Powitanie sekretarza stanu przy Federalnej Minister ds.
Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży,
Svena Lehmanna,
z okazji otwarcia Forum Młodzieży
"Equality, Equity and Justice"
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w dniu 17.05.22 w Krzyżowej

Szanowni Państwo,
drogie uczestniczki i drodzy uczestnicy Polsko-Niemieckiego Forum Młodzieży "Equality,
Equity and Justice" w Krzyżowej,
Wspaniałym pomysłem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży jest umożliwienie
wolontariuszom tworzenia w ramach wolontariatu własnego projektu, a następnie jego
samodzielnej realizacji.
Jako pełnomocnik rządu federalnego do spraw osób queer przyjmuję ze szczególnym
zadowoleniem wybrany przez Państwa temat oraz możliwość, jaką dajecie młodzieży polskiej,
niemieckiej i ukraińskiej organizując wydarzenie, pozwalające na wymianę poglądów na temat
równości płci w naszych krajach. Przyczyniają się Państwo w ten sposób do zmniejszenia
dyskryminacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transseksualnych, interseksualnych i queer,
oraz do zwiększenia ich widoczności.
Zajmując się różnorodnością, odkrywamy podobieństwa i różnice, zmieniając perspektywy
i pokonując bariery. W ostatnich latach udało się już wiele osiągnąć na rzecz równego
traktowania osób queer. W Niemczech od 2017 r. mamy „małżeństwo dla wszystkich”,
a osobom nieutożsamiającym się z jedną z płci binarnych przyznaje się osobny status cywilny.
Zabronione są również tzw. terapie konwersyjne dla nieletnich. Mimo to w Niemczech i innych
krajach nadal istnieje nierówne traktowanie w świetle prawa, nadal panują uprzedzenia
i dyskryminacja, a nawet stosuje się przemoc wobec osób queer.
Z tego powodu rząd federalny podjął się opracowania Krajowego Planu Działania na rzecz
akceptacji i ochrony różnorodności seksualnej oraz płciowej. W ten sposób rząd zamierza
konsekwentnie bronić praw osób queer i na przykład podejmować działania przeciwko mowie
nienawiści w internecie.
Przygotowany przez wolontariuszy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży niezwykle
interesujący program będzie realizowany w ciągu najbliższych dni przy Państwa udziale
w Krzyżowej, historycznym miejscu, gdzie jesienią 1989 r., niemal równocześnie z upadkiem
muru berlińskiego, położono kamień węgielny pod polsko-niemieckie pojednanie.
Spotkają tu Państwo również uchodźczynie z Ukrainy wraz z dziećmi, które uciekły przed
wojną i znalazły tutaj schronienie. Stworzy to Państwu możliwość przekonania się o tym, jak
ważne jest porozumienie ponad granicami.
Życzę Państwu udanych dyskusji, ciekawych spotkań i wspaniałego czasu spędzonego
w Krzyżowej.

Z wyrazami szacunku
Sven Lehmann
sekretarz stanu Federalnego Ministertwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży oraz
Pełnomocnik rządu federalnego ds. akceptacji różnorodności seksualnej i płciowej

