RAPORT DE ACTIVITATE 2017

MozaiQ este o organizație comunitară care se adresează persoanelor LGBT din
România. MozaiQ își propune să dezvolte comunitatea LGBT din România prin
solidaritate și încredere reciprocă, rezultate din activitățile sociale, o prezență pe scena
culturală alternativă, precum și o atenție deosebită acordată diverselor grupuri din
comunitate: persoanele rome LGBT, persoanele trans, persoanele HIV+, lucrătorii
sexuali, persoanele LGBT aflate într-o situație socio-economică precară, persoanele cu
abilități diferite, precum și seniorii și tinerii.
Scopul
Consolidarea, sprijinirea și reprezentarea comunităților LGBT (lesbiene, gay, bisexuali,
trans, queer, intersex, asexuali) din România prin programe care vin în întâmpinarea
nevoilor acestora.
Misiunea
Îmbunătățirea calității vieții persoanelor LGBT din România, protejarea, susținerea și
promovarea drepturilor și libertăților acestora, asigurând astfel că se pot bucura pe
deplin și fără discriminare de participarea în domeniile cheie din societate, familie și viața
comunitară, învățământ, sănătate, cultură, piața muncii și participare politică.
Viziune
O societate în care persoanele LGBT participă în mod activ, deschis și vizibil la viața
socială, politică, economică și culturală, iar nevoile acestora sunt adresate prin politici și
servicii adecvate, pentru că acestea să se bucure de respect și acceptare în comunitățile
lor și în societate, în ansamblul ei.

Echipa
Vlad Viski – președinte
Andrei Voinea – vicepreședinte
Mihnea Florea – membru Consiliul Director
Alexandru Palas – membru Consiliul Director
Simona Rujan – membru Consiliul Director
Alex Zbîrciog – membru Consiliul Director
Bogdan Dogaru – membru Consiliul Director
Ovidiu Anemțoaicei – Cenzor
Andrei Ion – coordonator Q Sports România
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CAMPANIE PENTRU EGALITATE
Promovarea legalizării parteneriatului civil
De-a lungul anului 2017, MozaiQ
a sprijinit legalizarea
parteneriatului civil printr-o serie
de acțiuni care au transmis
mesajul de egalitate către mii de
cetățeni.

•

Zeci de luări de poziție,
comunicate de presă,
atât în mediul online, cât și
în media tradițională (interviuri, apariții TV la ore de maximă audiență, radio,
presă internațională, etc)

•

În luna martie am lansat o scrisoare deschisă semnată de 47 de organizații
non-guvernamentale și peste 2000 de cetățeni în favoarea adoptării
parteneriatului civil.

•

Am identificat principalele carențe ale proiectului legislativ privind legalizarea
parteneriatului civil și am propus peste 40 de amendamente la Legea Cernea.

•

Am organizat forumuri publice în Cluj, Iași și București, o campanie națională
fără precedent, pe tema parteneriatelor civile, cu participarea unor personalitpți
din mediul academic, al societății civile și politic.

•

Am organizat protestul public “Tradiția noastră e iubirea”, în Piața
Universității, cu o participare de peste 600 de persoane, la care am oficiat, în
mod simbolic, parteneriate civile.

•

Am negociat cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării un nou
proiect legislativ privind parteneriatul civil.

•

Am organizat întâlniri comunitare, menite să informeze comunitatea LGBT cu
privire la drepturile asociate parteneriatului civil.
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Ne opunem modificării defininiției familiei în Constituție
Anul 2017 a fost unul plin de evenimente cu privire la inițiativa cetățenească de
modificare a articolului 48 din Constituție, pe 9 mai Camera Deputaților chiar adoptând
cu o largă majoritate, de peste 70%, legea constituțională. MozaiQ a continuat să lupte
pentru drepturi egale și s-a opus acestei inițiative cu fiecare oportunitate.

•

Zeci de luări de poziție, comunicate de presă, atât în mediul online, cât și în
media tradițională (interviuri, apariții TV la ore de maximă audiență, radio, presă
internațională, etc)

•

În luna aprilie am semnat, alături de alte zeci de organizații, o scrisoare
deschisă adresată președintelui Klaus Iohannis pentru sesizarea Comisiei de la
Veneția cu privire la modificarea Constituției.

•

Am participat la dezbateri publice organizate în universități și în cadrul altor
foruri.

•

Ne-am alăturat platformei Respect, în calitate de susținători.

•

Am organizat întâlniri comunitare, menite să informeze comunitatea LGBT cu
privire la modificarea Constituției.

