
Beszámoló a Háttér Társaság egyesület 
2018. évi tevékenységéről  

 

1. Bevezető 

A Háttér Társaság közhasznú egyesület Magyarország legnagyobb és legrégebbi jelenleg is           
működő leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális (LMBTQI)         
egyesülete. Célunk 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        
és 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.  

Ezen célok megvalósítása érdekében állandó programként idén is működtettük az          
Információs és Lelkisegély Szolgálatot, a Személyes Segítő Szolgálatot, a         
Jogsegélyszolgálatot, a HIV/AIDS Programot, valamint az Archívumot és könyvtárat. Állandó          
programjaink mellett foglalkoztunk kulturális és közösségi események szervezésével,        
érdekérvényesítéssel, kutatásokkal és képzésekkel is. 

A 2018-as év főbb eredményei: 

● az Információs és Lelkisegély Szolgálat munkáját segítő támogató szolgáltatások,         
szakemberek elérhetőségét tartalmazó elektronikus információs bázis felállítása 

● az LMBTQI emberek családi elfogadását segítő kiadvány, kisfilm és események          
szervezése 

● jogi képviselet precedens értékű ügyekben (azonos nemű pár külföldön kötött          
házasságának elismerése, GYED biztosítása örökbefogadó pároknak) 

● gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos útmutató és képzések rendőrök és       
áldozatsegítők számára 

● a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos állami adatgyűjtés ajánlásainknak      
megfelelő reformja 

● a HIV-fertőzés gyógyszeres megelőzésének (PrEP) hazai elérhetővé tétele 
● HIV-vel élők érdekképviseletének felvállalása, aktivizálásukra irányuló projekt       

elindítása 
● 6. LMBT Történeti Hónap sikeres megszervezése, programok és látogatók számának          

bővülése 

A 2018-es év számokban: 

● 10 részállású fizetett munkatárs, 132 rendszeresen munkát végző önkéntes 
● 3004 hívás a Háttér Információs és Lelkisegély Szolgálatnál 
● 627 telefonos és 118 e-mailes és megkeresés a HIV-vonalnál 
● 211 jogi tanácsadással vagy képviselettel járó új megkeresés a         

Jogsegélyszolgálatnál, 16 korábbi ügy folytatása 
● 233 új papír alapú kiadvány az Archívumban, 188 kiadvány feldolgozása 
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● több mint 1.500 látogató a 23 partnerszervezettel együttműködésben szervezett 48          
eseményből álló LMBT Történeti Hónap programsorozaton 

● 97.730 egyedi látogató és 198.318 oldalletöltés a honlapon 

2. Szervezeti keretek 

Az év folyamán két alkalommal, decemberben és májusban tartottunk taggyűlést; a májusi            
taggyűlés új ügyvivőnek választotta Apli Erikát, illetve további egy évre megerősítette           
Dombos Tamás és Sándor Bea ügyvivői megbízását. A két korábbi felügyelőbizottsági tag,            
Linkai Virág és Szabó Judit mellé a taggyűlés Hanzli Pétert választotta felügyelőbizottsági            
tagnak. Az ügyvivők az év folyamán 10 alkalommal tartottak ülést. 

Az év szervezeti szempontból nagy jelentőséggel bíró eredménye az egyesület Szervezeti           
és Működési Szabályzatának (SZMSZ) decemberi elfogadása volt, amely meghatározza a          
programok működésének kereteit, illetve a döntéshozatal és a gazdálkodás gyakorlati          
kérdéseit. Az egyesület gazdálkodásának tervezhetőségét jelentősen javította, hogy a         
taggyűlés által 2017 decemberében elfogadott költségvetési irányelvek alapján az ügyvivő          
testület a projektek költségvetéseit is magában foglaló részletes költségvetési tervet          
készített. 

Júliusban új irodába költöztünk, mivel a korábbi irodában a munkatársak megnövekedett           
száma miatt már nem fértünk el. Az új irodában külön helyiségben kapott helyett az              
Archívum és a könyvtár, és a korábbinál nagyobb tér áll rendelkezésre találkozók, nyilvános             
események megtartására.  

