i Ungarn, og ble et av de første
landene i Øst-Europa til å få en organisert homobevegelse. Deres mest tydelige virkemiddel har siden
1997 vært Pride-markeringer og demonstrasjonstog i landets hovedstad Budapest. Flere ulike
organisasjoner jobber for LHBT rettigheter i Ungarn. I motsetning til FRI i Norge - som representerer
hele LHBT-bevegelsen - er organisasjonene delt opp i ulike deler avhengig av legning og kjønn.
«Transvanilla» er den Ungarske organisasjonen for transseksuelle personer, mens «Hatter» er for
lesbiske og homofile (Volstrup 2016, 7). Det er registrert 7 ulike NGOs for skeives rettigheter. Blant
annet egne organisasjoner for kvinner, egne for lesbiske og egne for trans (Hungarian LGBT Alliance
2015).
Pride-paradene har skapt store protester og motdemonstrasjoner i Ungarn. Særlig fra nasjonalister og
det politiske ytre høyre. Ved flere anledninger har det oppstått voldelige konfrontasjoner. Propaganda
fra partiet «Jobbik» har ført til at LHBT og Pride av mange forbindes med vestlige verdier, EU,
globalisme, og dermed det motsatte av nasjonalisme og tradisjonelle verdier som mange Ungarere
støtter opp under (Balkan Insight 2021).
President Orban har videre endret på eierstrukturer innen høyere utdanning slik at universiteter får mer
statlige penger dersom de iverksetter anti-LHBT reformene til regjeringen (Balkan Insight 2021).
LHBT- organisasjoner varsler spesielt om at oppfordring til hat mot seksuelle minoriteter er på vei
opp. Dette kommer ikke bare fra ekstreme høyreorienterte politikere, men også ledende
myndighetspersoner. Eksempelvis har rådgiveren for statsminister Orbán, Imre Kerényi etterlyst "å
stoppe homolobbyen", borgermester i Budapest István Tarlós har snakket om homofili som "unaturlig
og frastøtende" og visestatsminister Zsolt Semjén kalte homofili "et avvik". Ingen regjering
(Hungarian LGBT Alliance 2015).
Disse uttalelsene beskrives av Hungarian LGBT Alliance som svært skadelige, ettersom LGBTpersoner alt er blant de mest diskriminerte sosiale gruppene i Ungarn. Statistikken viser her at 65% av
ungarerne ikke ville vært venn med noen fra LHBT-samfunnet, 46% ønsker ikke noen fra LHBTsamfunnet som sin nabo og 61% av befolkningen anser fortsatt homofili som en sykdom. I følge en
undersøkelse fra 2012 svarte 45% av de ungarske LHBT-respondentene at de personlig har følt seg
diskriminert eller trakassert på grunn av seksuell legning i løpet av de siste 12 månedene (Hungarian
LGBT Alliance 2015).
Homofobe og transfobe hatforbrytelser er videre utbredt i Ungarn. En undersøkelse fra 2012 viste at
hele 28% av ungarske LHBT-respondenter hadde vært fysisk og/eller seksuelt angrepet eller truet med
vold de siste 5 årene. Bare 13% av respondentene rapporterte angrepet til myndighetene. Den nye
straffeloven fra 2013 skulle legge til rette for mer oppfølgning av hatkriminalitet, også basert på
legning. I praksis ser politiet ofte bort fra hatmotivasjonen for forbrytelsen, noe som resulterer i
mindre effektiv etterforskning og lavere sanksjoner. Datainnsamling om homofobe / transfobe
hatforbrytelser er videre ikke tilstrekkelig; å registrere dem er valgfritt, noe som står i kontrakt til dem
som er motivert av nasjonalitet, etnisitet, rase eller religion. Der er registreringen obligatorisk. Det er
ingen tiltak for å oppmuntre til rapportering eller forebygging (Hungarian LGBT Alliance 2015).
Reaksjoner internasjonalt: I 2012 vedtok EU-parlamentet en resolusjon som fordømte hatretorikken
som ble brukt mot LHBT- personer i blant annet Ungarn. EU har ved en rekke tilfeller forsøkt å legge
press på Ungarske myndigheter, men blitt stoppet av at man ikke har oppnådd konsensus. Human
Rights Watch har vært en sterk pådriver for at EU skal være enda tydeligere overfor regjeringen i
Ungarn. Senest i november 2020 da Ungarn vedtok mange innskjerpelser i LHBT-personers
rettigheter (Human Rights Watch 2020). Også Amnesty har advart mot den økende risikoen for
diskriminering av skeive, spesielt for transpersoner (Amnesty 2020).
I 2018 vedtok den Europeiske domstolen at Ungarske myndigheter ikke kunne utsette asylsøkere og
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flyktninger for psykologiske tester for å bevise sin homofile legning (Euractive 2018).
EU har ikke enda iverksatt økonomiske sanksjoner som reduserer EU-midler til Ungarn (Openly
2020). Imidlertid valgte Norge i 2014 å fryse all støtte til Ungarn. Det skjedde fordi den ungarske
regjeringen prøvde å skvise ut Ökotárs, en av organisasjonene som da forvaltet støtten til
sivilsamfunnet i Ungarn, og ta kontrollen selv. Ungarn har en pott på 214,6 millioner euro i EØSmidler i vente fra Norge, Island og Liechtenstein. Summen tilsvarer nærmere 2,1 milliarder kroner og
skal dekke perioden fra 2014 til 2021. Stoppen i støtten skyldes en langvarig konflikt om den delen av
pengehjelpen som skal gå til sivilsamfunnet, herunder LHBT-organisasjoner. Norges krav er at disse
pengene skal forvaltes av en operatør som er uavhengig av myndighetene, mens Ungarn derimot, vil
ha politisk kontroll (Aftenposten 2018).
