
Céljaink:

A Labrisz Leszbikus Egyesület 1999-ben azért jött létre, 
hogy felhívja a közvélemény figyelmét a nők szexuális ki-
sebbségeinek hátrányos megkülönböztetésére, képvisel-
je érdekeiket, és oldja a velük kapcsolatos előítéleteket.

Az egyesület célja a leszbikus, biszexuális és transz -
nemű nők önelfogadásának és láthatóságának erősítése, 
biztonságos, támogató közeg nyújtása, valamint a női és 
feminista önszerveződő közösségek munkájának szakmai 
támogatása. Célunk a hazai leszbikus és feminista kultú-
ra feltárása, gazdagítása és a szélesebb társadalommal 
való megismertetése is.

Céljaink megvalósítása érdekében közösségi és kul-
turális eseményeket szervezünk, ismeretterjesztő és iro-
dalmi kiadványokat jelentetünk meg és gyűjtünk, illetve 
oktatási programot működtetünk.

Magyarország első és eddig egyetlen leszbikus szerve-
zeteként olyan társadalom létrejöttén dolgozunk, ahol 
a nőknek lehetőségük van szabadon megválasztani part-
nerüket, életformájukat, és félelem nélkül megélni és 
felvállalni identitásukat életük minden területén.

Programjainkról bővebb informáCió:

www.labrisz.hu – regisztrálj a fórumon,  
iratkozz fel a labriszinfo levelezőlistára! 
Lájkolj és kövess minket a Facebookon!  
www.facebook.com/LabriszEgyesulet

Ha azonosulni tudsz céljainkkal és tetszenek 
a tevékenységeink, kapcsolódj be az egyesület munkájába!

Labrisz Leszbikus Egyesület
Levélcím: 1395 Budapest, Pf. 408.

adomány: K&H Bank, 10400205-00010224-00000005
labrisz@labrisz.hu

Tel.: +36/30-295-5415 
Skype: labriszegyesulet
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Pikk Dáma játékklub: a havi klubesteken társasjátékkal, 
kártyapartival, csevegéssel múlatjuk az időt. A klub nyitott 
bárki számára, így egyaránt jó lehetőséget teremt a régi 
ismerősökkel való találkozásra és új emberek megisme-
résére.

Labrisz-estek: havonkénti tematikus beszélgetőestek 
leszbikus, biszexuális  és transznemű nőknek. A beszél-
getések célja, hogy megtörjék a rejtőzködést, a bezártsá-
got, segítsenek az önelfogadásban és egymás megisme-
résében.

Könyvkiadás: Labrisz-köny   vek so -
rozat: Leszbikus tér/erő (2000); 
Szem  be  szél: Lesz  bikusok a szép   -
irodalomban (2001); Már nem 
ta    bu: Ké  zi  könyv tanároknak a 
leszbikusok  ról, melegekről, bisze-

xuálisokról és transzneműekről (2002); Előhívott önarc-
képek: Leszbikus nők önéletrajzi írásai (2003); Eltitkolt 
évek. Tizenhat leszbikus életút (2011).

Budapesti Leszbikus Filmbizottság: az egyesület tagjai-
ból alakult alkotócsoport kis- és nagyjátékfilmjeit, illet-
ve dokumentumfilmjeit a budapesti meleg és leszbikus 
fesztiválon kívül sikerrel vetítették külföldi fesztiválokon 
is. (Mihez kezdjen egy fiatal leszbikus a nagyvárosban?, 
2000; A rózsaszín görény, 2003; Nagyfilmek a kisvilágból, 
2004; Elsőbálozók, Zarándoklat a Kecskerúzs földjére, 
2005; A fásli, a zokni és a szőr, 2006.)

LMBT Történeti Hónap: a Labrisz Egyesület, a Háttér Tár-
sasággal karöltve, 2013 februárjában csatlakozott először 
a világot átívelő rendezvénysorozat szervezőihez. A tör-
téneti hónap célja, hogy művészeti, kulturális és közéleti 
eseményeivel segítse az LMBT emberek életének, kultú-
rájának megismerését, és a történelem (újra)felfedezését.
http://www.lmbttortenetihonap.hu/

Melegség és megismerés – iskolai program: beszélge -
té  sek középiskolás diákokkal és tanárjelöltekkel a lesz -
bi    kusokról, melegekről, biszexuálisokról és transz ne    -
műekről. A program célja, hogy segítsen olyan kör  nyezetet 
teremteni az iskolákban, diákok és tanárok kö  zött egy -
aránt, ahol meleg, leszbikus, biszexuális vonzalmai miatt 
senkit sem érhet bántalmazás.

Archívum, könyvtár, leszbikus herstory: 
az egyesület belső életére, történe-
tére vonatkozó és a leszbikusságot 
érintő publikációk, könyvek, hang-
felvételek és videómunkák gyűjtése. 
Fontosnak tartjuk a magyarországi 
leszbikus kultúra és történelem fel-
kutatását és megismertetését. Lesz-
bikus her     story projektünk keretében 
idősebb leszbikus nőkkel készítünk 
életútinterjúkat.

Gobbi Hilda Filmklub: 
2006 óta a világ minden tájáról mutatunk be játék- és 
dokumentumfilmeket, az amatőr kategóriától az Oscar-
díjas alkotásokig, havonta egy este. A leszbikus, feminista, 
női témájú vetítések után szakértőkkel és a közönséggel 
beszélgetünk a filmek által felvetett témákról. 

TEvéKENySéGEiNK:

Budapest Pride: a fesztivál női programjainak szervezése. 
Társalapítói vagyunk a fesztivál szervezésére létrehozott 
Szivárvány Misszió Alapítványnak.

LiFT – Leszbikus identitások Fesztiválja: évenként meg-
rendezett leszbikus kulturális fesztivál filmvetítésekkel, 
műhelyekkel, koncerttel, kiállítással és bulival. A feszti-
vál fő célja, hogy kreatív alkotások bemutatásán keresz-
tül támogassa a nők önkifejezését, teret adjon a leszbikus 
és feminista kultúra és közéleti gondolatok számára.
www.labrisz.hu/lift

Norvég Civil Alap finanszírozású projektünk: a 2013 októ-
berétől 2015 decemberéig futó projekt célja a Melegség 
és megismerés program fejlesztése, vidéki LMBT szerve-
zetek bevonása a programba, a vidéki partnerek kapaci-
tásainak fejlesztése. A projektben együttműködünk más 
kisebbségeket képviselő civil szervezetekkel, többek kö-
zött az önkéntesség mint életforma népszerűsítését  célzó 
ki  állítás-sorozatot és plakátkampányt valósítunk meg. 
A projekt fejleményeiről bővebben honlapunk kiemelt hí       -
reiből tájékozódhatsz. Fő hazai partnerünk a Szimpozion 
Egyesület, norvég partnerünk az LLH, Oslo.

 A kiadvány megjelenését a Norvég Civil Alap támogatta (www.norvegcivilalap.
hu), a NCTA-2013-4194-M1 azonosító számú „MELEGSéG éS MEGiSMERéS 
– EGy iNNOvATÍv, éRZéKENyÍTŐ iSKOLAi PROGRAM TOvÁBBFEJLESZTéSE” 
című projekt keretében

 