3. Lelki Egészség Program 

3.1 Információs és Lelkisegély Szolgálat 

A telefonos lelkisegély szolgálatunk 1996-ban alakult azzal a céllal, hogy az LMBTQI            
embereknek és környezetüknek mentális és információs segítséget nyújtson. A szolgálat          
2018-ban is minden nap 18:00-tól 23:00 óráig fogadta a hívásokat. Az ügyelet mellett             
havonta 1-1 alkalommal szupervíziót, esetmegbeszélést és stábmegbeszélést tartottunk a         
telefonos operátorok részére. A 2017-ben indult képzési ciklus végén, 2018 őszén 4 új             
operátor kezdte meg a munkát. A 2018-ban indult képzési ciklusba 16 fő kapcsolódott be.              
2018 végén a szolgálat működtetését 21 operátor látta el.  

Az év folyamán a szolgálat összesen 3004 hívást fogadott, ami a 2017-es számhoz képest              
12%-os csökkenést jelent. A női hívók aránya 26,1% volt, a transznemű embereké 6,4%. A              
hívók 9,4%-a vidéki kistelepülésekről lépett kapcsolatba a szolgálattal. A leggyakoribb          
problémák a magány és kapcsolatteremtési nehézség, önelfogadási problémák, a         
környezettel és a családdal való konfliktus volt. Emellett jelentős számban fordultak hozzánk            
hívóink lelki és testi betegséggel, egészségügyi információkkal kapcsolatban. A szolgálatot          
68 esetben hívta erőszak áldozata, 32 hívónak voltak öngyilkossági gondolatai, kifejezetten           
jogi információra 39 hívónak volt szüksége.  

Az év folyamán jelentős infrastrukturális fejlesztést valósítottunk meg: a szolgáltatást már IP            
alapú telefonközponton keresztül nyújtjuk, amely lehetővé teszi a különböző forrásból érkező           
hívások egységes kezelését, illetve a jövőben a böngésző ablakból érkező hívások           
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fogadását és a hívástovábbítást. Az új telefonkészülékek jobb hangminőséget, fejhallgatón          
keresztüli hívásfogadást, illetve hallásukban korlátozott operátorok speciális eszközeikkel        
történő csatlakozását is lehetővé teszik. 

3.2 Személyes Segítő Szolgálat 

Személyes Segítő Szolgálatunk 2014 márciusában indult, célja, hogy 10-12 alkalmas segítő           
beszélgetések révén segítse az LMBTQI emberek önelfogadási, életvezetési,        
kapcsolatteremtési vagy konfliktuskezelési nehézségeinek megoldását. A szolgáltatást       
pszichológus szakember vezetése mellett több éves mentálhigiénés tapasztalattal        
rendelkező önkéntes segítők nyújtják. Segítő beszélgetéseket 1 pszichológus vezetésével 7          
önkéntes segítő folytatott. 

A program iránt a 2018-as évben is nagy volt az érdeklődés, összesen 37 ügyfél vette fel a                 
kapcsolatot a programmal, a szolgáltatásba végül 16 kliens kapcsolódott be, akik összesen            
164 ülésen vettek részt. Kiemelendő, hogy a 16 kliensből 2 transznemű volt, így sikeresen              
jutottunk el a közösség egyik legsérülékenyebb csoportjához is. A 16 kliens közül 1 fő volt               
vidéki. 

4. Jogi Program 

Egyesületünk 2000 nyara óta működteti a Háttér Jogsegélyszolgálatot, amely elsősorban a           
szexuális irányultság vagy nemi identitás miatti hátrányos megkülönböztetés, zaklatás vagy          
bántalmazás áldozatai számára nyújt ingyenes jogi segítséget (tanácsadást, beadvány- és          
okiratszerkesztést és jogi képviseletet). A jogsegélyszolgálat emellett tájékoztatást ad         
minden olyan ügyben, ahol a kérelmező szexuális irányultságának vagy nemi identitásának           
jelentősége lehet. 

A 2012-ben megindult esetszám-emelkedés ebben az évben is folytatódott, 2018-ban          
összesen 211 új megkeresés érkezett, és 16 további ügy volt folyamatban korábbi évekről. A              
korábbi évekhez hasonlóan a legtöbb megkeresés idén is foglalkoztatási, egészségügyi és           
szolgáltatási hátrányos megkülönböztetéshez és zaklatáshoz kapcsolódott, de jelentős        
számú volt a gyűlölet-bűncselekménnyel és gyűlöletbeszéddel, illetve a bejegyzett élettársi          
kapcsolat létesítésével és a gyermekvállalással kapcsolatos megkeresés is. A nem jogi           
elismerésére irányuló eljárások felfüggesztése miatt megnőtt az ilyen jellegű megkeresések          
száma is. 