•

Am pornit o campanie de crowdfunding pentru a avea resurse la referendum,
iar cu ajutorul vostru am reușit să strângem peste 4000 de euro.

•

Am lansat o serie de acțiuni de diplomație publică, de solidarizare cu alte
cauze, și am plantat copaci, am
donat jucării, am ajutat
persoanele nevoiașe, am donat
produse pentru femeile victime
ale violenței domestice.
•

Am lansat o campanie de

scrisori către senatorii
României, pentru a-i îndemna să
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respingă inițiativa cetățenească de modificare a Constituției, cu peste 1000 de
scrisori trimise în prima zi.
•

Am subliniat că mesajul lui Kim Davis, funcționara americană care a refuzat să
oficieze căsătorii gay în SUA, adusă în turneu în România, este unul plin de ură.

•

Am scos la lumină legăturile dintre Coaliția pentru Familie și grupurile
conservatoare, neo-protestante americane.

•

Am organizat traininguri media pentru membri MozaiQ, pentru a ne reprezenta
mai bine în spațiul public, în apariții media.

•

Am comunicat cu Rainbow Rose, organizația LGBT a Socialiștilor Europeni, cu
privire la situația din România.

•

Am protestat în fața sediului PSD ca urmare a declarațiilor senatorului Ioan
Deneș, care se opune drepturilor LGBT și a propus interzicerea afecțiunii publice
în public pentru persoanele gay.

COMUNITĂȚI MAI PUTERNICE – IAȘI
În anul 2017, MozaiQ și-a continuat munca cu comunitatea LGBT din Iași, întărind
colaborarea cu organizația Rise OUT, o inițiativă locală LGBT, dar și prin extinderea
parteneriatelor cu alte organizații ale societății civile.
•

În luna februarie am organizat o vizită a activistului și regizorului trans Patrick
Brăila la Iași. Cu această
ocazie am consolidat și
relația cu spațiul
independent de la
tranzit.ro/ Iași.

•

Tot în luna februarie am
facilitat vizita Caravanei
Serii Filmului Gay la Iași,
întărind relația cu Centrul
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Cultural German din Iași. De-a lungul timpului Centrul Cultural German Iași s-a
dovedit un partener de încredere.
•

În luna martie Alexandru Palas și Mihnea Florea au facilitat un workshop de
community-building.

•

În luna septembrie am organizat un forum public privind legalizarea
parteneriatelor civile, în colaborare cu Rise OUT și Asociația CIVICA, principalii
parteneri MozaiQ la nivel local. Forumul a fost posibil cu sprijinul Ambasadei
Canadei în România și ne-a permis să ne coordonăm inclusiv cu profesori de
științe politice din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza. De asemenea am
avut ocazia să deschidem un canal de dialog cu Partidul Pentru Iași. Vizita a
inclus apariții TV la TVR Iași și la Digi24 Iași.

•

Începând cu luna octombrie MozaiQ a dat startul unui proiect mai consistent în
comunitatea din Iași, cu sprijinul financiar al Fundației Planet Romeo. În acest în
aceeași lună am organizat o sesiune intensivă de planificare cu comunitatea
LGBT locală.

•

În luna noiembrie am organizat, împreună cu Rise OUT, o primă întâlnire
comunitară pentru a identifica nevoile comunității LGBT din Iași. Am întărit
colaborarea cu spațiul independent Hubrica.

•

În luna decembrie am găzduit, alături de Rise OUT, o ieșire la ceai la Meru, cu o
participare de peste 60 de persoane, inclusiv din județele limitrofe Iașului.

COLABORARE CU COMUNITATEA LGBT DIN CLUJ
Anul 2017 a fost plin de evenimente pentru comunitatea LGBT din Cluj, iar organizarea
primului Cluj Pride a ocupat un loc central pentru drepturile omului în orașul de pe
Someș. De-a lungul anului MozaiQ a întărit colaborarea cu grupurile LGBT locale și a
oferit constant sprijin pentru o comunitate locală mai puternică.
•

Când primarul Clujului, Emil Boc, a refuzat numeroasele cereri ale comunității
LGBT locale de a permite desfășurarea marșului #spunedrept, MozaiQ a fost
acolo pentru a sprijini demersul activiștilor locali, am participat la întâlniri, am
comunicat cu ambasadele, am luat poziții publice de suport.
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•

În cadrul Cluj Pride MozaiQ a fost

partener și a organizat două evenimente, o
ieșire la baschet prin intermediul grupului Q
Sports România și o seară de scurtmetraje
LGBT made in Romania, urmată de o
discuție cu regizorul Patrick Brăila.
•

MozaiQ a facilitat participarea (cazare,

transport) a 10 activiști LGBT din București
la Cluj Pride.
•

În august la Cluj a avut loc prima Scoală de vară a organizației, la care au
participat persoane LGBT din întreaga țară, organizată cu ajutorul Ambasadei
Olandei. În cadrul taberei a fost organizat și un târg al organizațiilor și grupurilor
LGBT locale.

