ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ „РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР – БИЛИТИС”
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

През 2016 г. Фондация “Ресурсен център – Билитис” работеше системно за реализиране на своята мисия, а
именно: постигане на равноправие и елиминиране на всички съществуващи форми на дискриминация
на ЛГБТ хората в България. Основните сфери на работа включваха:
-

Текуща подкрепа за ЛБТ жени на ниво „общност” – организиране на срещи и групи за
самоподкрепа на ЛБТ жени в София. Организиране на семинари с феминистка насоченост, които
повишават чувствителността към хетеро-патриархалните норми, поставящи жените в
неравностойна позиция в обществен и личен план.

-

Текущо предоставяне на подкрепа на ЛБТ бежанци и мигранти, комуникация с релевантните
служби за осигуряване на мерки за подкрепа, които съответстват на новата Директива за
убежище на Европейския съюз.

-

Текущо предоставяне на правна помощ на трансджендър хора, които искат да сменят своя
граждански пол по съдебен ред. Две такива дела бяха подкрепени от Билитис през 2016, едно от
тях – първо по рода си за България дело за промяна на гражданския пол на интерсекс човек,
приключило успешно през март 2017 г. Билитис взе участие и като трета страна по дело
№41701/16, Y.T. v. Bulgaria в Европейския съд за правата на човека в Страсбург.

-

На 17ти Май, Международния ден за борба с хомофобията и трансфобията, Билитис и ЛГБТ ХХХ
колектив проведоха протестно шествие с маршрут Съдебна палата – Министерство на
правосъдието с искане Министерство на правосъдието да включи хомофобските и трансфобски
престъпления в списъка на престъпленията от омраза, които се считат за утежняващи вината
обстоятелства. В момента в България тези престъпления се разглеждат като хулигански прояви.

-

В периода март-декември 2016 г., Билитис проведе подкрепено от ИЛГА-Европа изследване,
което целеше да проучи положението на ЛГБТИ семействата в България. То включваше
дълбочинни интервюра с 50 представители от целевите групи (26 ЛГБТИ семейства, 2 от които
самотни родители с деца; 1/3 от всички интервюирани семейства отглеждат деца). Резултатите
от изследването бяха публикувани в книгата „Семействата на дъгата в България“, Билитис 2017 г.

-

Билитис стана част и от международен проект, целящ да повиши информираността и да
изследва услугите и подкрепата към жертви на хомофобски и трансфобски престъпления от
омраза в България. Проектът е с обща продължителност 2 години.

-

На 24ти октомври – Международният ден за депатологизация на трансджендър хората Билитис
и ЛГБТ ХХХ колектив организираха прожекция на игрален филм. Прожекцията беше последвана
от дискусия и се превърна в неформална среща на трансджендър хора в България, обединяваща
транс общността.

-

През декември Билитис организира най-големият до момента ЛГБТИ Общностен Фест в Център
за Култура и дебат „Червената къща“. Събитието се превърна в платформа за обединяване на
млади ЛГБТИ и куиър активисти, като тази година всички уъркшопи и представяния в рамките на
фестивала бяха инициирани от представители на ЛГБТИ общностите. Фестивалът продължи 6
дни като всеки ден имаше по няколко събитие – фотостудио, пърформанси, изложби,
прожекции на филми, уъркшопи и дискусии и отново основната цел на събитията беше
овластяване и сплотяване на общността. Участие във фестивала взеха и гостуващи фасилитатори
на уъркшопи от Германия и Холандия.

-

Както и в предходни години, Билитис пое отговорността за набиране на средства и
административно обезпечаване на София Прайд 2016 – най-голямото правозащитно събитие у
нас в подкрепа на ЛГБТИ хората. Прайдът премина без инциденти, броят на участниците се
увеличи до 2100 души.

-

Билитис работеше в тясно сътрудничество с активистите от други ЛГБТ организации и
неформални групи от страната, по конкретно Младежка ЛГБТ организация Действие, ЛГБТ
Пловдив, Български хелзинкски комитет, Фондация ГЛАС и ЛГБТИ ХХХ колектив. Закрепено беше
и партньорството с Български хелзинкски комитет и Български адвокати за правата на човека.

-

Билитис стана членка на Българската платформа към Европейското женско лоби.

Резултати от нашата работа:
-

-

Укрепени връзки и подобрено сътрудничество с други ЛГБТИ организации в България и Европа;
Успешни дела за промяна в граждански пол на трансджендър лица на базата на
самоопределение и без изискване за операция за смяна на физическия пол;
Развитие на организационния капацитет за застъпничество за ЛГБТИ права и организиране на
публични събития;
Развитие на устойчиви форми на само-подкрепа на ЛБТ жени на ниво общност.
Организирани събития за повишаване видимостта на ЛГБТИ хората в България и подобрена
комуникация с местната власт в София.
Успешно проведен София Прайд 2016 с 2100 участници
Успешно проведен 12ти годишен ЛГБТ Общностен Фест с гости и от други градове на България и
международни артисти

Стопанска дейност
-

През 2016г. Билитис извърши като стопанска дейност провеждане на качествено изследване в
рамките на проект, финансиран от Европейската комисия. Билитис стана партньор на ИЛГАЕвропа в реализирането на пилотен европейски проект за изследване достъпа до здравни
услуги на ЛГБТИ хората, който ще продължи до края на 2017 г.

Организационен живот:
Билитис се управлява от оперативен борд, всеки член на който носи отговорност за конкретна сфера на дейност и
пряко участва в реализацията на действия в тази сфера. Всички членове на борда имат отговорност към
привличане на нови ресурси за организацията. През 2016 г. не бяха извършени промени в борда на
организацията. През 2015 г. в организацията работиха 2 лица на трудови договори – 1 от месец май 2016
г, и още един от м. септември 2016 г.