A jelentősebb ügyeink közül mindenképpen érdemes kiemelni, hogy az Egyenlő Bánásmód           
Hatósággal és a bírósággal is kimondattuk, hogy az LMBTQI közösségeknek helye van az             
állami tulajdonú vagy fenntartású oktatási, sport és közösségi terekben, így pl. a Debreceni             
Egyetemen, ahonnan egy LMBTQI témájú kerekasztal-beszélgetést tiltottak ki; az Új          
Nemzedék közösségi terekben, ahonnan a Szegedi LMBT Közösség találkozóit tették ki; és            
a MoM Sport Uszodában, amely nem akart úszósávot bérbeadni az Atlasz LMBTQ            
Sportegyesületnek. Elértük, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala helyesen értelmezze a         
jogszabályokat, és így az örökbefogadó azonos nemű párok bármely tagjának járjon a            
GYED. Bírósággal mondattuk ki azt is, hogy a külföldön kötött azonos neműek közötti             
házasságokat Magyarországon bejegyzett élettársi kapcsolatként kell elismerni. 
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A Transvanilla Transznemű Egyesülettel és a Magyar LMBT Szövetséggel         
együttműködésben, az ILGA-Europe támogatásával részletes, 169 oldalas jelentést        
készítettünk az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2010-es, CM/Rec(2010)5 számú         
LMBT témájú ajánlásának magyarországi végrehajtásáról. A jelentés áttekinti a magyar          
LMBTQI-jogi helyzetet, különösen az előző, 2013-as jelentésünk óta bekövetkezett jogi és           
közpolitikai fejleményeket. A jelentés 93 ajánlást fogalmaz meg a magyar kormány és állami             
szervek számára.  

Az év folyamán két gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó projektünk is folyt. „Állj elő!” Az            
LMBT személyek elleni gyűlölet-bűncselekmények áldozatainak megerősítése és       
támogatása c. projektünk keretében A leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és           
interszex személyek ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekmények áldozatainak támogatása       
címmel rendőröknek és áldozatsegítő szakembereknek szóló kézikönyvet, illetve Ismerd fel          
és jelentsd a homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekményeket! címmel áldozatoknak szóló          
útmutató jelentettünk meg; valamint 20 rendőr és 34 áldozatsegítő részére tartottunk           
képzést. A 2017-es szakemberek körében végzett interjús és kérdőíves kutatásunk          
eredményei a Running through Hurdles: Obstacles in the Access to Justice for Victims of              
Anti-LGBTI Hate Crimes c. kötetben jelentek meg. A projekt keretében július és november             
között Nyisd ki a szád! címmel valósítottunk meg tudatosságnövelő kampányt, online és 10             
helyszínen, a kampányhoz kapcsolódó kvízt 2860-an töltötték ki. A 2018-as évben indult el             
Call It Hate: Nevezd nevén a gyűlöletet – tudatosságnövelés az LMBTQI           
gyűlöletbűncselekmény-áldozatok támogatására c. projektünk, amelynek keretében az év        
folyamán reprezentatív közvéleménykutatást készítettünk a magyar társadalom homofób és         
transzfób bűncselekményekkel kapcsolatos attitűdjeiről, illetve az LMBTQI emberek és PR          
szakemberek részvételével tartott beszélgetéseken alakítottuk ki egy tudatosságnövelő        
kampány elemeit. A kampány megvalósítására 2019-ben fog sor kerülni.  

2018 során is folytattuk az előző évben megkezdett, az Európai Bizottság megbízásából            
végzett kutatásunkat, amelyben 26 tagállam 39 szervezetével közösen azt vizsgáljuk, hogy a            
közösségimédia-szolgáltatók (Facebook, Youtube, Twitter, Microsoft) hogyan kezelik a        
gyűlölet-beszéddel kapcsolatos bejelentéseket. 2018 novemberétől december közepéig tartó        
hathetes monitorozási időszakban összesen 4392 bejelentést tettek a partnerszervezetek,         
amelyek 72%-át a szolgáltatók eltávolítottak. A következő monitorozási fordulóra 2019          
tavaszán kerül majd sor. 

