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Om: LGBTI-fri områder i Polen inden for rammerne af Rete Lenford-sagen

Siden 2019 har en række kommuner, regioner og amter erklæret sig for "LGBTI-fri områder", hvilket 
har ført til, at LGBTI-personer i stigende grad gøres til syndebukke i Polen. Som reaktion på dette har 
lokale aktivister udarbejdet et "hadatlas" for at sætte fokus på, hvilke kommunale og lokale 
myndigheder der har fremsat sådanne erklæringer. Nogle af disse aktivister bliver nu sagsøgt af 
lokale myndigheder for deres deltagelse i fremstillingen af atlasset.

LGBTI-undersøgelse II, som EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder har gennemført, viser, at 
situationen er blevet stadig mere alvorlig for LGBTI-personer i Polen. Resultaterne sætter fokus på 
stigende intolerance over for og vold mod LGBTI-personer, og på, at respondenterne overhovedet 
ikke havde tiltro til regeringens bestræbelser på reelt at bekæmpe fordomme og intolerance over for 
dem, idet man noterede sig den laveste procentsats i EU (kun 4 % anså dem for at være effektive).

I december 2019 vedtog Parlamentet en beslutning, i hvilken Kommissionen blev opfordret til at 
benytte alle de værktøjer og procedurer, den har til rådighed, for at sikre en fuldstændig og korrekt 
anvendelse af traktatens principper og værdier, herunder at gøre brug af traktatbrudsprocedurer.

Den 23. april 2020 anerkendte EU-Domstolen i Rete Lenford-sagen (sag C‑507/18), at homofobiske 
udsagn kan udgøre diskrimination i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse, når de fremsættes 
af en person, der har, eller kan opfattes som havende, afgørende indflydelse på en arbejdsgivers 
ansættelsespolitik.

Som reaktion på denne udvikling:

1. Anerkender Kommissionen, at by-, kommunal- og regionalråd, som har erklæret sig for "LGBTI-
fri områder", kan opfattes som havende afgørende indflydelse på ansættelsespolitikken i deres 
forvaltninger?

2. Er Kommissionen enig i, at sådanne erklæringer er diskriminerende over for LGBTI-personer, der 
ønsker adgang til ansættelse eller beskæftigelse i lokale eller regionale forvaltningsorganer?

3. Agter Kommissionen i betragtning af Domstolens præjudicielle afgørelse at indlede en 
traktatbrudsprocedure mod Polen på grundlag af direktivet om ligebehandling med hensyn til 
beskæftigelse (direktiv 2000/78/EF)?
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4. Hvilke konkrete skridt tager Kommissionen i øjeblikket for at sikre, at forkæmpere for LGBTI-
personers menneskerettigheder i Polen, herunder de aktivister, der fremstillede "hadatlasset", 
bliver beskyttet mod diskrimination inden for rammerne af traktatens principper og værdier?
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