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Hol látható a kiállítás? 
A kiállítás a következő helyen látható legközelebb:

Csináld magad, adj helyet a kiállításnak!
A „Szemben a szabályokkal – Leszbikusok és melegek a sportban” 

utazó kiállítás. Ingyenesen bérelhető és kiállítható. Csak a  szállításért 
kell fizetni. A kiállítás jelenleg a következő nyelveken érhető el: 
 német, angol, szlovén, lengyel, szlovák, magyar, és több más nyelven 
 készülőben van. 

További információ: exhibition@eglsf.info
www.eglsf.info/exhibition 



állítsd ki a homofóbiát 
és  rasszizmust!

2009 óta számos európai szervezet működik együtt a „Labdarúgás 
az egyenlőségért” projektben, amelyet az Európai Bizottság támogat, 
az Alapvető Jogok és Polgárság Program révén. A projekt második 
része 2011 júniusában kezdődött, amely a labdarúgás népszerűsítését 
hangsúlyozza, homofóbia, rasszizmus és etnikai megkülönböztetés 
nélkül, de ez alkalommal Közép- és Kelet-Európára összpontosítva. 
Első alkalommal tartják Kelet-Európában, Budapesten az Európai Meleg 
és Leszbikus Sportbajnokságot (Eurogames). A Labdarúgó Európa 
Bajnokságot, az UEFA EURO 2012-t Lengyelországban és Ukrajnában 
rendezik. Ez csupán két esemény azok közül, amelyekkel a „Labdarú-
gás az egyenlőségért – Homofóbia és rasszizmus kezelése Közép- és 
Kelet- Európában” projekt foglalkozik. A cél, hogy felhívjuk a figyelmet 
a témára, többek közt ezzel a kiállítással. A hangsúly a knowhow és az 
ismeretek megosztásán van Közép- és Kelet-Európában valamint az 
LMBT (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű) csoportok, migránsok 
és etnikai közösségek között. 

A „Labdarúgás az egyenlőségért” projektet a FairPlay-VIDC  (Ausztria) 
vezeti, tapasztalt NGO-kkal és Sportszervezetekkel, többek közt az 
EGSLF-fel, az olasz Sport Mindenkinek Szövetséggel (UISP), az Európai 
Labdarúgás Támogatóival (FSE), az Emberek a Rasszizmus Ellen-nel 
(Szlovákia) és a szlovén SPOLINT-tal.

További információ: www.footballforequality.org

a megkülönböztetés ellen –  
sport mindenkinek 
A kiállításról

A melegek és leszbikusok részvétele a sportban ma is tabutéma, 
amiről általában csak zárt ajtók mögött beszélnek, és nyíltan alig kerül 
szóba. Alig van a társadalomnak olyan területe, ahol a homoszexuáli-
sok részvétele olyan „abnormálisnak” tűnik, mint a sportban. S noha 
a társadalom hozzáállása megváltozott a szexualitás tekintetében, az 
a tétel fennmaradt, hogy a sport és a homoszexualitás nem illik össze. 
A leszbikusokat és meleg férfiakat ma is mellőzik vagy nyíltan visz-
szautasítják a sportban. A helyzet azonban lassan változik. A társadalmi 
változások, például az, hogy a sport inkább szabadidős tevékenység, 
mint testedzés, a női emancipáció, a meleg és leszbikus mozgalom 
megerősödése lassan érezteti a hatását a sportban. Az eredmény pedig 
az, hogy a homoszexualitás kérdését többé nem lehet teljes mértékben a 
szőnyeg alá söpörni. 

A „Szemben a szabályokkal – Leszbikusok és melegek a sportban” 
című kiállítás segít ledönteni a homoszexualitás és sport témájához köt-
hető tabukat, valamint felhívja a figyelmet a szexuális kisebbségek elleni 
megkülönböztetés sokféle formájára a sportban. Azt is reméli bemutatni, 
hogy a sport lehetőséget nyújt leszbikusoknak és melegeknek, hogy 
magabiztosan éljék az életüket. 

A kiállítás eredeti német változatát az SC Janus, a Kölni Meleg 
Történelmi Központ (Centrum Schwule Geschichte) és mások állították 
össze, majd az Európai Meleg és Leszbikus Sportszövetség (EGLSF) 
frissítette 2009-ben és fordította le angolra. A Labdarúgás az Egyenlő-
ségért projekt részeként ismét kiegészítették és 2012-ben lefordították 
szlovén, lengyel, olasz, szlovák és magyar nyelvre, és eddig 7 városban 
mutatták be.