Emellett továbbra is aktív szerepet vállaltunk a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni         
Munkacsoport működtetésében. Februárban árnyékjelentést készítettünk a      
gyűlölet-bűncselekmények kezelésének hiányosságairól az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága        
számára. Júniusban munkacsoportunk jó gyakorlatként került bemutatásra Brüsszelben az         
Európai Unió rasszizmus, idegengyűlölet és az intolerancia egyéb formái elleni küzdelemmel           
foglalkozó magas szintű munkacsoportjának ötödik ülésén. Több évnyi lobbizás         
eredményeként elértük, hogy a júliustól hatályos új Egységes Nyomozóhatósági és          
Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai rendszer (ENyÜBS) valamennyi bűncselekmény esetén        
lehetővé tegye az előítéletes motívum rögzítését, illetve hogy homofób vagy transzfób           
támadásról van-e szó. Részt vettünk az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok            
Irodája (ODIHR) gyűlölet-bűncselekmény bejelentő és nyilvántartó internetes felületének        
tesztelésében. Részletes tematikát dolgoztunk ki a gyűlölet-bűncselekmények kezelésére        
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vonatkozó rendőri protokollhoz, amelynek elfogadására a magyar kormány a 2016-as          
Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPR) keretében tett ígéretet. Sajnos a rendőrséggel az           
együttműködés a protokoll kapcsán a nyár folyamán megszakadt. Decemberben előadóként          
részt vettünk a Belügyminisztérium, a EBESZ ODIHR és az Európai Unió Alapjogi            
Ügynöksége által szervezett, a gyűlölet-bűncselekmények rögzítésének javítását célzó        
műhelykonferencián. 

6. HIV/AIDS Program 

1998-tól működő HIV/AIDS Programunk középpontjában a tudatformálás, a tanácsadás és a           
kutatás áll. 2004 óta működtetjük óvszerautomata programunkat is, amelynek révén az           
LMBTQI szórakozóhelyek látogatói szociális áron juthatnak óvszerhez. Alapszabályunk        
módosításával és a program nevének módosításával az év folyamán egyértelművé tettük,           
hogy nem csak prevencióval, de a HIV-vel élők támogatásával, érdekképviseletével is           
foglalkozni kívánunk. Ennek érdekében júniusban a ViiV gyógyszergyár támogatásával 18          
hónapos projektet indítottunk a HIV-vel élők aktivizálására (részletek a 8. pont alatt). 

2018 júniusában másfél év szünet után újraindítottuk óvszerautomata programunkat, az év           
folyamán összesen 923 db óvszert terjesztettünk szociális, darabonként 25 forintos áron. 

A GSK gyógyszergyár által biztosított támogatásból a 2017-es 10 alkalom után februárban            
további 3 helyszínen (Club Zeus (Debrecen), VIBE Party, Why Not Cafe) végeztük el             
összesen 180 fő HIV-szűrését. Az ősz folyamán a GSK gyógyszergyár szűrést népszerűsítő            
kampányának részeként három eseményen (Mr. Gay Hungary döntő, AIDS világnap az           
Alteregóban, Why Not Café) további 335 fő HIV-szűrését végeztük el. A szűrések            
dokumentálása érdekében csatlakoztunk a közösségi alapú HIV/STD szűrést és tanácsadást          
végző szervezetek európai hálózatához, a COBATEST-hez, a szűrések anonim adatait a           
hálózat egységes nyilvántartási rendszerébe rögzítettük. 

2017 novembere és 2018 januárja között részt vettünk a második Európai MSM Internetes             
Kutatás (EMIS) hazai népszerűsítésében, a kutatásba 2177 férfiakkal szexelő férfi          
kapcsolódott be Magyarországról. A kutatás főbb eredményeiről 2018 augusztusában tettünk          
közzé a közösségnek szóló összefoglalót; a részletes magyar adatokat tartalmazó jelentést           
2019 folyamán tervezzük közzétenni. Részt vettünk az EMIS kutatáshoz kapcsolódó,          
közösségi egészségügyi munkások helyzetét feltáró ECHOS kérdőív népszerűsítésében is,         
illetve egyesületünk képviseltette magát a januárban Varsóban tartott, a jövőben közösségi           
egészségügyi munkások képzését végző szakemberek felkészítését célzó képzésen,        
amelynek anyagát beépítjük a HIV-vel élők aktivizálását célzó projektünk peer tanácsadó           
képzésébe, amelyet 2019 folyamán tervezünk megvalósítani.  