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Konklusjon
I denne rapporten har vi sett på utviklingen for LHBT-samfunnets rettigheter i fire EU-land. Til tross
for at den Europeiske Union er basert på liberale verdier og utøver stor normskapende innflytelse på
sine medlemsland, varierer situasjonen for LHBTs rettigheter stort.
I Polen og Ungarn har situasjonen for LHBT-samfunnet gått fra vondt til verre de siste årene, og de få
rettighetene til LHBT har blitt innskrenket. Rettighetene er definitivt under press i de Østeuropeiske
landene. Italias befolkning har blitt mer liberale, men det tungrodde og ustabile politiske systemet har
lenge stukket kjepper i hjulene for progressive LHBT-lover. De har imidlertid fått viktige gjennomslag
i 2016 og 2020. I Irland har politikerne lenge avstått fra å ta tak i LHBT-saken, men omfattende press
fra sivilsamfunnet har ført til en rask liberalisering av lovene. Fellesnevneren for samtlige land i denne
rapporten er en sterk tilstedeværelse av den katolske kirken. Som påpekt tidligere, viser forsking at
kirken fungerer som en bremsekloss for utviklingen av LHBT-rettigheter og liberalisering av lover.
Den katolske kirkes makt er imidlertid blitt svekket de siste årene. Deler av forklaringen bunner i at
unge blir stadig mer sekulære, altså ikke-religiøse. En annen viktig faktor til den katolske kirkens
dalende oppslutning, er at mediene har satt søkelys på overgrep mot barn utført av prester og
maktpersoner i kirken. En rekke saker har avslørt at overgrep mot har vært omfattende og utbredt.
Mange personer innenfor kirken har visst om denne grusomme praksisen, men lukket øynene for det.
Kirkens dårlige håndtering av overgrepsskandalene har skapt et sinne i befolkningen, og forklares som
hovedgrunnen til nedgangen i kirkedeltakelsen blant annet i Irland.
Det er viktig å påpeke at den katolske religionen ikke nødvendigvis fører til en restriktiv LHBTlovgivning, da katolske land som Frankrike, Spania og Belgia har opplevd en helt annen utvikling.
Dette betyr at også andre faktorer spiller inn. Overordnet kan LHBT-personers forverrede situasjon ses
i sammenheng med den globale høyrepopulistiske bølgen som har skylt over verden.
Høyrepopulistiske partiers frierier til religion, krasse retorikk og ikke minst tilbudet om en “løsning”
på de økonomiske nedgangstidene som fulgte finanskrisen i 2008 er en del av suksessoppskriften til
høyrepopulistene. Gjennomgangen av landene peker særlig på fremveksten av disse høyrepopulistiske
partiene (i Italia, Ungarn og Polen). Men landene har også særegne faktorer, et ustabilt politisk system
(Italia), arven etter kommunisttiden (Polen og Ungarn), svekkede domstoler og media (Italia, Ungarn
og Polen) samt mangelen på politisk vilje til å endre loven (Irland).
Italia og Irland er de landene som opplever en fremgang for LHBT-rettighetene. Likevel viser
holdningsudersøkelser og hatkriminalitetstatistikker at de som identifiserer seg som LHBT-personer
opplever mobbing, vold og utenforskap. Dette understreker at det er like viktig å endre faktiske
holdninger som formelle lover. Begge land preges også av smutthull i loven, der for eksempel
likekjønnede foreldre ikke har samme rettigheter som heterofile par. Italia og Irland har derfor enda en
lang vei å gå for å styrke LHBTs rettigheter og muligheter i samfunnet.
I Ungarn og Polen er rettighetene til LHBT satt under press. Det vil si at situasjonen blir forverret, og
rettighetene innskrenkes, heller enn at det går fremover slik som i Italia og Irland. En fellesnevner for
landene er at de begge har blitt styrt av konservative, høyrepopulistiske partier. LHBT har blitt skissert
som en farlig “vestlig” ideologi, og de hevder at EU driver med LHBT propaganda. Den harde
retorikken mot LHBT personer, innskrenking av domstolenes uavhengighet og kontroll over pressen
har ført til at både Ungarn og Polen er på kollisjonskurs med resten av EU landene. Samtidig som de
maler EU som fanden på veggen, er Polen og Ungarn to av landene som har mottatt desidert mest
økonomisk støtte fra EU og EØS midlene. Et paradoks, vil mange hevde. Dette skaper en mulighet til
å legge press på landene som både Norge og EU kan benytte seg av. Dette fordi begge lands
medlemskap har bred støtte i befolkningen.
Sivilsamfunnet og interesseorganisasjoner innsats er viktig å trekke frem. Informasjonsspredning og
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samarbeid på tvers av landegrenser er avgjørende for å styrke LHBTs rettigheter i Europa. Slik LHBTaktivistene Piotr Busko og Alina Szeptycka understreket i en samtale med prosjektgruppen: EØSmidlene fra Norge har vært helt avgjørende for at de kan opprettholde aktiviteten og sette i gang
prosjekter når deres egen regjering kutter all økonomisk støtte. Det er viktig å forstå at de LHBTfiendtlige regjeringene ikke gjenspeiler holdningen i hele befolkningen, og at det eksisterer mange
liberale krefter som arbeider for endring. Det viktigste vi i Norge kan gjøre er å styrke samarbeidet på
tvers av landegrensene, engasjere oss i debatter og støtte våre europeiske naboer i LHBT-saken. Dette
kan gjøres ved å engasjere seg i politiske partier eller interesseorganisasjoner (som Europeisk
Ungdom), slik at både norske og europeiske politikere fortsetter å stå opp for LHBTs rettigheter.
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