Mis on ILGA-Euroopa?
ILGA-Euroopa on rahvusvahelise lesbi- ja geiassotsatsiooni (ILGA) Euroopa
esindus. Töötame võrdsuse ning lesbide, geide, bi- ja transseksuaalide (LGBT)
inimõiguste nimel. ILGA-Euroopa on mittetulunduslik katuseorganisatsioon, mis
esindab oma liikmeid, peamiselt LGBT organisatsioone, Euroopa tasandil. Meil
on üle 200 liikme üle terve Euroopa.
Meie visioon:
ILGA-Euroopa töötab selle nimel, et maailmas austataks igaühe inimõigusi ning
igaüks saaks elada võrdsuses ja vabana diskrimineerimisest seksuaalse
sättumuse ning soolise kuuluvuse või väljenduse alusel
Meie missioon:
-

-

Euroopa tasemel kaitsta nende õiguseid, keda diskrimineeritakse
seksuaalse sättumuse ning soolise kuuluvuse või väljenduse alusel.
Euroopa institutsioone, meediat ning kodanikuühiskonda harides ning
informeerides, propageerida õigust võrdsele kohtlemisele ning mittediskrimineerimisele
Võrgustiku, informatsiooni jagamise ning koolitustegevuste abil tugevdada
Euroopa inimõiguste organisatsioonide töövõimet võitluses
diskrimineerimise vastu seksuaalse sättumuse, soolise kuuluvuse või
väljenduse alusel

Miks ILGA-Euroopa olemas on ja milleks meid vaja on?
- kuna LGBT inimesed Euroopas seisavad ikka veel silmitsi
diskrimineerimisega mitmetes valdkondades nagu näiteks tööhõive,
tervishoiusüsteem, eluasemed, pension, sotsiaalkindlustis, ligipääs
erinevatele teenustele ning toodetele
- kuna Euroopa ei ole veel kaugeltki kontinent, kus LGBT inimesi ei puuduta
diskrimineerimine, eelarvamused ja vägivald
- kuna diskrimineerimist seksuaalse sättumuse, soolise kuuluvuse või
väljenduse alusel ei ole Euroopa tasandil ja mitmetes Euroopa riikides siiani
täielikult tunnistatud ning keelatud
- kuna samasoolisi peresid ning neis kasvavaid lapsi ei ole siiani täielikult
tunnistatud ning koheldud väärikalt ning austusega
- kuna mitmed LGBT inimesed Euroopas on siiani vihkamisele õhutavate
lausete, alanduste ning vägivalla märklauaks
Liikmelisus:
Mistahes eraisik või organisatsioon, kes jagab meie vaateid ning väärtuseid, võib
ILGA-Euroopaga liituda.

Kõik ILGA liikmed Euroopast on automaatselt ka ILGA-Euroopa liikmed.
Liikmelisuse tüübid:
- täisliikmelisus on LGBT mittetulundusorganisatsioonidele, k.a. LGBT grupid,
mis moodustavad osa mitte-LGBT organisatsioonist
- individuaalne liikmelisus on eraisikule
- partnerliikmelisus on mistahes muule organisatsioonile või assotsiatsioonile
nagu ärilised LGBT organisatsioonid, valitsus-organisatsioonid või mitte-LGBT
organisatsioonid
Lisainfo ning avaldused:
www.ilga.org/member.asp

Kuidas saad Sina ILGA-Euroopat toetada ning kaasa lüüa?
-

ILGA-Euroopa liikmeks saades või liitudes Sinu rahvusliku/kohaliku
grupiga, mis juba on ILGA liige
Registreeri end igakuise Euro-letter’i ja/või meie ajakirja lugejaks ning
saad uudiseid LGBT poliitikast, seadustest ning arengutest Euroopas
Uuri meie kodulehekülge ja aita meil seda uuendada lisades
informatsiooni oma riigi kohta
Osale meie iga-aastasel konverentsil
Tee annetus
Ole meie Stipendiumi-Ingliks
Ole meie vabatahtlikuks

Kogu lisainfo koos pangaandmetega leiad meie kodulehelt:
www.ilga-europe.org