Májusban a Háttér Klub keretében vitát szerveztünk a HIV-megelőzés új, gyógyszeres           
lehetőségéről, vagyis a PrEP-ről. Ezt követően hazai civil szervezetek, szakemberek és           
aktivisták részvételével megterveztük a PrEP Magyarországi hozzáférésének javításához        
szükséges érdekérvényesítési tevékenységünket. Ennek kivitelezése során az Országos        
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettel kimondattuk, hogy a PrEP        
magyarországon is engedélyezett, illetve utána jártunk, hogy mely egészségügyi         
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intézményekben hozzáférhető. A 2019-es évben azon fogunk dolgozni, hogy a PrEP minél            
több helyszínen, megfizethető áron legyen hozzáférhető.  

6.1 HIV-vonal 

HIV-vonalunk 2005. december 1-jén alakult azzal a céllal, hogy széleskörű tájékoztatást           
nyújtson a HIV/AIDS-cel és egyéb szexuális úton terjedő fertőzésekkel kapcsolatban,          
valamint segítsen a HIV-vel élőknek állapotuk elfogadásában, az új kihívásokkal való           
megküzdésben. A szolgálat az év minden napján napi 24 órában elérhető volt telefonon,             
illetve elektronikus levelezés útján. A szolgálatot 6 operátor látta el. A szolgálat az év során               
627 telefonos és 118 emailes megkeresést kapott.  

7. Archívum és könyvtár 

A Háttér Archívum szervezetünk megalakulásától kezdve gyűjti és rendszerezi az LMBTQI           
emberekkel kapcsolatos kiadványokat, sajtócikkeket, játék- és dokumentumfilmeket,       
kisnyomtatványokat, plakátokat, levéltári anyagokat. 2018 végén archívumunkban 3.531        
nyomtatott könyv, illetve elektronikus dokumentum volt elérhető, az év folyamán 233 új papír             
alapú kiadványt szereztünk be, elsősorban kiadók ingyenes felajánlása révén, és összesen           
188 új tételt katalogizáltunk.  

Az Archívum és könyvtár az új irodában jobb infrastrukturális körülmények között, saját            
helyiségben kapott helyet, amely lehetőséget biztosít a jövőben a könyvtár nyilvános           
könyvtárrá válására. 

Az Archívum munkatársai az LMBT Történeti Hónap keretében szervezett programokon túl           
történeti témájú városi sétát, illetve a leszbikusok történetével foglalkozó előadást is tartottak.            
Az Archívum Kádár-korszakból megőrzött relikviáit a Kockázati tényezők - A kulturális           
ellenállás archívumai c. kiállításon is bemutatták. A “homoszexualitás” kifejezés létrejöttének          
150. évfordulójára emlékezve vándorkiállítást készítettünk a kifejezést megalkotó Kertbeny         
Károly életéről és munkásságáról 

7.1 LMBT Történeti Hónap 

2018 februárjában hatodik alkalommal szerveztük meg a Labrisz Leszbikus Egyesülettel          
együttműködésben az LMBT Történeti Hónapot. A négyhetes programsorozat alatt 48          
esemény került megszervezésre 23 partnerszervezettel együttműködésben. Programokat       
nem csak LMBTQI szervezetek, de oktatási, tudományos és kulturális intézmények is           
szerveztek, így például az megemlékeztünk Walt Whitman születésének kétszázadik,         
valamint Mednyánszky László és Lajos Viktor főherceg halálának századik évfordulójáról;          
foglalkoztunk az amerikai felszabadítási mozgalom és a transzspecifikus egészségügyi         
ellátások történetével; a fantasyban és sci-fikben megjelenő LMBTQ karakterekkel; az          
aszexualitás történetével; a leszbikus aktivizmussal a posztjugoszláv térben; s egy érdekes           
1919-es ügy kapcsán a homoszexualitás büntetőjogi megítélésének változásairól is         
hallhattunk. A közönség a hónap során olyan filmeket nézhetett meg mint a            
Stonewall-lázadás, az Affinity, a Halállal lakoljanak?, a Más, mint a többiek, a Hívő, az              
LMBTQI a gyerekem! és a Meleg Férfiak Hideg Diktatúrák. Budapesten kívül Debrecenben,            
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Kecskeméten és Szegeden is voltak programok. Az eseménysorozaton kb. 1560 látogató           
vett részt, amely több mint másfélszerese a 2017-es látogatószámnak. 