•

Tot în august MozaiQ a organizat la Cluj un forum public privind parteneriatele
civile, prin intermediul căruia ne-a întărit colaborarea cu grupurile LGBT locale
(PRIDE România, Delirio, Les Sisterhood), cu organizații locale care luptă pentru
drepturile omului (ACTEDO – Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile
Omului, Go Free), Centrul pentru Studiul Democrației din cadrul Facultății de
Științe Politice al Universității Babeș-Bolyai Cluj, precum și cu persoane din
mediul politic (USR Cluj).

•

MozaiQ a fost, de asemenea, partener al celui mai longeviv festival LGBT din
România, Serile Filmului Gay, organizând
o ieșire comunitară la ceai și participând
la Gala de închidere a festivalului.

•

La finalul anului, cu sprijinul financiar al
ILGA Europa, MozaiQ a dat startul unui
proiect de un an în comunitatea LGBT
din Cluj, menit să consolideze relațiile
între indivizi și să ofere sprijin pentru
consolidarea grupurilor locale.
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LUNA ISTORIEI LGBT
Cu ocazia lunii februarie 2017, MozaiQ,
alături de o serie de parteneri, printre care
amintim Asociația ACCEPT, PSI România –
Programul Eu Sunt! Tu?, Ro Q Doc, Rise
OUT, Centrul de Resurse Juridice, tranzit.ro/
Iași, British Council, ARAS România, Macaz,
tranzit.ro/ București, Underworld, Centrul
Romilor Romani Criss, Phoenix Pub, Colivia,
ODD, CeRe – Centrul de Resurse pentru participare publică, a organizat 21 de
evenimente menite să scoată la lumină cultura și istoria queer. Am organizat seria de
dezbateri “Poiana queer”, testări HIV, seri de filme, poezie, socializare, sesiuni de
speed dating, petreceri, am lansat proiectul Q Sports România, am găzduit expoziția
SAVAGED Pink. Istoria presei gay din anii 90 și am facilitat ateliere cu experți din SUA,
de la organizațiile Step By Step (W Virginia), Neighborhoods Organizing For Change
(Minnesota). Am organizat, de asemenea, un târg al inițiativelor LGBT, la care au
participat colegi din București (MozaiQ, Campus Pride, Q Sports România, ACCEPT),
Cluj (Be An Angel, Les Sisterhood), Ploiești (Departamentul Rainbow România), Craiova
(Love Wins). Peste 500 de persoane au beneficiat de pe urma evenimentelor MozaiQ.

BUCHAREST PRIDE
Bucharest Pride este unul dintre principalele
evenimente ale comunității LGBT din București
și din România și este organizat anual de colegii
noștri de la Asociația ACCEPT. În anul 2017
Bucharest Pride a scos în stradă peste 2500 de
oameni în numele egalității în drepturi pentru
comunitatea LGBT. MozaiQ a contribuit la efortul
de a arăta societății că suntem cât mai mulți și
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că avem numeroși aliați în spatele nostru. Astfel, MozaiQ a reușit să negocieze, cu
succes, participarea, în premieră, a companiei IBM, cu un contingent important de
angajați la Marșul Diversității. De asemenea, am organizat în săptămâna Pride zece
evenimente în București, inclusiv discuții comunitare, un forum cu parlamentari pe
tema parteneriatului civil, ieșiri cu bicicleta, un festival sportiv de o zi în parcul
Cișmigiu, un eveniment social pentru seniorii LGBT de peste 50 de ani, un worskshop
de educație sexuală pentru tineri, petreceri și
seri de filme. De asemenea am inaugurat, din
nou, un raft LGBT la librăria Cărturești, o
tradiție anuală. Mulțumim partenerilor noștri
Volum4, Underworld, Share Café, Macaz,
Cărturești, Ro Q Doc.

CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU
COMBATEREA DISCRIMINĂRII
În 2017 MozaiQ a depus trei plângeri la Consiliul Național pentru Combaterea
Discriminării pentru afirmații homofobe, împotriva a trei politicieni. În luna martie
senatorul liberal Leon Dănăilă a declarat că “(…) un homosexual poate să cumpere
copii, poate să-i fure”, iar sesizarea MozaiQ la CNCD a rezultat într-o amendă de 2000
de lei pentru declarații discriminatorii. În luna aprilie senatorul social-democrat Ioan
Deneș s-a declarat împotriva manifestării afecțiunii în public între persoane de același
sex, iar colegul său de partid, secretarul general executiv Codrin Ștefănescu s-a
solidarizat cu acesta printr-o serie de declarații homofobe, MozaiQ depunând împotriva
amândurora plângeri la CNCD. Ambele plângeri au fost respinse de consiliul CNCD ca
fiind neîntemeiate. În același timp, MozaiQ a organizat un protest în fața sediului PSD și
a avut o serie de apariții media pe subiectul declarațiilor senatorului Deneș,
considerând că astfel de declarații pot reprezenta începutul pentru o posibilă recriminalizare a homosexualității și a interzicerii “propagandei homosexuale”.
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Q SPORTS ROMÂNIA
Q Sports România este unul din principalele proiecte MozaiQ care demonstrează că
misiunea originală a organizației. Q Sports reprezintă transpunerea în realitate a
conceptului de capital social, anume necesitatea cetățenilor de a socializa, de a crea
legături de încredere unii în alții, lucru care duce ulterior la consolidarea implicării lor
civice. Q Sports a început în 2017, când un grup de persoane din comunitate a venit
către MozaiQ, cu ideea unui grup sportiv. MozaiQ le-a oferit know how și resurse
pentru a porni la drum, iar în 2018 acest grup a reușit să câștige un grant/o finanțare și
să organizeze cap-coadă un turneu de fotbal. Pentru a îi motiva pe cei care și-au
asumat munca de organizare a grupului, MozaiQ a
identificat posibilitatea participării la Jocurile
Olimpice Gay de la Paris din 2018. De-a lungul
anului 2017, Q Sports a organizat 7 evenimente,
ieșiri în parc, cu bicicleta, jocuri de ping pong,
fotbal, baschet sau tenis. De asemenea, Q Sports
România a devenit oficial afiliată cu EGLSF,
federația europeană a sportivilor gay și lesbiene,
membrii MozaiQ participând și la Adunarea
Generală anuală a EGLSF.

STUDIU PE LICEE – GLSEN
În luna aprilie a anului 2017, Alexandru Palas, membru în Consiliul Director al MozaiQ a
participat la un fellowship în SUA, lucând pentru șase săptămâni alături de organizația
GLSEN – Gay, Lesbian and Straight Education Network din SUA, o organizație care
pune accent pe îmbunătățirea condițiilor persoanelor LGBT din educație. Ca parte a
acestui proiect MozaiQ a conceput și diseminat un studiu privind situația tinerilor LGBT
în școlile din România. Studiul a avut peste 1000 de răspunsuri valide, din toate
județele țării și face parte dintr-un studiu mai larg, care se concentrează pe Europa
Centrală și de Est. MozaiQ a beneficiat constant de asistență din partea experților
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GLSEN, atât în conceperea chestionarului, cât și cu privire la metodele de culegere și
interpretare a datelor. În luna octombrie, GLSEN a prezentat la conferința anuală ILGA
Europa o serie de date preliminare. MozaiQ va da publictății rezultatele studiului în anul
2018.

