Kot kandidat_ka za poslanko_ca v Evropskem parlamentu se zavezujem, da bom
zagovarjal_a človekove pravice in enakopravnost za vse lezbijke, geje, biseksualne,
transspolne in interspolne (LGBTI) osebe v Evropski uniji in zunaj nje. To bom
storil_a s prizadevanjem:

Za krepitev varstva LGBTI-oseb v
zakonodaji in politiki EU
Za zagotavljanje spodbudnega okolja za
zagovornike človekovih pravic LGBTI-oseb
Za zagotavljanje vodilne vloge EU pri
LGBTI-pravicah
Izkoristil_a bom moč svojega položaja

Da bom zaveznica_k preslišanih
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zagovarjal_a človekove pravice in enakopravnost za vse lezbijke, geje, biseksualne,
transspolne in interspolne (LGBTI) osebe v Evropski uniji in zunaj nje. To bom storil_a
s prizadevanjem:
Za krepitev varstva LGBTI-oseb v
zakonodaji in politiki EU

Za zagotavljanje spodbudnega okolja za zagovornike
človekovih pravic LGBTI-oseb

Zavezujem se, da bom glasna_en podpornica_k
posebnih ukrepov, ki bodo zagotovili najvišjo
možno raven pravnega varstva človekovih pravic
LGBTI-oseb. Aktivno bom sodeloval_a z drugimi pri
iskanju strategij za zapolnitev vrzeli v pravnem
varstvu na podlagi spolne usmerjenosti, spolne
identitete in spolnih značilnosti na področjih protidiskriminacije, zločinov iz sovraštva in sovražnega
govora. Deloval_a bom v podporo ukrepom, ki
povečujejo zaščito in podporo LGBTI- prosilkam_cem za azil (vključno s sprejetjem prenovljenega
Skupnega evropskega azilnega sistema), in zagotovilom, da je svoboda gibanja enako dostopna
istospolnim parom in njihovim družinam, kot
potrjuje sodba v primeru Coman. Prav tako bom
dejavno prispeval_a k učinkovitemu izvajanju politik
tako na ravni EU kot na nacionalni ravni, kar je nujen
korak za resnično spremembo življenja LGBTI-oseb.

Zavezujem se, da bom deloval_a kot močen_a in
glasen_a zagovornik_ca pomembnega dela, ki ga
opravljajo LGBTI-organziacije in zagovornice_ki
človekovih pravic po Evropi in zunaj nje To bom
storil_a tako, da se bom dejavno zoperstavil_a
kakršnemu koli zmanjševanju prostora za civilno
družbo in pravno državo ter da bom iskal_a odgovornost držav članic EU do svojih zavez. Prav tako si bom
prizadeval_a, da bo EU zagotovila kontinuirano in
dostopno financiranje prizadevanj civilne družbe,
vključno z LGBTI-organizacijami, znotraj in zunaj EU.
Človekove pravice LGBTI-oseb bom branil_a pred
vsemi silami, ki si prizadevajo zmanjšati vrednote in
standarde, na katerih temelji EU.

Da bom zaveznica_k preslišanih
Zavezujem se, da bom uporabil_a svoj položaj, da
bodo slišani glasovi LGBTI-oseb, ki so premalo
zastopani, in da bom proaktivno prispeval_a k temu,
da bo oblikovanje politik EU bolj vključevalo
LGBTI-osebe, ki niso izključene samo zaradi svoje
spolne usmerjenosti, spolne identitete, spolnega
izraza ali spolnih značilnosti, ampak tudi zaradi svoje
vere, barve kože, hendikepa, socialno-ekonomskega
statusa in drugih okoliščin. To bom storil_a tako, da
bom k mizi povabila_a nezadostno zastopane
glasove LGBTI-skupnosti in se aktivno posvetoval_a
z skupnostjo, da bom slišal_a njihove težave in
postavil_a ta vprašanja na dnevni red institucij EU.
Zagotovil_a bom tudi, da bodo glasovi LGBTI-oseb
vključeni v doseganje ciljev trajnostnega razvoja
(SDG), z zagotovili, da nikogar ne pustimo za svojim
hrbtom.

Za zagotavljanje vodilne vloge EU pri LGBTI-pravicah
Zavezujem se, da bom zagotovil_a, da bo EU vidna
zagovornica človekovih pravic LGBTI-oseb tako znotraj
kot zunaj svojih meja, kot tudi močna zaveznica
aktivistk_ov LGBTI v Evropi in drugod. Zagotovil_a
bom, da bodo institucije EU še naprej prevzemale
vodilno vlogo pri zagovarjanju človekovih pravic
LGBTI-oseb s sprejetjem strategije EU o LGBTI in s
celovitim upoštevanjem pravic LGBTI-oseb v celotnem
procesu oblikovanja politik EU. Zavezujem se tudi h
krepitvi notranje in zunanje skladnosti zavezanosti EU
k spoštovanju človekovih pravic LGBTI-oseb.
Izkoristil_a bom moč svojega položaja
Zavezujem se, da bom uporabil_a vpliv svojega
položaja za napredek na področju človekovih pravic
LGBTI-oseb in deloval_a za enakost in vključevanje
tako znotraj kot zunaj EU, kjerkoli bom lahko. Odprt_a
bom za aktivni dialog z LGBTI-aktivisti_kami in
LGBTI-organizacijami, ki so primarne_i strokovnjakinje_i za lastne izkušnje in potrebe.. Kot močan_a
zaveznik_ca LGBTI-skupnosti se bom odzival_a na
pozive LGBTI-organizacij k ukrepanju na vseh ravneh.