8. Egyéb projektek  

Lelki egészség. A lelki egészséggel kapcsolatos tevékenységünk megerősítése érdekében         
létrehoztuk a lelki egészség programvezető pozícióját, akinek feladata a lelki egészséggel           
kapcsolatos projektjeink, szolgáltatásaink koordinálása, az Információs és Lelkisegély        
Szolgálat, valamint a Személyes Segítő Szolgálat munkájának segítése. Szakembereknek         
szóló kiadványt állítottunk össze lelki egészséggel kapcsolatos szolgáltatásainkról, hogy         
ezzel segítsük, hogy minél többen egyesületünkhöz irányítsák klienseiket. Részt vettünk több           
lelki egészséggel kapcsolatos konferencián és eseményen, így pl. a Magyar Pszichológiai           
Társaság LMBTQ szekciója által szervezett, Az LMBTQ+ pszichológia aktuális kérdései c.           
konferencián.  

Családi elfogadás. Itt vagyunk! Az LMBTQI emberek magyarországi társadalmi         
elfogadásának növelése közösségi megerősítés és szemléletformálás útján című, a Magyar          
LMBT Szövetséggel, a Szivárvány Misszió Alapítvánnyal és a Szimpozion Egyesülettel          
közös projektünk keretében az év során kétszer, júniusban és novemberben szerveztünk           
családi napot, amelynek programjaira több mint 200-an látogattak el. Szülők a szivárvány            
alatt! címmel jelentettünk meg útmutatót az LMBTQI gyermekek elfogadásáról, illetve          
LMBTQI a gyerekem címmel forgattunk dokumentumfilmet, amelyet az év folyamán 4           
alkalommal vetítettünk budapesti és 3 alkalommal vidéki helyszínen. A videót az interneten            
eddig 4500 alkalommal tekintették meg. Decembertől kezdve az LMBTQ gyermekek szülei           
és támogatói csoport havi rendszerességű találkozót szervez Családi csütörtök néven,          
amelynek egyesületünk irodája ad otthont. 

Munkahelyi befogadás. Márciusában 13 transznemű emberrel készített interjút tettünk         
közzé A kirekesztés arcai: A transz emberek foglalkoztatási és munkahelyi hátrányos           
megkülönböztetése c. kiadványunkban. A kiadványt a márciusi Háttér Klubon mutattuk be a            
közösségnek. Itt vagyunk! Az LMBTQI emberek magyarországi társadalmi elfogadásának         
növelése közösségi megerősítés és szemléletformálás útján című, a Magyar LMBT          
Szövetséggel, a Szivárvány Misszió Alapítvánnyal és a Szimpozion Egyesülettel közös          
projektünk keretében együttműködést kezdeményeztünk a Munkáltatók Esélyegyenlőségi       
Fóruma szervezettel, így 2019 folyamán egy workshoprozotattal és konferenciával segítjük a           
HR szakembereket a munkahelyek befogadóbbá tételére. Októberben bekapcsolódtunk a         
Transvisible - Módszertani innováció a karriertanácsadás területén a transz nők gazdasági           
megerősítésének elősegítésére című nemzetközi projektbe, amely során kézikönyvet        
dolgozunk ki, és képzést tartunk a transz emberek munkahelyi befogadásának segítésére. 

Szivárványcsaládok. Az év folyamán nyolc alkalommal tartottunk konzultációs lehetőséget         
gyermeket nevelő, vagy gyermekvállalást tervező LMBTQI embereknek, pároknak, amelyen         
összesen 28 személy vett részt.  

