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Θέμα: Ζώνες χωρίς ΛΟΑΔΜ στην Πολωνία από τη σκοπιά της υπόθεσης Rete Lenford

Από το 2019 αρκετοί δήμοι, περιφέρειες και επαρχίες έχουν αυτοανακηρυχθεί «ζώνες χωρίς 
ΛΟΑΔΜ», γεγονός που οδήγησε στον αυξημένο στιγματισμό των ατόμων ΛΟΑΔΜ στην Πολωνία. Ως 
αντίδραση, τοπικοί ακτιβιστές δημιούργησαν έναν «Άτλαντα Μίσους», για να επισημάνουν ποιες 
δημοτικές και τοπικές αρχές προέβησαν σε τέτοιες δηλώσεις. Ορισμένοι από αυτούς τους ακτιβιστές 
διώκονται τώρα από τις τοπικές κυβερνήσεις για τη συμμετοχή τους στη δημιουργία του χάρτη.

Η δεύτερη έρευνα του FRA για τα άτομα ΛΟΑΔΜ καταδεικνύει ότι η κατάσταση καθίσταται όλο και 
δυσχερέστερη για τα άτομα ΛΟΑΔΜ στην Πολωνία. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν αύξηση της 
μισαλλοδοξίας και της βίας εναντίον των ατόμων ΛΟΑΔΜ και τον έντονο σκεπτικισμό των 
συμμετεχόντων όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας και της μισαλλοδοξίας από την κυβέρνηση, 
στο πλαίσιο της οποίας κατεγράφη το χαμηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την ΕΕ (μόνο 4 %).

Τον Δεκέμβριο του 2019 το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα, με το οποίο ζήτησε από την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία και τις διαδικασίες που έχει στη διάθεσή της για να διασφαλίσει την 
πλήρη και ορθή εφαρμογή των αρχών και των αξιών που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη, στα οποία 
περιλαμβάνονται οι διαδικασίες επί παραβάσει. 

Στις 23 Απριλίου 2020, το ΔΕΕ αναγνώρισε στην υπόθεση Rete Lenford (υπόθεση C‑507/18) ότι οι 
ομοφοβικές δηλώσεις θα μπορούσαν να συνιστούν δυσμενή διάκριση στον τομέα της απασχόλησης 
και της εργασίας όταν γίνονται από πρόσωπο το οποίο έχει ή μπορεί να εκληφθεί ότι έχει καθοριστική 
επιρροή στην πολιτική προσλήψεων ενός εργοδότη. 

Ως απάντηση στις εν λόγω εξελίξεις:

1. Αναγνωρίζει η Επιτροπή το γεγονός ότι οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι επαρχίες που 
αυτοανακηρύχθηκαν «ζώνες χωρίς ΛΟΑΔΜ» θα μπορούσε να εκληφθεί ότι έχουν καθοριστική 
επιρροή στην πολιτική προσλήψεων στις διοικητικές υπηρεσίες τους;

2. Συμφωνεί η Επιτροπή ως προς το ότι τέτοιες δηλώσεις συνιστούν διάκριση εις βάρος των 
ατόμων ΛΟΑΔΜ που ζητούν πρόσβαση στην απασχόληση και την εργασία σε τοπικούς και 
περιφερειακούς διοικητικούς φορείς;

3. Θα δρομολογήσει η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την προδικαστική απόφαση του 
Δικαστηρίου, διαδικασία επί παραβάσει εις βάρος της Πολωνίας, βάσει της οδηγίας για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση (2000/78/EΚ); 
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4. Τι συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή επί του παρόντος για να διασφαλίσει ότι οι οι 
υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ στην Πολωνία, 
συμπεριλαμβανομένων των ακτιβιστών που δημιούργησαν τον «Άτλαντα Μίσους», 
προστατεύονται από τις διακρίσεις στο πλαίσιο των αρχών και των αξιών της Συνθήκης;
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