O que é a ILGA-Europa?
A ILGA-Europa é a estrutura regional europeia da Associação internacional
Lésbica e Gay (International Lesbian & Gay Association, ILGA). Trabalhamos
para a defesa e promoção da igualdade e dos direitos humanos de lésbicas,
gays, bissexuais e transexuais (LGBT) na Europa. Somos uma organização não
governamental, representando os nossos membros, essencialmente
organizações de pessoas LGBT, ao nível europeu. Congregamos actualmente
mais de 200 organizações de toda a Europa.
A nossa visão:
A ILGA-Europa desenvolve a sua actividade com vista à criação de um mundo
em que os direitos humanos de todas as pessoas sejam respeitados e em que
todos possam viver em plena igualdade e livres de qualquer forma de
discriminação fundada na orientação sexual ou na identidade ou expressão de
género.
A nossa missão:
-

-

-

defender, ao nível europeu, os direitos de todas as vítimas de
discriminação fundada na orientação sexual ou na identidade ou
expressão de género
promover os direitos à igualdade e a viver livre de qualquer forma de
discriminação realizando actividades de lobbying e desenvolvendo
campanhas, e educando e informando as instituições europeias, os media
e a sociedade civil
reforçar a capacidade das organizações europeias que actuam no
domínio dos direitos humanos para lutarem contra a discriminação
fundada na orientação sexual e na identidade ou expressão de género
através do desenvolvimento de redes de contactos, da partilha de
informações e de actividades de formação.

Porque existe a ILGA-Europa e porque é ela necessária:
-

-

-

porque as pessoas LGBT na Europa ainda enfrentam discriminação em
muitas áreas, tais como o emprego, acessos a cuidados de saúde, à
habitação, a pensões, à Segurança Social e a bens e serviços
porque a Europa ainda está longe de ser um continente onde as pessoas
LGBT se possam considerar livres da discriminação, dos preconceitos e
da violência;
porque a discriminação fundada na orientação sexual e na identidade ou
expressão de género não é ainda reconhecida, plenamente, ao nível
europeu ou em muitos países europeus

-

porque as famílias de pessoas do mesmo sexo e os seus filhos ainda não
são plenamente reconhecidos e tratados com dignidade e respeito
porque algumas pessoas LGBT na Europa ainda são objecto de
observações carregadas de ódio, humilhação e mesmo violência e
homicídio.

Sócios:
Qualquer pessoa ou organização que partilhe os nossos objectivos e valores
pode tornar-se sócio da ILGA-Europa. Todos os membros da ILGA com sede na
Europa são automaticamente considerados membros da ILGA-Europa.
Categorias de membros:
- organizações com escopo não lucrativo, incluindo grupos de LGBT integrados
numa organização não LGBT, podem tornar-se membros de plenos
- qualquer pessoa pode tornar-se um membro a título individual
- qualquer outra organização ou associação, tal como sociedades comercial
LGBT, organizações governamentais, ou organizações de voluntários não-LGBT
podem tornar-se membros associados
Mais detalhes e formulário para inscrição em:
www.ilga.org/member.asp

Como é que pode envolver-se no trabalho da ILGA-Europa e apoiá-la?
tornando-se membro da ILGA ou associando-se a uma organização
nacional ou local que seja associada da ILGA
- recebendo todas as notícias e tomando conhecimento de todos os
desenvolvimentos ocorridos na Europa nos domínios da política, do
direito e das
, get all news and developments on LGBT politics, laws and policies in
Europe by signing up to our monthly electronic Euro-letter and/or our
magazine
- visitando e explorando o nosso website, e ajudando-nos a mantê-lo
actualizado com informação do seu país
- tomando parte na nossa conferência anual
- fazendo uma doação
- tornando-se um Scholarship Angel
- desenvolvendo trabalho voluntário para nós.

-

Todos os detalhes, incluindo a nossa conta bancária, no nosso website:
www.ilga-europe.org