Iskolai zaklatás. 2017-ben folytatott Országos iskolai környezet kutatás tapasztalatai alapján          
a Look Wide: a nemi alapú erőszak LMBTQI áldozatainak támogatása c. nemzetközi            
projektünk keretében az iskolai erőszak témájára fókuszáltunk. Interjúkat készítettünk iskolai          
zaklatásnak és bántalmazásnak kitetett fiatalokkal, valamint iskolákban dolgozó segítő         
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szakemberekkel (iskolapszichológusokkal, szociális munkásokkal). A kutatás alapján       
2019-ben képzést és mentorálás biztosítunk ezen szakemberek számára. Az Európa          
Tanácsi ajánlás magyarországi végrehajtását monitorozó jelentés elkészítéséhez kutatást        
végeztünk a köznevelési tankönyvek LMBTQI vonatkozásairól. A kutatás során 176          
tankönyvet elemeztünk a szakértők által kialakított szempontrendszer alapján. Az elemzett          
könyvek közül mindössze 21 tankönyv, összesen 46 alkalommal tárgyalt LMBTQI témákat,           
de jellemzően csak említés szintjén. Több olyan tankönyvet is azonosítottunk, amelyben           
szakmaiatlan, tudományosan nem megalapozott, negatív állítások szerepelnek az LMBTQI         
emberekről.  
HIV-vel élők. Alapszabályunk módosításával és a program nevének módosításával az év           
folyamán egyértelművé tettük, hogy nem csak prevencióval, de a HIV-vel élők           
támogatásával, érdekképviseletével is foglalkozni kívánunk. Júniusban a ViiV gyógyszergyár         
támogatásával 18 hónapos projektet indítottunk a HIV-vel élők aktivizálására. A projekt           
keretében kutatást folytatunk, online közösségi felületet hozunk létre, közösségi találkozókat          
szervezünk, és peer tanácsadó képzéseket tartunk HIV-vel élők számára. Az év folyamán a             
kutatás online kérdőíves fázisa, illetve az interjúzók felkészítése történt meg; és két            
alkalommal tartottunk közösségi összejövetelt: júliusban a Budapest Pride Fesztivál         
részeként a HIV-vel élőket érő stigmáról tartottunk beszélgetést, augusztusban pedig közös           
ötletelésre hívtuk a korábbi beszélgetés résztvevőit. 

Roma LMBTQI közösség. Folytattuk részvételünket az East-west Rainbow Bridges c.          
nemzetközi projektben, amelynek révén 2017-ben roma LMBTQI aktivisták vehettek részt          
Prágában és Pozsonyban tartott képzéseken. Az új módszerek birtokában az aktivisták           
projekteket dolgoztak ki, a magyar csapat a Budapest Pride-on induló roma kamion ötletével             
pályázott sikeresen, így sikerült egy közös Háttér-roma kamiont indítani. Részt vettünk az            
Nyílt Társadalom Alapítványok roma LMBTI témában kiírt ösztöndíjpályázatának        
terjesztésében, három sikeres pályázó számára mentorálását, kettőjük számára intézményi         
befogadást is biztosítottunk projektjeik megvalósításához.  

9. Nyilvánosság 

Egyesületünk a 2018-as év folyamán fokozottan figyelt a nyilvánosságban történő minél           
erőteljesebb megjelenésre, amelyre leginkább jogsegélyszolgálatunk sikeres ügyei nyújtottak        
lehetőséget. Az év folyamán 12 sajtóközleményt tettünk közzé, honlapunkon pedig további           
40, az egyesület működésével kapcsolatos hírt és felhívást.  

2018-ban honlapunkat 97.730 egyedi látogató látogatta, akik összesen 198.318 alkalommal          
töltötték le a honlap valamely oldalát, ez a tavalyihoz képest 14 %-os növekedés. Dinamikus              
fejlődést mutatott Facebook oldalunk is: egy év alatt 12%-kal nőtt az oldal követőinek száma,              
így 2018 végén 5.614 fő követte Facebook oldalunkat. Hasonlóan dinamikusan bővült           
instagram oldalunk követőinek száma is, oldalunknak 2018 végén 900 követője volt. Havi            
rendszerességű email hírlevelünk feliratkozóinak száma az év folyamán 69%-kal nőtt, az év            
végén már 3660 személynek tudtuk elküldeni.  

2018-ban is folytattuk Háttér Klub című nyilvános rendezvénysorozatunkat a budapesti Bem           
Moziban , amely során az LMBTQI közösség számára teremtünk lehetőséget egyesületünk           
munkájának jobb megismerésére. A Klub keretében februárban Magnus Hirschfeld         
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születésének 150. évfordulójáról emlékeztünk meg A szex Einsteinje c. film vetítésével;           
márciusban a transz emberek munkahelyi tapasztalataival kapcsolatos kiadványunkat        
mutattuk be; májusban a HIV-fertőzés átvitelének gyógyszeres megelőzéséről, a PrEP-ről          
szerveztünk vitát; októberben az LMBTQI gyermekek szüleivel készült dokumentumfilmünket         
mutattuk be; novemberben pedig az azonos nemű párok házasságkötésének alkotmányos          
tilalmára irányuló romániai népszavazás tanulságairól beszélgettünk. 

9 


