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Üdvözlünk! Kérjük, olvasd el a
TRANSVISIBLE első hírlevelét!

TRANSVISIBLE
Módszertani innováció a karriertanácsadás
területén a transz nők gazdasági
megerősítésének elősegítésére

 

A TRANSVISIBLE projektet az Európai Bizottság támogatja az
Erasmus+ program keretében. Munkánk két évig  tart, 2020
szeptemberében ér véget.
 

A projekt fő célja, hogy elősegítse a transz nők gazdasági
megerősödését, és növelje lehetőségeiket a munkaerőpiachoz való
hozzáférés és munkahelyük megtartása terén.

 

A projekt céljai között szerepel, hogy egy széles körben terjesztett,
sokféle tapasztalatot és jó gyakorlatot összegező, konkrét
ajánlásokat tartalmazó szakmai anyagot, útmutatót hozzon létre.

 

A projekt célja továbbá az is, hogy érzékenyítse a karrier-
tanácsadással foglalkozó szakembereket és üzleti vállalkozások
toborzással foglalkozó munkatársait annak érdekében, hogy transz
nőket támogató, személyre szabott programokat hozzanak létre, s
így vegyenek részt a transz nők munkához való hozzáférésének
növelésében. 

 

Az érzékenyítés mellett a projekt növeli a tudatosságot az LMBTQI
embereket érő munkahelyi jogsértések azonosítása és megelőzése
terén,  valamint felhívja a figyelmet az LMBTQI munkavállalók
egyenlő bánásmódhoz és esélyegyenlőséghez való jogát biztosító
intézkedésekre.
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A projektet négy európai ország öt szervezete valósítja meg. Ezek a
szervezetek komoly szakértelemmel rendelkeznek a  transznemű
emberek jogai és a nemek közötti egyenlőség területén. A projekt
vezető partnere a SURT, egy női alapítvány Barcelonában (Katalónia,

Spanyolország). A többi partner: a Vici Egyetem (Katalónia,

Spanyolország) nemi és szexuális sokszínűséggel foglalkozó
kutatócsoportja, a Transgender Equality Network Ireland (Írország), a
Háttér Társaság (Magyarország) és a Bundesvereinigung Trans*

(Németország).

 

 

 

Adatok a Háttér korábbi kutatásából (2015-16)
 

- A transznemű válaszadóknak csak 46%-a rendelkezett rendszeres

fizetett munkával (míg az összes LMBTQI válaszadó 83%-a). 

- A transz emberek jelentősen magasabb arányban voltak 3
hónapnál tartósabban munkanélküliek a kutatást megelőző 5 évben,

mint az összes válaszadó (46% vs. 27%).

- Míg az LMBTQI válaszadók 6,5%-a halasztotta legalább egyszer a
tanulmányait, ez az arány a transz emberek esetében 46% volt.
- A transz emberek 80%-a kezdett más területen dolgozni a
munkahelyi transzfóbia miatt.
- A transz emberek 86%-a érezte már magát elszigeteltnek a
munkahelyén transz volta miatt (az összes LMBTQI válaszadó esetén
ez az arány 43% volt).
- A transz munkavállalók 40%-át küldték már el a munkahelyéről,
60%-ukat pedig megpróbálták rávenni a távozásra. 

- A transz válaszadók kétharmada (66%) kényszerült a
képzettségénél alacsonyabb végzettséget igénylő munkahelyen
dolgozni (ez az arány az összes LMBTQI válaszadó körében 11% volt).
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A nemi és szexuális sokszínűséggel foglalkozó egyetemi

kutatócsoport célja a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű,

queer és interszex (LMBTQI) közösség élethelyzetét, perspektíváit,

esélyegyenlőségét vizsgáló kutatások előmozdítása. 

Bundesvereinigung Trans* (Németország)

A Bundesvereinigung Trans* (BVT*) a transz emberek
érdekérvényesítésén dolgozó országos nonprofit ernyőszervezet és
érdekérvényesítő szervezet Németországban. Tagszervezeteivel
együtt küzd a nemi sokszínűséghez és az önmeghatározáshoz, a
nem jogi elismeréséhez való emberi jogokért, az egyenlőségért, a
társadalmi felelősségvállalásért és a transz*-inkluzív, nem-bináris
emberekre is kiterjedő egészségügyért.
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UVic - Nemi és szexuális sokszínűség kutatócsoport
(Katalónia, Spanyolország)

A SURT 1993 óta működő, barcelonai székhelyű női alapítvány. Célja  

a nők gazdasági, szociális és kulturális jogainak hatékony

érvényesítése,  és a nemi alapú diszkrimináció minden formájának

felszámolása. Munkájuk fókuszában ezért a nők gazdasági,

közösség-alapú és politikai megerősítése áll. 

SURT (Katalónia, Spanyolország)

A PARTNEREKRŐL:
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A Háttér Társaság Magyarország legnagyobb és legrégibb jelenleg is
működő leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és
interszex (LMBTQI) civil szervezete. Célja a szakmai és politikai
közvélemény, valamint a tágabb társadalom figyelmének felhívása
az LMBTQI emberek problémáira; az őket segítő szolgáltatások
működtetése; az LMBTQI emberek társadalmi helyzetének,

szükségleteinek megismerése; ezen szempontok érvényesítése a
közszolgáltatásokban; az LMBTQI emberek jogainak védelme,

hátrányos megkülönböztetésük elleni fellépés; jóllétük,

egészségtudatosságuk növelése; az LMBTQI közösségek
önszerveződésének támogatása, kultúrájuk ápolása,

megismertetése.
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TENI (Írország)

A Transgender Equality Network Ireland (TENI) nonprofit szervezet,
amely az írországi transz emberek és családjaik egyenlő jogainak
előmozdításán dolgozik: támogató szolgáltatásokat nyújt, jogvédő
és jogi érdekérvényesítő tevékenységeket végez annak érdekében,

hogy a közpolitikai és jogi reformok a transz emberek befogadását,
jogait és egyenlőségét tükrözzék, illetve valósítsák meg. A TENI
számos területen tart tudatosságnövelő képzéseket. 

Háttér Társaság (Magyarország)



TRANSVISIBLE. Methodological innovation in career
counselling for the economic empowerment of trans
women. Grant Agreement No.: 2018-1-ES01-KA204-

051023
 

 

 

 

 

 

 

Funded by the European Union
 

A hírlevél tartalma csak a szerzők véleményét
képviseli, az ő kizárólagos felelősségük. Az Európai
Bizottság nem vállal  felelősséget az abban szereplő

információk felhasználásáért.
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Tevékenységek és célkitűzések

ÚTMUTATÓ készítése szakemberek számára, amely ajánlásokat
tartalmaz a transz nőket támogató pályaorientációs programok
kialakítására és munkaerő-közvetítésre.

NEMZETKÖZI TAPASZTALATCSERE SZEMINÁRIUM Berlinben
európai szervezetek és munkaerőpiaci szolgáltatók
képviselőinek részvételével.
3 ORSZÁGOS és 1 NEMZETKÖZI SZEMINÁRIUM, ahol megosztjuk
a projekt eredményeit, és megvitatjuk azok alkalmazhatóságát
az egyes országokban.

MODELLPROGRAMOK kidolgozása a transz nők támogatására.

Partnerek
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A TRANSVISIBLE projekt keretében megvalósított tevékenységeink:

http://www.surt.org/en/
http://www.teni.ie/
https://www.bv-trans.de/home-2/
https://www.uvic.cat/

