Ligestilling, fordomme,
stereotyper og bias

Titel: WORKING WITH VICTIMS OF ANTI-LGBT HATE CRIMES – A PRACTICAL HANDBOOK
Ressourcetype: Håndbog
Land: Italien, Storbritannien, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Grækenland, Ungarn, Litauen, Spanien,
Polen
Sprog: Engelsk, fransk, Italiens, bulgarsk, kroatisk, græsk, ungarsk, litauisk, spansk, polsk, hollandsk

Denne håndbog er udviklet gennem projektet Come Forward: Empowering and supporting
Victims of Anti-LGBT Hat Crimes, finansieret af finansieret af Den Europæiske Unions Rights,
Equality and Citizenship Programme (2014-2020).
Håndbogen blev produceret med det formål at give mennesker, der arbejder med ofre for
hadforbrydelser, et praktisk værktøj til, hvordan de kan imødekomme LGBT-ofrets specifikke
behov. Den giver fagfolk, der arbejder med ofre og vidner i institutioner og organisationer,
hvor folk kan anmelde forbrydelser og modtage støtte (politi, anklagere, NGO’er m.fl.) de
enkle og relevante oplysninger, der er nødvendige for bedre at forstå homo- og transfobisk
vold, ofrenes oplevelserne og perspektiver og hvordan man sikrer maksimal støtte og
sikkerhed for ofrene. Håndbogen indeholder også specifikke og praktiske retningslinjer og tip
til, hvordan man arbejder og kommunikerer med LGBT-ofre under hensyntagen til deres
specifikke behov og sårbarhed.
PDF: http://www.lgbthatecrime.eu/resources/handbook

Titel: COUNTERING UNDER-REPORTING AND SUPPORTING VICTUMS OF ANTI-LGBT HATE CRIME GOOD
PRACTICES REPORT

Ressourcetype: Good Practices
Land: Italien, Storbritannien, Bulgarien, Kroatien, Grækenland, Ungarn, Litauen, Spanien, Polen
Sprog: Engelsk

Denne rapport præsenterer 41 good practice-eksempler på bekæmpelse af
underrapportering af og støtte til ofre for LGBT-relaterede hadforbrydelser,
udvalgt fra de ni europæiske lande, der deltog i projektet "Come Forward" (Stå
Frem).
Projektet "Come Forward: Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT
Hate Crimes" (Stå Frem: Styrkelse og støtte af ofre for LGBT–relaterede
hadforbrydelser) er finansieret af EU's Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020) (JUST / 2015 / RACC / AG / VICT / 8957).
Web link: http://www.lgbthatecrime.eu/resources/goodpractices
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Title: BASIC GUIDELINES FOR PROVIDING HEALTHCARE SERVICES TO LGBTQI PEOPE
Type of resource: Handbook
Country: Greece, France, Netherlands
Language: English, Greek

Formålet med retningslinjerne er at informere sundhedspersonale om de
grundlæggende principper og god praksis for levering af tjenester til LGBTQIpersoner.
Retningslinjerne er delt op i fire hovedafsnit:
•
Primær sundhedspleje
•
Mentalt helbred
•
Seksuel og reproduktiv sundhed
•
Grundlæggende principper for levering af sundhedsydelser til LGBTQIpersoner.
•
Derudover indeholder pjecen den basale terminologi om seksuel
orientering, kønsidentitet og –udtryk, kønskarakteristika samt
grundlæggende information om de nationale juridiske rammer i
Grækenland og LGBTQI-rettigheder.
Pjecen indeholder desuden kontaktoplysninger til LHBTQI-organisationer i
Grækenland,
der
arbejder
på
at
øge
samarbejdet
mellem
sundhedsprofessionelle
og
LHBTQI-måljøet
såvel
som
menneskerettighedsorganisationer og organer og institutioner, der registrerer
og dokumentere hændelser med vold og/eller diskrimination. Endelig refererer
pjece til nogle vigtige årlige begivenheder i LGBTQI-miljøet. Pjecen er en del af
programmet P.A.R.A.D.I.S.O (Participatory Approach for Raising Awareness and
fighting Discrimination against Sexual and Gender Orientation in healthcare sector
– på dansk Deltagerorienteret tilgang til at rejse opmærksomhed om og bekæmpe
diskrimination af seksuel- og kønsorientering i sundhedsvæsnet) finansieret af
Den Europæiske Unions Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
Partnere bag projektet er:
•
Institut for Sociologi, National School of Public Health, Grækenland
(projektkoordinator)
•
Det sygeplejefaglige Fakultet ved National and Kapodistrian University
of Athens, Grækenland
•
Lesbian & Gay Community of Greece - O.L.K.E., Grækenland
•
Hellenic Midwives Association (Den græske jordemoderforeningen)
•
NGO’en PRAKSIS, Grælenland
•
Konsulentfirmaet CMT Prooptiki, Grækenland
•
European Forum for Primary Care, Holland
•
Établissement Public de Santé Maison Blanche, Frankrig
Web link: https://paradiso.gr/the-project/
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Titel: TELL US
Ressourcetype: Program
Land: Grækenland
Sprog: Engelsk, græsk

Målet med projektet Tell Us (på dansk Fortæl Os Det), der gennemføres af
NGO’en Colour Youth - Athens LGBTQ Youth Community LGBTQ i Athen, er:
• Indsamling og registrering af hændelser med vold og diskrimination på
baggrund af kønsidentitet kønsudtryk og/eller seksuel orientering
• At give ofrene for sådanne hændelser gratis og professionel juridisk og/eller
psykologisk støtte
• At uddanne medarbejdere, medlemmer og frivillige fra LGBTQI+organisationer i håndtering af sådanne hændelser med vold og/eller
diskrimination
• At uddanne og skabe øget opmærksomhed his studerende inden for
retsvæsen og politi samt fagfolk i retssystemet og retshåndhævelsestjenester i
spørgsmål om vold mod og diskrimination af LGBTQI+-personer
• At skabe opmærksomhed om homofobi, transfobi og bifobi i dets forskellige
manifestationer i det græske samfund
Etableringen af Tell Us blev startet af medlemmerne af Colour Youth tilbage i
2013 og har været et centralt mål for organisationen siden dens grundlæggelse.
Kampagnen blev lanceret af frivillige den 1. april 2014 programmet kører stadigt.
Det blev finansieret fra 29/10/2014 indtil 31/12/2015 af Island, Liechtenstein og
Norge under projektet We are all citizens (Vi er alle borgere), som er en del af
fondsmekanismen EOX for Grækenland, kendt som EEA Grants. Fra 1. januar
2016 og frem til i dag finansieres programmet af Open Society Foundations.
Bodossaki Institute er finansiel administrator.
Web link: https://www.colouryouth.gr/en/pes-to-s-emas-about/
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