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Az elmúlt 11 évet a kormány azzal töltötte, hogy megpróbálja az LMBQTI embereket 
kiradírozni a társadalom rajzolatából és a köztudatból. Miközben Orbán Viktor 
szabadságharcosként akarja feltüntetni magát a nemzetközi sajtóban, az elmúlt 11 évben 
sorra pécézte ki a társadalmi kisebbségeket, hogy őket ellenségnek beállítva kovácsoljon 
magának politikai előnyt. Az állam feladat az lenne, hogy védelmezze az itt élőket. Ezzel 
szemben a kormány olyan homofób és transzfób nyelvezetet használ, illetve olyan 
törvényeket hoz, amelyek legitimálják az LMBTQI emberek elleni erőszakot és hátrányos 
megkülönböztetést.  
 
A törvénymódosítás beadása óta Budapesten megvertek két fiatal lányt, mert szivárványcsík 
volt az arcukra festve. Pécsett pedig egy békésen hazafelé sétáló meleg párt vertek meg 
úgy, hogy egyikőjüknek még az arccsontja is eltört. 
 
Egy olyan országban élünk, ahol az ilyen támadásokat a kormánypárti politikusok nem ítélik 
el nyilvánosan, inkább helyeslően hallgatnak. Egy olyan országban, ahol a gyűlölet-
bűncselekmények ellen nem az állam, hanem csak a civil szervezetek lépnek fel. Ahol a 
jogvédő szervezeteknek hónapok munkájába telik, hogy a rendőrség figyelembe vegye azt, 
hogy előítéletek miatt támadtak rá egy fiatal nőre, és akarták letépni a válláról a 
szivárványos táskáját.  
 
Ennek a hallgatásnak ára van. Emberéletekben, fiatalok jóllétében, biztonságában, 
boldogságában mérhető ára, amit az LMBTQI fiatalok fizetnek meg a legkeményebben. Az 
LMBTQI diákok nagy többségét (82%) érte szóbeli zaklatás az elmúlt évben; 13%-át érte az 
iskolában fizikai bántalmazás szexuális irányultsága, 10%-át pedig nemi identitása vagy 
nemi önkifejezése miatt. Ezek a számok sajnos nagyon magasak, és csak megfelelő, 
intézményi fellépéssel csökkenthetők. Azt tapasztaljuk, hogy a diákok csak ritkán szólnak a 
tanároknak az őket ért bántalmazásról, és akkor is sokszor sajnos csak azt a választ kapják, 
hogy ne foglalkozzanak vele. Pedig egyértelmű összefüggés van aközött, hogy egy diák 
zaklatás áldozatává válik, és ennek következtében romlanak a tanulmányi eredményei vagy 
kimarad az iskolából. 
 
Az utóbbi pár hétben eddig nem tapasztalt nyílt támogatást és szolidaritást tapasztaltunk az 
LMBTQI közösség felé. Ezrek mondták: NEM HAGYJUK az LMBTQI emberek jogfosztását, 
az LMBTQI fiatalok életének tönkretételét. Jól esik érezni, hogy nem vagyunk egyedül! Mi 
azért dolgozunk minden nap, hogy ezt az üzenetet minden LMBTQI embernek eljuttassuk. 
És a számok azt mutatják, hogy eredményesek vagyunk ebben. Az IPSOS 2021-es 
közvéleménykutatása szerint Magyarországon jelentősen nőtt az LMBTQI 
közösség társadalmi támogatottsága: 46% támogatja az azonos neműek házasságát, ez 
+16% növekedés 2013-hoz képest. 59% szerint azonos jogokat kell biztosítani az 



örökbefogadás területén az azonos nemű pároknak, ez +17% 2013-hoz képest. 62% szerint 
az azonos nemű párok ugyanolyan jó szülők. Mondhatnám: mi vagyunk a többség. 
 

A homofób és transzfób törvénymódosítások megbélyegzik az LMBTQI embereket, elzárják 
az LMBTQI fiatalokat a számukra létfontosságú információktól, és jogellenesen korlátozzák 
a szólásszabadságot és az oktatáshoz való jogot.  
 
Egyesületünk programjai és szolgáltatásai továbbra is a korábbi feltételek szerint érhetők el 
LMBTQI emberek és családtagjaik számára. Nem vagyunk hajlandóak a törvény miatt 
semmin sem változtatni, ahogyan az Amnesty sem.  
  
A Háttér Társaság koordinálja a tucatnyi civil szervezetből álló Sokszínűség Oktatás 
Munkacsoportot. Itt szeretnénk még nagyobb figyelmet fordítani az LMBTQI témára nyitott 
pedagógusok és más iskolai dolgozók támogatására. A ma hatálybalépő törvény azt ugyan 
nem korlátozza, hogy a tanárok a saját munkájuk során LMBTQI témákkal is foglalkoznak, a 
törvény mégis táptalaja lehet a támadásoknak, a megfélelemlítésnek, az öncenzúrának. 
Szeretnénk arra biztatni a tanárokat, hogy ne féljenek! Mi mindenben mellettünk állunk, 
próbáljuk felvértezni őket minél jobb segédanyagokkal, eszközökkel, és ha bármilyen 
atrocitással találkoznak, fordulhatnak a jogsegélyszolgálatunkhoz is. 
  
Ne hagyjuk, hogy megfélemlítsenek minket. Ne hagyjuk, hogy elhallgattassanak minket. 
Emberek vagyunk, nem propaganda!  
 


