Пројекат „Стварање толеранције и разумевања према ЛГБТ популацији у српском
друштву“ је финансиран из средстава Билатералног програма, закљученог 18, односно 29.
новембра 2013. године потписивањем Споразума између Владе Републике Србије и Министарства
спољних послова Краљевине Норвешке.
Када се говори о правима и питањима припадника/ца ЛГБТ заједнице (лезбејке, геј
мушкарци, бисексуалне и транс* особе) у Републици Србији, наилази се на недостатак разумевања
међу општом јавношћу, као и на толерисање отворенио хомофобичних и трансфобичних ставова и
изјава. Висок ниво дискриминације и стигматизације чини ЛГБТ заједницу једном од
најизложенијих и најрањивијих мањинских група у Србији, субјектом насиља и дискриминације
на различитим нивоима. Стремимо достизању високог степена друштвене инклузије преко
препознавања и признавања основних и других људских права припадницима/ама ЛГБТ заједнице,
као и свих других група које су препознате као рањиве.
Пројектне активности су формулисане у складу са приоритетима и мерама садржаним у
Стратегији превенције и заштите од дискриминације и пратећем Акционом плану, а на основу
препоруке коју је Краљевина Норвешка упутила Србији у погледу ојачавања напора усмерених ка
обезбеђивању ЛГБТ заједници уживања основних права на слободу изражавања, удруживања и
мирног окупљања:
1. Кампања информативно-едукативног типа која има за циљ да општу јавност и младе
(16-25 година) упути у питања која се тичу ЛГБТ заједнице, подигнe њену видљивост и
понуди позитивне садржаје који би требало да утичу на смањење предрасуда и
стереотипа о овој заједници. Обимну кампању на националном нивоу спроводиће
пројектни тим, док ће ЛГБТ организације цивилног друштва и Канцеларије за младе,
бити у прилици да спроведу мање, специфичније кампање са истим циљем, које се
посебно обраћају локалним заједницама.
2. Медији и новинари/ке играју кључну улогу у креирању јавног мњења и могу да утичу
на стварање позитивније и толерантније друштвене климе за ЛГБТ заједницу у Србији.
Препознајући важност недискриминаторног и несензационалистичког извештавања о
осетљивим групама, уз коришћење адекватног језика део пројектних активности
усмерен је ка серији тренинга за представнике/це медија. Обука ће подићи ниво знања
и свести о случајевима дискриминације са којом се суочавају ЛГБТ особе, правном и
институционалном оквиру, као и о видовима говора мржње. Путовањем у једну од
држава које су достигле веома висок ниво остваривања права ЛГБТ особа биће
награђени најбољи примери професионалног извештавања који истражују проблеме са
којима се суочава ЛГБТ заједница, да би на тај начин одали признање за квалитет и
етичност у извештавању и допринос медија борби против дискриминације у Србији.
3. Анализирање посебних случајева дискриминације ЛГБТ особа са којима се суочавају
Повереник за заштиту равноправности, Заштитник грађана и Покрајински омбудсман у
циљу елиминисања њихових узрока и последица.
4. Запослени/е у Министарству унутрашњих послова и полицијски службеници/е проћи
ће низ обука на којима ће се упознати са питањима релевантним за ЛГБТ заједницу у
Србији, појмом и облицима хомофобије, различитим видовима дискриминације, говора
мржње и злочина из мржње усмереним ка осетљивим друштвеним групама, посебно
ЛГБТ заједници. Они који биду прошли обуку, уз посебне приручнике о поступању и
прилагођени видео материјал биће улог даље сензибилизације и унапређења
ефикасности, рада и постпуања полиције са припадницима/ама ЛГБТ заједнице.
5. Све особе ангажоване у правосудном систему су одговорне за обезбеђивање
равноправности и правичности поступања. У оквиру пројекта, у сарадњи са
Правосудном академијом, ће бити израђен програм за запослене у правосуђу (судије и

тужиоце) који ће омогућити одговарајућу заштиту и поступање са ЛГБТ особама пред
судовима.
6. Напредне обуке запслених у Центрима за социјални рад ће омогућити даље
унапређивање услуга које ови центри могу да пруже ЛГБТ особама и да наставе да на
одговарајући начин одговорају на специфичне потребе ЛГБТ особа и чланова/ца
њихових породица.
7. Дијалог са Министарством просвете, науке и технолошког развоја током кога ће се
указати на предузимање неопходних мера којима ће се омогућити афирмативно и
коректно представљање истополне сексуалне и емотивне оријентације, трансродности,
транссексуалности и интерсексуалности у свим уџбеницима. Без обзира на известан
напредак у овој области, посебан циљ је усмерен ка спречавању дискриминације ЛГБТ
деце и младих у образовним институцијама и промовисању толеранције и међусобног
поштовања.
Пројекат траје 24 месеца, а пројектни тим је почео са радом 10. марта 2015. године.