ȘCOALA DE VARĂ ACȚIUNE PENTRU EGALITATE
În perioada 9-13 august 2017, cu
sprijinul Ambasadei Olandei, MozaiQ a
găzduit, la Cluj, prima sa Școală de
vară, intitulată “Acțiune pentru
Egalitate”. Timp de cinci zile,
participanți din numeroase orașe din
România (Arad, Brăila, București, Gura
Humorului, Buzău, Cluj, Sf. Gheorghe,
Turda) s-au întâlnit la Cluj. Scopul a fost ca lideri emergenți în comunitățile lor să fie
încurajați să dezvolte proiecte comunitare și să acumuleze experiență pentru a
schimba comunitatea în care trăiesc. În luna iulie, precedând workshopurile și cursurile
de formare, participanții au fost încurajați să gândească și să propună o serie de
evenimente în comunitățile lor.
Școala nu ar fi fost posibilă fără
sprijin din partea partenerilor
Delirio Club, tranzit.ro/ Cluj,
Fabrica de Pensule. De
asemenea, participanții au
beneficiat de pe urma unor
traininguri intensive din partea
celei mai vechi organizații LGBT
europene, COC Olanda.
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ACȚIUNI COMUNITARE
În 2017 MozaiQ a acordat o atenție deosebită
comunității transgender, HIV+ sau seniorilor.
Astfel, cu ocazia Zilei Internaționale a Seniorilor am
ieșit, din nou, la șah, pentru a dezvolta un grup al
seniorilor și a consolida relațiile de încredere între
aceștia prin activități specifice. Am organizat
sesiuni și discuții cu persoanele HIV+. În luna
noiembrie, cu ocazia Zilei Internaționale a
Comemorării Persoanelor Trans ne-am confruntat
cu șocanta veste a pierderii Laurei, o soră trans, în Italia, în urma unui atac homofob.
Prin urmare, am aprins o lumânare în fața Ambasadei Italiei și am organizat o discuție
despre ce înseamnă să fii lucrătoare sexuală trans. În martie am organizat un schimb
de haine pentru persoanele trans & gender queer, iar în iulie am găzduit o întâlnire
comunitară trans, cu o largă participare. Cu sprijinul Asociației TechSoup am participat
la evenimentul pan-european Europe Code Week cu evenimentul Hack4Love, în care
am încurajat persoane din comunitatea LGBT pasionate de IT să colaboreze pentru
dezvoltarea unor programe pentru comunitate. În aprilie am comemorat, în fața
Ambasadei Rusiei, victimele masacrului anti-gay din Cecenia, unde persoane gay au
fost arestate și ucise. De-a lungul anului am asistat persoane din comunitate care au
fost victime ale violenței și le-am oferit, pe măsura cunoștințelor și posibilităților
noastre, consultanță juridică și psihologică,
în colaborare cu Asociația ACCEPT. MozaiQ
a participat, de asemenea, și în anul 2017,
la ONG Fest, cel mai mare târg al
organizațiilor guvernamentale din România.
MozaiQ a susținut în 2017 și o serie de
sesiuni de informare și traininguri de
sensibilizare în compania IBM. În
septembrie am participat și la Târgul
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Inițiativelor Cetățenești, în București. În luna mai, MozaiQ a participat la proiecția
filmului Milk, organizată de Amnesty International România și la discuția de după film.

SOLIDARIZARE CU ALTE GRUPURI
De-a lungul anului MozaiQ a semnat numeroase scrisori deschise privind cauzele
feministe, ale minorității rome, pentru adoptarea unui plan național privind HIV/SIDA,
privind persoanele fără adăpost, consumatorii de droguri injectabile. De asemenea,
alături de colegii noștri de la Asociația Tandem, am ajutat la accesibilizarea
Bucureștiului pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

CENTRU COMUNITAR LGBT
În anul 2016, alături de colegii noștri de la Asociația TRANSform, am propus
candidaților la primăriile din București ideea înființării unui Centru Comunitar LGBT, pe
modelul marilor orașe din Europa. În anul 2017 ne-am continuat munca de advocacy
pentru ca un astfel de centru să devină o realitate, purtând discuții cu o serie de
instituții publice locale pentru includerea comunității LGBT în documente oficiale ale
administrației locale.

PARTENERIATE ȘI MEMBERSHIP
MozaiQ este membră cu drepturi depline a IGLYO – The International Lesbian, Gay,
Bisexual, Transgender and Queer Youth and Student Organisation, a federației
VOLUM, a Federației Națională a Voluntarilor, a InterPRIDE și a EGLSF – European Gay
and Lesbian Sports Federation.
De asemenea, MozaiQ a participat la conferința anuală a ILGA Europa, precum și în
programul de fellowship al GLC Teach Democracy, Departamentul de Stat SUA. De-a
lungul anului MozaiQ a facilitat, prin programul Erasmus+ o serie de schimburi de
experiențe pentru membrii și susținătorii săi în diverse țări europene.
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DONATORI
ILGA Europa, Fundația Planet Romeo, GLSEN SUA, Ambasada Olandei în România,
Ambasada Canadei în România, Ambasada Suediei în România, Asociația TechSoup,
PSI România – Programul Eu Sunt! Tu?, donatori privați

ASOCIAȚIA MOZAIQ LGBT
www.mozaiqlgbt.ro
office@mozaiqlgbt.ro
Aleea Hobița nr. 6, sector 2, București
+40 730 92 44 33

Mulțumim tuturor membrilor,
susținătorilor, donatorilor, partenerilor,
colaboratorilor și beneficiarilor din anul
2017!
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